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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen, istifa eden 
Başbakan Nihat Erim'dn Başbakanlığı zamanın
daki tutumu ve istifa ile meydana gelen yeni 
durum, 

'Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı da, istifa eden 
Başbakan Nihat Erim'in Başbakanlığı devre
sinde geçen hizmetleri konularında gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Başbakan Nihat Erim'in istifasının kabul 
olunduğuna, Başbakanlığa Millî Savunma Ba
kanı Feri d Melen'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ve yenisi teşkil olununcaya kadar 
mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devam et
mesine ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'ya, imar ve iskân Bakanı 
Serbülent Bingöl'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri, ile, 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun Başkanvekil-
liğine Balıkesir üyesi Cemalettin inkaya'nm 
seçilmiş olduğuna dair tezkeresi G-enel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı ve maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda 
kabul edildiği ve kanunlaştığı bildirildi. 

Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Savun
ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân 
komisyonlarında açık bulunan birer bağımsız 
üyeliğe seçim, adaylar henüz gösterilmemiş ol-
duuğndan, ertelendi. 

6/566, 6/570, 6/577, 6/581, 6/2, 6/5, 6/7, 6/8 
numaralı sözlü sorular, soru sahibi ve ilgili ba
kanların ; 

6/567, 6/575, 6/580, 6/9 numaralı sözlü so
rular da ilgili bakanların G-enel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedeniyle gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

10 42, 10/43 numaralı araştırma önergeleri, 
önerge sahibi ve ilgili bakanların; 

10/45 numaralı araştırma önergesi, ilgili ba
kanın; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1970 
yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
da Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda ha
zır bulunmamaları nedeniyle gelecek birleşime 
bırakıldı. 

20 . 4 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,22'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Mehmet Ünaldı Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Selâhattin Babüroğlu'nun, evinde yapılan 

hırsızlığa dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/48) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 2/614; C. Senatosu 
2/17) (Sosyal işler Komisyonuna) (Müddet : 
10 gün) 

Raporlar 

2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler, 
Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim, Sosyal İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra-
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poru (M. Meclisi 2/14; C. Senatosu 2/13) (S. 
Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1972) 
(Bitiş tarihi : 26 . 4 . 1972) 

3. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/504; C. Se

natosu 1/70) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1972) 

4. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/593; C. Senatosu 1/72) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 20.4.1972) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş 
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in, 
Terfik zikret Lisesi hakkındaki Araştırma Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(10/46, 4/20) 

BAŞKAN — Aynı komisyondan istifayı ta-
zammun eden iki önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Tevfik Fikret Lisesi hakkında Senato araş

tırması yapmakla görevli Koimsyon üyeliğin
den ayrıldığımı saygı ile arz ederim. 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, Tevfik 

Fikret Lisesi hakkındaki Araştırma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (10/46, 
4/19) 

Yüksek Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum Tevfik Fikret Lisesi hak

kında kurulan Araştırma Komisyonundan istifa 
ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Malatya 

Hamdi Özer 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
3. — Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın, Türk -

Amerikan Kredi Anlaşması hakkındaki Araştır
ma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (10/23, 4/18) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum Türk - Amerikan Kredi 

Anlaşması hakkında kurulan Araştırma Komis
yonundan istifa ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hakkâri 

Necip Seyhan 
— 293 — 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Ankara Üyesi Mahmut Vural'a, mazere
tine binaen 15 gün izin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (3/83) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mahmut 

Vural'ın, mazeretine binaen, 11 . 4 . 1972 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayıl-

1. — Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, 
Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim, Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 3 er üye alın
mak suretiyle kurulan geçici komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/14; C. Senatosu 2/13) (S. Sayısı: 
87) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1972) (Bitiş tari
hi :26 .4 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 

Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifi tabedilip 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Görüşme süresi 26 . 4 . 1972 Çarşamba gü
nü sona ereceğinden teklifin Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Konya 

Mehmet Varışlı 

BAŞKAN — Gelen Kâğıtlarda bulunan 87 
sıra sayılı kanun teklifinin, 26 . 4 . 1972 gürm 
müddetinin bitmesi dolayısıyle, öncelik talebe-
dilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme alınması hususunu oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 87 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

ması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 17 . 4 . 1972 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Tekin Aruburun 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Sayın Mahmut Vural'ın, 11 . 4 . 1972 tari
hinden başlamak üzere , 15 gün izinli sayılma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadî işler, Anaya
sa ve Adalet, Millî Eğitim, Sosyal işler ve Büt
çe ve Plan komisyonlarından üçer üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporunun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı? 

Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Çırak
lık, Kalfa ve Ustalık kanunu teklifi yerinde bir 
hazırlıktır; fakat Sayın Başkan, ş'c^a ifade 
edeyim M; bu kanun bugün Senatonun günde
minde değildir. Şimdi teklif ediliyor, görüşül
meye başlanıyor. O balamdan, kanun, tarafımız
dan tamamen tetkik edilmiş değildir. Bununla 
ıberaJber muttali olduğumuz hususlar var. 

Bu kanunun şimdiye kadar gecikmesi bile 
doğru değildir. Kanuna birçok yenilikler getir
mektedir; komisyonda da konuşulmuştur, görü
şülmüştür, bazı maddeler ilâve edilmiş, bazı 
noksan tarafları tamamlanmıştır. 

Çıraklar meselesi, yalnız ustanın yanında 
çalışıp da pratik bilgilere sahibolmak konusu 
değil, aynı zamanda, teknolojinin ilerlediği bir 
devirde geniş bilgiye de sahibolmalan meselesi
dir. Bu kanunda bu var, biliyorum. Bu kanun 
çırakları muayyen zamanlarda sanat enstitüle
rinde, benzeri yerlerde kurslara tabi tutuyor. 
Biz bunda yine geç kalmışızdır. Almanya'da bu 

V. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 
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var, hatta bizim eski sistemimizde de vardır, 
gelişigüzel insanlar, sanatın değerinin düşme
mesi için kendiliğinden dükkân açamaz, «Ben 
usta oldum» diyemez. Bir ehliyete sabJbolduk-
tan sonra ancak dükkân açabilir. O zaman sa
natta kalite mevzuubahis olabilir. Memnuniyet-
le ifade edeyim ki; bu kanuna göre de, bir im
tihandan, bir elemeden geçmeden bir insan kal
fa olamadığı gibi, kendi kendine dükkân da aç
ma selahiyetine sahip değildir. Bu kanun diğer 
taraftan g&Bç istidatların da yetişmesine im
kân hazırlamaktadır, imkân vermektedir. 

Bu kanun meriyete girdikten sonra, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir temas ve sanat ens
titüleri ile iyi bir organize, kalifiye insanların 
yetişmesine imkân hazırlar. Yok, bu kanun 
böylece çıktıktan sonra, tek taraflı dönüşülüp 
tatbikata inkılâbetmezse, tatbikatı yürümezse, 
olduğu gibi kalır. Bizde birçok kanunlar çıka
biliyor; ama çıktıktan sonra tatbikatı aksıyor, 
aksamakta devam ediyor. 

Bizim sanat enstitülerimiz münevver bir in
san zümresi yetiştiriyor; yalnız bu arkadaşları-
mızın teknik bilgileri var, pratik bilgileri nok
san. Pratik bilgilerde çıraklar da var; fakat 
teknik bilgiler noksan, işte bu kanun yürürlüğe 
girip de tatbik edildiği takdirde, teknik bilgi
lerle pratik bilgiler aynı yolda yürüyecektir 
ve bu şekilde kalifiye işçi yetiştirmeye doğru 
imkânlar ve zemin hazırlanacaktır. 

Tetkik edilmesine fırsat verilmeden gelmesi 
ile beraber, kanun faydalıdır, aleyhinde değilim, 
lehimdeyim. Zamanı da dolduğu için, görüşül
mediği takdirde kendiliğinden kanunlaşacaktır, 
o bakımdan kanunun lehindeyim. Kanunun fay
dalı olacağı kanaatindeyim; temennim de fay
dalı olması, tatbikatıda da hassasiyet gösteril
mesidir. 

iSaygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çırak, Kalfa ve ustalık kanun teklifi 
Madde 1. — Bu kanun 507 sayılı Kanuna 

itabı işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre ku

rulmuş olan meslekî teşekküllere kayıtlı 15 ve 
daha az işçi çalıştıran işyerlerine ve bu işyerle
rinde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygu
lanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madlde 2, — Çıraklık Kurulu bu kanun kap
samına alınacak veya çıkarılacak mahal ve 
sanatlar hakkında karar verir. Bu karar Millî 
Eğitim Bakanlığınca ilân edildikten senma uy
gulanır. 

Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan do
ğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar meslek kolu
nun bağlı olduğu teşekkülün mütalaası alın
mak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca kara
ra bağlanır. Lüzum ve zaruret halinde Millî 
Eğitim Bakanlığı konuyu Çıraklık Kuruluna da. 
götürebilir. 

(Kanun kapsamında bulunan veya yeniden 
alınacak olan bir işyerinde, kanunda belirti
len diğer şartlardan başka en az bir ustanın 
bulunması veya işyeri sahibi veyahut vekili
nin bizzat usta olarak çalışması zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, buyurunuz. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 
Kanun çok acele olarak geldiği için, üze

rinde, derinliğine genişliğine inceleme yapmak 
imkânı henüz doğmamışıtar. Tabiatı ile bu, sü
renin 26 Nisan 1972'de dolmasının zarurî bir ne
ticesi olarak mütalaa edilebilir. Ancak, kanu
nun Komisyondan da acele olarak geçtiği an
laşılmaktadır. 

Şimdi müzakeresini yaptığımız kanunun 2 nci 
maddesinde «Çıraklık Kurulu» ibaresi kulla
nılmıştır ; halbuki, Meclisin kabul ettiği metin
de «Yüksek Çıraklık Kurulu» ibaresi vardır. Bi
zim Komisyon, yaptığı değişikliklerde müte
madiyen «Çıraklık Kurulu» ibaresi kullanmış; 
fakat Meclis metnine uyduğu maddelerde Mec
lisin kabul etmiş olduğu «Yüksek Çıraklık Ku
rulu» deyimi baki kalmıştır. Buna göre kanun
da, bazı maddelerde «Çıraklık Kurulu», bazı 
maddelerde «Yüksek Çıraklık Kurulu» gibi, yek-
nazarda iki ayrı kurul manası, manzarası arz 
eden bir durum tabassül etmiştir. 

Şu halde, Sayın Komisyondan sormak is
tiyorum: Acaba, Millet Meclisi metnini aıynen 
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kabul etmiş oldukları maddelerde mevcut «Yük
sek Çıraklık Kurulu» ibaresini de değiş titferek, 
kendilerinin Komisyonda kabul ettikleri «Çırak
lık Kurulu» şeklinde mütalaa ©derler mi etmez
ler mi? Bu. maddede bu halledilirse, bundan 
sonra gelen maddelerde de «Yüksek Çıraklık 
Kurulu», «Çıraklık Kurulu» olanak değiştiril
miş ve bu suretle iki ayrı kurul kurulacağı gi
bi bir anlam ortadan kalkmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdiye kadar M sayın üye 

konuştular, çok acele ve hemen bugün germiş 
gibi bir ifade kullandılar. Bir hususu tespit et
mek zorundayım: Bu teklif basılmış ve 19.4.1972 
tarihinde sayın üyelere dağıtılmıştır. Ancak, 
gündem daha önce tespit edildiği için günde
me alınmamış, gündeme Yüksek Heyetinizin 
kararı ile alınmıştır. 

Şimdi, Sayın Tanyeri'nin yerinde bir soru
sunu, Komisyon adına Sayın Komilsyon Başka
nı Varışlı cevaplandıracaklar. 

Sayın Vanşlı, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan Millet Mec
lisinden gelen metinde, «Yüksek Çıraklık Kuru
lu» idi, Geçici Komisyonumuzda «Yüksek» keli
mesi kaldırıldı, «Çıraklık Kurulu» olarak geçti. 
Bir matbaa hatası olarak «Yüksek» kelimelerinin 
kaldırılmasını Komisyonumuz teklif etmekte
dir.Esasında Komisyonumuzdan da «Çıraklık 
Kurulu» olarak geçmiştir. 

BAŞKAN — Yand Komisyonda müzakere 
edilmiş, «Yüksek Çıraklık Kurulu» tabirinin 
doğru olmayacağı ve sadece «Çıraklık Kurulu» 
tabirinin doğru olacağına hükmedilmiş ve fa
kat; değiştirilmemiş olan Millet Meclisi met
ninde kalmış olan «Yüksek Çıraklık Kurulu» ta
birlerinin de «Çıraklık Kurulu» olarak düzeltil
mesi gerektiği kanaatini tespit ediyor Komis
yon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN —Sayın özden, buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul)) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Türk hukukunda da öteden beri tesadüf 
ettiğimiz bir mesele yeniden bir tasarı ile ka
nunlaşmak üzeredir. Türk hukuku, örf ve âdet
leri; çıraklık, kalfalık ve ustalık meseleleri

ni çok esaslı bir şekilde tayin ve tespit etmiş
ti. Bir çarşıda 10 tane berber varsa 11 nci ber
ber açılması çok müşküldü. Çünkü, iktisadî 
durum 11 nci berber dükkânının açılmasını ica-
bettiiriyorsa, kuralılardan karar alınır ve öyle
ce açılabilirdi. Yine ustalar, çıraklar tespit edi
lir, ona göne muamsleler yapılır; usta - çırak 
münasebetleri çok ciddiye alınırdı. Sonradan 
bu dejenere oldu, önüne gelen dükkân açma 
usullerini, çırak - usta usullerini tatbik etti, iş
ler de tabiî şekilde çığırından çıktı. 

Nitekim, Türkiye'de evvelce eczane açılma
sı tahdide tabi idi. Sonra yeni reformlar do-
laıyiisııyle herkes eczane açabilir dendi ve bu
gün bir çarşıya baksanız, bir sokakta 10 - 15 
tane eczana görebilirsiniz. Meselâ, Bakırköy'
de evvelce İM tane eczane varsa, bugün 10 ta
ne eczane var ve hepsi de aşağı yukarı yalnız 
eczacıhk işleriyle meşgul değil, parfümleri iş
leriyle meşgul Zaten eczacılık da artık havan 
eczacılığından çıkmış, kutu eczacılığına gir
miştir, böyle ısatılmaktadır. Bu da b/lrçok suiis
timallere sebebiyet vermektedir. 

Burada, 2 nci maddede; «ÇıraMık Kurulu 
bu kanun kapsamına alınacak veya çıkarıla
cak mahal sanatlar hakkında karar verir. Bu 
karar Millî Eğitim Bakanlığınca ilân edildik
ten sonra uygulanır» denmektedir. 

Demek ki, bu ustalık ve çıraklık hangi me
şalelerde halledilecek ve ne şekilde halled/llacek, 
nerelerde ve kimler, ne usuller uygulanacak, 
bunların Millî Eğitim Bakanlığının muraka
besi altında cereyan edeceği anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, filhakika, sanat ba
kımından Millî Eğitim Bakanlığının iligisi hiç 
şüphesiz inkâr edilemez, ama, «Çalışma Bakan
lığının da bu hadiselerle ilgisi yclktur» diye bir 
nazariye ileri sürülemez. Çalışma Bakanlığının 
da bundan bir dâhli tesiri olması lâzımgelir'di. 
Maalesef bu, memzucen burada mütalaa edil
miş ve bütün meseleler Millî Eğitim Bakanlığı
na rap t edilmiş tir. Bundan dolayı bir çelişki ol
mayacak mı? Bana, gerek Bakan ve gerekse 
laymetli Komisyon üyesi arkadaşlarım izahat 
verirlerse gönlüm ferahlayacak. 

Meselâ; «Kanun kapsamı ile ilgili uygula
madan doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar, 
meslek kolunun bağlı olduğu teşekkülün mü
talaası alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlı-
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ğmca karara bağlanır», denmektedir; burada 
'Millî Eğitim Bakanlığının ne rolü olacaktır? 
Çalışma Bakanlığının rolü olmak icabeder. Be
nim düşüncemi bu. 

«Lüzum ve zaruret halimde Millî Eğitim Ba
kanlığı konuyu Çıraklık Kuruluna da götüre
bilir». İsterse götürebilecek, isterse götürme
yecek, böyle bir mana çıkıyor. 

«Kanun kapsamında bulunan veya yeniden 
alınacak olan bir işyerinde, kanunda belirti
len diğer şartlardan başka en az bir ustanın 
bulunması veya işyerli sahibi veyahut vekili
nin bizzat usta olarak çalışması zorunludur» 
Burada da «vekili» deniyor, bu vekil kimdir?. 
Yani «İş sahibi», tamam; vekili çırak olabilir, 
usta olabilir, fakat, meselâ vekili bir avukat... 
Bu işten anlamaz M... Vekilin manası madir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — İşveren vekili. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — İşveren ve
kili... 

Bana biraz aykırı geliyor. Bu mevzularda, 
tatbikatçılıara yol gösterme bakımından gerek
li izahat verilirse, daha esaslı bir fikre var
mış oluruz kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ucu-
zal, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-
ZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli •aıflsa-
daşlarum; 

Sayın özden'in 2 nci maddede okuduğu cüm
leye istinaden açıklanmasını istediği husus 
hakkında kısaca izahat vermek istiyorum. 

Teklifin tümü tetkik edildiğinde görülüyor 
ki, Türk sanat hayatında okul dışı sanatkâr 
yetiştirme imkânımı, gelişen şartlar içerisin
de sağlamak için, «Çıraklık, «Kalfalık» ve «us
talık» gibi sanatkârın devirlere bölünen bir ça
lışma hayatı var. Kanun metninde tespit edil
diği gibi, çıraklar, teorik bilgileri, Millî Eği
tim Bakanlığıma bağlı o sanatın icabettirdiği 
okullarda göreceği içim, bu yönden Millî Eği
tim Bakanlığı esas olarak alınmıştır. Kanunun 
gerektirdiği yönetmeliği de bu Bakanlığın ve
kili organları tanzim edecektir. Çıraklık, kal
falık ve ustalık dönemlerinde gereken tedbir
lerin alınması ve bu sınıflara intikâli sağla
nırken de, (kurulmuş olan kurallarda daima Ça

lışma Bakanlığı yerine MM Eğitim Bakanlığı 
mensupları asıl olarak alınmıştır. 

Yalnız, arkadaşlarımızın tereddünü gider
mek ilcin arz edeyim; 44 neü maddesinde, yine 
çalışma hayatını tanzim etme yönünden Çalış
ma Bakanlığının da yetkili olduğu tespit edil
miştir. Durumu böylece açıklıyorum. 

Esasen, bu çalışma tarzını tanzim edecek 
masrafların da Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinde açılacak bir madde veya bölümde yer ala
cağı hususu 'da yine önümüzdeki teklif de ka
bul edilmiştir. Bu bakımdan, Millî Eğitim Ba
kanlığının meseleyi yetkili olarak yürütmesi 
Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde 'üzerimde başka söz is

teyen sayım üye?... Yok. Maddeyi oylarımıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna göre çırak çalıştır
mak isteyen işyeri sahibi veya kanunî temsil
cisi alacağı çırak adayları içim Mahallî Çırak
lık Eğitimi Komiteısrnıe 7 işgünü içinde bilgi ver
mekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerunde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanuna tabi bir sanatı, o sa
nat için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim 
programıma göre o işyerinde öğr'emmek amacı 
ile bir çıraklık sözleşmesi ile bir işyeri sahibi
nim hizmetine giren kimseye çırak demir. An
cak, aynı maksatla veli veya vasisinin yanımda 
çalışanlardan çıraklık sözleşmesi aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yım üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edemler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — 1. Çırak olabilmek için, aşa
ğıdaki nitelikleri ve şartları taşımak gerek
mektedir. 

a) Em az ilköğrenimini bitirmek, 
b) 12 yaşımdan küçük 18 yaşımdan büyük 

olmamak» 
2. Bazı sanatlara ahmacak çıraklarda ara

nacak em küçük yaşlarla en az öğrenim dere
celeri Çıraklık Kurulunca tespit ve Millî Eği
tim Bakanlığımca ilâm olunur. 
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3. Çıraklık bir öğrenim dönemi olduğun
dan ilköğrenimini bitirmeyen ve fakat seçtiği 
sanatım gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan 
kimseler, mahallî çıraklık eğitimi komitesinin 
muvaf aikati ile çırak olarak alınır, ancak bu 
gabilerinin kalfalık imtihanına girebilmeleri için 
çıraklık süresince oikur - yazar olmaları şart
tır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üy^e?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge var, onu takdim ediyorum. 

Cumjhuriıyet Senatosu Başkanlığına 
Çoalak, Kalfa ve ustalık kanun teklifinin 

5 nci maddesinin 1 nci bendine aşağıda arz edil
diği gibi bir (c) fıkrasının, ilâve edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Nahit Altan 
Çanakkale 

«c) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı 
haiz olınak.» 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Takririmi 
izah idin söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; ; 
Vermiş olduğum önergenin metni, esasen, 

bir kelime değişikliği ile Millet Meclisinde ka
bul edilen metinde de vardır, Yalnız, orada 
«kabiliyet» ten bahsetmektedir; kabiliyetin kıs
tası peşinen belli olmayacağı için, ben, «evsaf» 
olarak değiştirilip oraya bir fıkranın ilâvesini 
daha uygun buldum. Zira, «evsaf» deyince, çok 
sinirli bir insanın elektrikçilikte istihdamı ve
yahut bu sanata girmesi huşunda çıraklığa ta-
libolması mümlkün değildir. Ama, bunun bu vas
fını resmî vesikayla, bir doktor raporuyle tes
pit etme imkânını haiziz. Kaldı ki, bazı sanat
lar iki elle, bazı sanatlar tek elle icra edilebi
lir; bazı sanatlarda ise hem ayaklar, hem el
ler icra unsuru olarak lâzımdır. Binaenaleyh, 
bu vasıfları haiz olmayan, sanata göre icabe-
den evsafı haiz olmayan insanın, o sanatta çı
raklığa girmesi de bahis mevzuu olamaz. Bu yön
den, önerge üe teklif ettiğim hususun, çıraklık
ta aranan nitelik ve şartlar bakımından mad
deye konması suretiyle kabulünün daha uygun 
olduğu kanaatindeyim. 

Kabulünü istirham ederim. Saygılarımla. 
FARUK KINAYTÜEK (Burdur) — ö nci 

madde üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde konuşa
mazsınız, çünkü müzakere kapandı. Sa^ym Al
tan önergesi üzerinde konuştu. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
Katılıyorlar. 

Sayın Hükümet?.. Katılıyorlar. 
Hükümet ve Komisyon takrire katılıyorlar. 

Takriri »oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi kabul edilen takrirle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Her sanatta çıraklık süresinin 
ne kadar olacağı Yüksek Çıraklık Kurulunun 
mütalaası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca 
iespüt ve ilin olunur. 

BAŞKAN — Takriri okuyun lütfen. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 87 Sıra Sayıh kanun 

teklifinin baştan sona bütün metinde sehven 
basılan «Yüksek Çıraklık Kurulu» cümlesinin 
başında bulunan «Yüksek» kelimesinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Ömer Ucuza! 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

BAŞKAN — Komisyonun istediği bu de
ğişiklik hu maddede de mevcuttur; bundan 
sonra gelecek maddelerde de vardır. Takriri 
oylannıza arz ediyorum. Kabul edenle.... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen takire göre yeniden 
okutuyorum. 

Madde 6. — Her sanatta çıraklık süresinin 
ne kadar olacağı Çıraklık Kurulunun müta
laası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca tes
pit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Madeyi okunan bu son şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Çıraklık süresinin muntazaman 
ve aralıksız olarak tamamlanması esastır. Çı
rağın muteber ve gerçek sebeplerle bir yıl için
deki devamsızlığı 30 iş gününden fazla olduğu 
takdirde, fazlası çıraklık süresine eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 8. — Çırağın bu kanuna göre çırak 
olmadan önce sanatı ile ilgili olarak elde etti
ği bilgi ve tecrübe, zaman itibariyle Çıraklık 
Eğitimi Komitesi tarafından değerlendirilerek 
bu müddet çıraklık süresinden indirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem, arkadaşlar; 

Burada, bir suiistimale meydan verilecek 
düşüncesi bana hâkim oluyor. Çırağın, bu ka
nuna göre çırak olmadan önce, sanatı ile ilgili 
olarak elde ettiği bilgi ve tecrübe, zaman iti
bariyle Çıraklık Eğitim Komiteısi tarafından 
değerlendirilecek ve fou müddet çıraklık sü
resinden indirilecek. 

Benim anladığım şu: 
Daha henüz çırak olmadan evvel aynı sa

natla başka bir yerde, başka bir şekilde, ama 
çırak sıfatını haiz olmadan çalışacak, bu ça
lıştığını ispat edecek, (Hedhalde bir ilmühaber, 
bir belge falan alacak, lâf iyle bir karar veril
meyecek) bu husus Çıraklık Eğitim Komitesi 
tarafından değerlendirilecek ve bu müddet için
deki çalışmaları çıraklık süresinden mahsu-
bsdilecek... Durum böyle midir?... Eğer böyle 
ise, ne şekilde belgelendirilecek, nasıl bir tah
kikata tabi olacak, bu biraz noksandır. Bu, 
acaba ilerideki maddelerle talimata mı bağlan
dı? Eğer bir talimatnameye bağlanacaksa, o 
talimannamede, Çıraklık Komitesinin ne şe
kilde bu işle meşgul olacağının gösterilmesi 
lâzımdır. Belge alınacak, yahut imtihana ta
bi tutulacak, yahut ilmühaber getirecek... Bil
miyorum. Yani, !bazı deliller lâzım. Yoksa, mü
cerret; «Ben bu meslek için Kaysecri'de fi ta
rihte 5 ay daha çalışmıştım» diyecek, komite 
de bunu kabul edecek.. Herhalde böyle olma
mak lâzım gelir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon bu hususa bir açıklık 

verecek mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, esasen bu 
kanunun 46 nco. maddesinde, çıkacak yönetme
liklerle, bu durum tayin edilecektir. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi 
ile başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine göre 
1 aydan az 2 aydan fazla olamaz. Bu süre içinde 
de taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki 
Çıraklık Eğitimi Komitesiine önceden bildir
mek şartı ile ihbarsız ve tazminatsız olarak 
fesrhedebilirler. Tecrübe devresinin sona er
mesi üzerine Çıraklık Sözleşmesi kesinleşir ve 
bu devre çıraklık süresinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Çırak olmak isteyenlerin mü
racaat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili işlem
lerin ve lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa 
sanatını öğretmekle görevli ustaların yapa
cakları öğretimin usul ve tekniğini öğrenme
lerini kolaylaştırmak amacı ile kısa süreli kurs
ların açılması, bu kurslara ait programların 
düzenlenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin şekil ve 
muhtevası ve tanzim tarzı Çıraklık Kurulun
ca hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik 
edilecek bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanunda belirtilen esaslar 
dairesinde tertibolunan imtihanlarda başarı 
gösterip ustalık ehliyetnamesini haiz usta ça
lıştırmayan veya aynı niteliği taşımayan işye
ri sahibi veya kanunî temsilcisi çırak alamaz 
ve yetiştiremez. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu 
kanunun değinmediği haillerde diğer kanun
lardaki çıraklıkla ilgili hükümler uygulanır. 

2. Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan kimse
ler sayısına ithal edilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzeriinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 13. — 1. İşyeri sahibi çırağa ise baş
ladığı günden itibaren ücret ödemekle yüküm
lüdür. 

Her altı ayda bir artan kademeli ücret ba
remine göre Çıraklık Kurulunca tesbit oluna
cak bu ücret çıraklığın Ok altı ayında, çırağın 
çalıştığı işyerindeki kalfanın veya işlerinde 
bu nitelikte bir kimse yoksa o yerde sanatta ça
lışan muadili bir kimsenin ücretinin % 20 sin
den ve son altı ayında ise % 60 mdaıı as olmaz. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzeuûnde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 14. -— Çıraklar yeitiştirilmek üzere 
emrine verildikleri işkolu nezaretçisi (İşyeri 
sahibi, temsilcisi, ustası, kalfası veya benze
ri kademeyi işgal edenin) çalışma saatlerine uy
gun şekilde çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son 
yılı hariç dsvamlı olarak yalnız çalışmalarma 
müsaade edilemez. Bu konuda 1475 sayılı îş Ka
nununun çocukları çalıştırma yasağı madde 67 
gece çalıştırma yasağı madde 69 ve ağır ve teh
likeli işler madde 78, hükümleri ğözönünde bu
lundurulur. 507 sayılı Kanunun kapsamına gi
ren işyerlerinde, çırağın veli veya kanunî mü
messilinin ve mahallî çıraklık komitesinin mu
vafakati almmaik şar tiyle çıraklar, saat 21'e 
kadar çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz buradan arz edeyim. 
Madde maalesef iyi bir şekilde yazılmamış. 

Meselâ, bundan evvel kabul edilen maddedeki 
«muadili» kelimesinin karşılığı konulabilirdi. 

Şimdi burada yasakları ifade eden madde
leri; madde 67, madde 69 ve madde 78'i hiç ol
mazsa birer kere içine alsak, madde intizama 
girerdi. 

Komisyon müsaade buyursun da, böyle bir 
tashihi yapsın. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, Sayın 
özden arkadaşlarımızın buyurdukları doğrudur. 
Böyle bir kere içine alınmasında kanaatimizce 
mahzur yok. 

BAŞKAN — Bunu bir Komisyon teklifi 
olarak oylayayım efendim. 

Maddede, başka kanunların maddelerini gös
teren madde ve numaraların kere içine alın
ması hususu komisyon teklifidir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 67, madde 69, madde 78 üç madde 
kere içerisine alınmıştır. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi kabul edilen değişiklikle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

3. Gerçek mazeret ve önemli sebepler dola-
yısıyle işyeri sahibi çırağa ücretsiz izin vere
bilir. Bu mahiyetteki izinler yılda 30 iş günün
den fazla sürdüğü takdirde çıraklık süresine ek
lenir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM - I 

Çıraklık sözleşmesi 

Madde 16. — Her işyeri sahibi veya temsil
cisi çırak adayını çıraklığa aldığı tarihten iti
baren onunla, reşidolmaması halinde veli veya 
kanunî mümessili ile 15 gün içinde çıraklık 
sözleşmesi yapmaya mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık sü- [ 
resinin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak, kal
falık imtihanında basarı gösteremeyenler çırak 
olarak çalışmaya devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 18. — Aşağdaki hallerde çıraklık söz
leşmesi taraflarca f eshedilebilir. 

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

tüzel kişi ise infisahı, iflâsı, işyerinin grev, lo
kavt diğer mücbir sebeplerden gayri bir sebep
le faaliyetinin aralıksız ilki aydan fazla tatil 
etmesi veya işyerinin uzak bir yere nakli dola-
yısıyle çırağın işine devam etmesine maddî im
kân kalmaması veyahut devamının ona ağır kül
fet yüklemesi, 

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

c) Çırağa, sanatını öğreten ustanın ara
lıksız olarak iki ay veya daha fazla süren has
talığı halinde yerine bir başkasının alınmaması, 

d) İşyeri sahibi veya ustanın çırağa fena 
muamele ettiğinin veyahut çırağa karşı olan 
vazife ve vecibelerin yerine getirilmediğinin il
gili komitece tespit edilmesi, 

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

f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dola-
yısıyle sanatını öğrenmeyi devamlı olarak en
gelleyen bir halin meydana gelmesi, 

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

h) Çırağın öğreneceği sanatın dışındaki iş
lerde çalıştırıldığının çıraklık komitesince tes
pit edilmesi. 

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

veya bunların aile üyelerinden birinin şeref 
ve namusuna dokunacak sözler sarf ettiğinin I 
veya davranışlarda bulunduğunun yahut bunlar ' 
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı ve asılsız ! 

| ihbar ve isnatlarda bulunduğunun ilgili çırak
lık komitesince tespit edilmesi, 

b) Çırağın, işine okul veya kursa, izinsiz 
ve gerçek bir sebebolmaksızm devamsılzık gös
termesi, 

c) Çırağın, aralıksız iki ay veya daha faz
la devamsızlığını mucibolan, yahut işyeri sahi
binin, usta ve işyerindeki arkadaşlarının sağ
lığı bakımından tehlike arz eden bir hastalığa 
tutulması, 

d) işyeri sahibine karşı olan vecibelerini 
yerine getirmemesi, 

e) işyeri içy önetmeliğinin çıraklarla ilgili 
hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, iç-
yönetmeliği bulunmayan işyerleri için işyeri 
sahipleri veya ustanın koyduğu iş nizamını bo
zucu harekette bulunması, 

f) Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun gö
rülecek diğer sebeplerin meydana çıkması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — işyeri sahibinin değişmesi 
halinde, çıraklık sözleşmesi, iki tarafın muva
fakati ile yürürlüğe devam eder. 

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

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Buradan 
yerimden arz edeyim. Taraflar susarsa kendi
liğinden muvafakat edilmiş olur. Bu madde
ye bence lüzum yoktur. Böyle bir madde koy
maya da lüzum yoktur. Aksine bir madde ol-

I ması lâzım. Zımnen bir muvafakat vardır; iş 
vardır, işyeri vardır, çırağı vardır, iş sahibi 
değişince, sahibi ses çıkartmazsa, otomatikman 
devam eder. Aksi halde muvafakat etmemesinin 
şartlarını koymak icabeder. 

BAŞKAN — Yani, umumî hükümlerle bu 
şey tabiatiyle yürür demek istiyorsunuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, işlemde 
kolaylık getirmesi için Sayın Altan'm teklifine 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani her ne kadar umumî hü
kümlerle idaresi mümkünse de bunu koymak
ta da herhangi bir sakınca yok, fayda var de-

I mek istiyorsunuz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Tarafların görev ve yükümlülükleri 
Madde 20. — İşyeri sahibinin çırağa karşı 

olan görev ve yükümlülükleri : 
1. Çırağa, sözleşmede belirtilen o sanata 

ait öğrenim programını noksansız olarak uy
gulamak, onun çıraklık süresi sonunda yapıla
cak kalfalık imtihanını başarabilecek tarzda 
yetiştirilmesini 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 ile ilgili iş
lerde çalıştırmak, 

4. Çıraklık sözleşmesinin tajızimini takibe-
den yedi iş günü içinde sözleşmenin bir örne
ğini mahallî çıraklık eğitimi komitesine, der
neğe kayıtlı ise ilgili derneğe veya odaya ver
mek ve sicil numarasını alarak sözleşmeye yaz
mak, 

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

6. Her yıl sonunda çırağın sicil özetini il
gili dernekten veya odadan alarak çırağın veli 
veya kanunî mümessiline göndermek, 

7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığı
na dair sicili 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 — Bu, Millet Meclisinin 20 nci 
maddesi tamamen metinden çıkarılmış, ondan 
sonra ki, maddeler değiştirilmiştir. 

20 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Çırağın işyeri sahibine karşı 
olan görev ve yükümlülükleri : 

1. ıSanatını muayyen yetişme programına 
uygun olarak olanca dikkat, gayret ve itinasıy-

le öğrenmeye, sanatında yeter derecede maha
ret elde etmeye ve çıraklık süresi içerisinde 
kalfa olmaya çalışmak, 

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

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

4. işyerine ait sır ve özellikleri başkalarına 
söylememek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Çırağın yetiştirilmesi 
Madde 22. — Çıraklık, çırağın işe alınması 

ile başlar. Çırağın sanatını öğrenmesi için iş 
üzerinde bir öğrenci gibi çalışması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Millî Eğitim Bakanlığı, mahal
lî çıraklık eğitimi komitelerinin ve Çıraklık Ku
rulunun mütalaasını almak suretiyle her sanata 
mahsus pratik ve teorik yetiştirme programları
nı hazırlar. Bu programlarda her sanatın icrası 
için zarurî olan maharet ve işlemler, bunların 
öğretilme sıra ve süreleri ayrı ayrı gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

Madde 24. — Teorik meslek dersleri prog
ramlarının çırağın sanatını etraflı bir şekilde 
öğrenmesine doğrudan doğruya yardımcı ola
rak konuları içine alması ve pratik çalışmalara 
paralel olarak işlenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — Çıraklar için haftada en çok 
8 saatlik teorik ve pratik meslek kursları dü
zenlenir. Bu sürenin yarısı is saatlerinde, yansı 
da iş saatleri dışında uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmişjtir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan 
kurulları 

Madde 28. — 1. Çırak, çıraklık süresinin 
sonumda bu süreyi tamamladığını tevsik şartı 
ile, kendi sanatı için tertiplenecek ilk kalfalık 
imtihanına girmek zorundadır. 

2. Kalfalık imtihanının amacı, çırağın ken
di sanatının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri 
kâfi derecede bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız 
başına icra ve ifaya muktedir olup olmadığı, 
sanatında kullanılan araç ve gereçlerin özellik
leriyle bunların işletilmesi ve kullanılmasına ait 
lüzumlu sanat bilgilerine sahip bulunup bulun
madığı ve sanatı ile ilgili teorik derslerinden 
kendisine öğretilen konuları iyice kavrayıp kav
ramadığı hususlarını tespit etmektir. 

3. Kalfalık imtihanında başarı göstereme
yen çıraklar 17 nci madde hükmüne göre çırak 
olarak çalışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak 
imtihana girme hakkını haizdirler. Bunda da 
başarı gösteremedikleri takdirde müteakip iki 
imtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa ya
pılacak imtihan sonunda kalfa ehliyeti alamayan 
çıraklar imtihan haklarını kaybetmiş olurlar. 

4: ilkokula dayalı ve en az İM yıl meslek 
öğrenimi veren okullardan mezun olanlar kalfa
lık imtihanına girebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 1. Kalfalık imtihanı her sa
nat için Çıraklık Kurulunca tespit edilecek ta
rihlerde ve yerlerde yapılır. 

2. Kalfalık imtihan kurulları, mahallî Çı
raklık Eğitimi Komitelerince aşağıdaki müesse
selerden aday gösterilecek 10 kişi arasımdan va
lilikçe seçilecek 5 asıl, 5 yedek üyeden meyda
na gelir. Kurul üyeleri arasında bir başkan se
çer. 

a) Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinden 
bir asıl, bir yedek, 

b) İlgili demek üyelerinden üç asil, üç ye
dek, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir 
asıl, bir yedek. 

3. imtihan kurullarında aşağıda belirtil
miş olan kimseler görev alamazlar. 

a) Çırağın veli veya kanunî mümessili ile 
üçüncü dereceye kadar olan akrabaları, 

b) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya ka
nunî temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 

Yukarda belirttilmiş bulunan üyeler imtihan 
heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku
rulu başkanına bildirmeye mecburdurlar. 

4. Çıraklar kalfalık imtihanlarına, bulun
dukları şehirde girmeye mecburdurlar. Çıraklık 
Eğitimi Komitesi lüzum gördüğü takdirde başka 
bir yerde imtihana girebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 30. — Kendi sanatında kalfa ehliyet 
bslgesi almamış olanların kalfa unvanı ile ça
lışmaları yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 31. — Kalfalık imtihanı, sanatın özel
liğine göre çıraklık süresinde verilen teofik ve 
pratik bilgilerden yapılır, imtihanlar Yüksek 
Çıraklık Kurulunun hazırlayacağı ve Millî Eği
tim Bakanlığının onaylayacağı yönetmeliğe gö
re yapılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 32. — 507 sayılı Kanuna tabi işyerle
rinde çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan son
ra, iki yıllık süre içinde çalıştığı işyeri sahibi
nin veya vekilinin muvafakatini almadan başka 
bir işyerine giremezler. 

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

Tespit olunan durum kalfanın ayrılmasını 
gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanu
nî temsilcisi kalfaya yazılı bir muvafakatname 
verir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden 
ayrılır ve çalışacağı işyeri sahibine mezkûr bel
geyi vermek suretiyle yeni işine başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde şahsî haklar takyide den bir mad
de olarak tebellüt ediyor. Bu 32 nci madde, 
«507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde çalışan çı
raklar kalfa belgesi aldıktan sonra, iki yıllık 
süre içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya veki
linin muvafakatini almadan başka bir işyerine 
giremezler.» tabiri veya fikri bana ağır geldi. 
Eğer bir sakınca yoksa, hiç olmazsa bir sene
ye indirelim. Buna bir mükellefiyet diyelim, zi
ra bu âdeta bir mükellefiyet oluyor; bunun için 
adam eğer çıraksa, oradan kurtulmak için kal
fa olmamaya gayret eder. Onun için böyle bir 
kayıt konmasında büyük bir mahzur olduğu 
kanaatindeyim. Hatta bunu kaldırsak daha iyi 
olur. 

Niçin bu kadar şahsî hürriyeti takyide diyo
ruz? Buna hiç bir sebep yoktur. Büyük bir se
bep varsa, ben anlayamadım komisyon bu sebe
bi bize izah etsin. Onun için bu maddenin ta
mamen kaldırılması kanaatindeyim. Bunun için 
de bir önerge vereceğim, iltifatınızı rica edece
ğim; ama önergeyi vermeden evvel, Komisyo
nun mütalaası almak isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı Sayın Varış
lı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Esasen çırak, kalfa ve ustalık bir dizidir. 
Sonra çırak alma diye bir mecburiyet yoktur 
Nihayet işveren, yetişfeirilmiş elemanları ile 
kendi işyerlerini yürütebilir. Burada mühim 
olan husus şu; arkadaşlarıma arz etmek iste
rim. Çıraklık müessesesi mecburî bir müessese 
değildir. İşverenin menıleketseverliğiiie bağlı 
olan bir müessesedir. Nihayet çırağı işyerine 
alacak, yetiştirecek, binbir müşkülâtla onu oku
la gönderecek: kendi malzemesi vardır, icabın
da çırak ustası yokken tezgâhını da kırmış ola
cak. Bu kadar külfet altına girmiş olan iş sahi
binin, her halde kalfa olduktan sonra o şahıs
tan biraz da istifade etmesi lâzımdır. Bu ba
kımdan Sayın özdenin teklifine katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Takriri veri

yorum. Sayın Başkan, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Lütfen biraz acele olsun. 
NAKİT ALT AN (Çanakkale) — Ben de bu 

hususta ufak bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — izin verir

seniz yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, esasen bu Anayasaya aykırıdır. Hat
ta bu, kanunun baştaki maddelerine de 
aykırı düşmektedir. Taraflar arasında çırak
lık için sözleşme yapılıyor, kalfalık için yapıl
mıyor. Binaenaleyh, g'ayri iradî bir hizmet koy
mak, şahsı öbürünün iradesine tabi kılmak de
mektir. Şimdi burada adam öğrenmek için gel
miş, ücreti de % 20, % 30, % 40 gibi cüzî bir 
miktardır. Bunun karşılığında kalfalık ruhsatı
nı aldıktan sonra ustasına iki sene gibi mecbu
rî bir hizmet görecektir; yani kanunla insan 
iradesine tahakküm ediliyor. Bu bakımdan bu 
fıkranın burada durması Anayasa ve insan hak
larına aykırıdır. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
32 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını say

gı ile rica ederim. 
istanbul 

Ekrem Özden 
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BAŞKAN — Bu takrire, Komisyon Başkanı
nın izahata gereğince Komisyonun katılmadığı 
anlaşılıyor. Hükümet temsilcisi de katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 1. Kalfa ehliyet belgesini al
dıktan sonra sanatında en az üç yıl kalfa ola
rak fiilen çalışmış olan ve bu süre içinde açı
lacak geliştirme kurslarına devam ederek başa
rı göstermiş bulunanlar, kendi sanatları için açı
lacak ustalık imtihanına girebilirler. 

2. imtihanda basarı gösteremeyen kalfalar 
bundan sonra açılacak ustalık imtihanıma gir
meyi arzu ettikleri takdirde bu husustaki mü
racaatlarını yazılı olarak ilgili çıraklık kurulu
na bildirirler. Kurullar bu müracaatları naza
ra alır ve durum imtihan gününden en az bir 
hafta önce ilgiliye ve imtihan kurulu başkanı
na intikal ettirirler. 

3. — Lise dengi meslekî ve teknik öğretim 
okulları m'ezunlanna imtihansız ustalık belgesi 
verilir. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 34. — 1. Ustalık imtihanı, her sa
nat için Çıraklık Kurulunca lüzum gösterilecek 
ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanacak yer
lerde teşkil edilecek imtihan kurulları tarafın
dan yapılır. Ustalık imtihan kurulları, mahallî 
çıraklık eğitimi komitesince aşağıdaki müesse
selerden aday gösterilecek 14 kişi arasından Va
lilikçe seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden mey
dana gelir. Başkan Millî Eğitim Bakanlığınca 
atanır. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından 
iki temsilci, 

ıb) Adayın iştigal ettiği kendi meslekî ku
ruluşundan iki temsilci, 

c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsil
ci, 

(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı ku
rulduğu yerlerde ilgili oda temsilcisi) 

d) Mahallî Esnaf Dermekleri. Birliğinden 
bir temsilci. 

2. Ustalık imtihan kurullarında bu kanu
nun 30 ncu maddesinin üçüncü fıkra ve bentle

rinde zikri geçen kimseler görev alamazlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Burada, «Ti

caret ve Sanayi Odasının kurulduğu yerlerde 
ilgili oda temsilcisi» diyor. 

BAŞKAN — İş, sanayi odası ile ilgili ise 
sanayi odasının temsilcisi, ticaret odasına bağlı 
ise ticaret odasının temsilcisi manasını taşıyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeeynler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Ustakk imtihanının amacı ada
yın sanatının gerektirdiği yetki ile bütün maha
ret ve işlemlerin tam bir ehliyet ve müstakillen 
icraya muktedir ve sanatı ile ilgili olan lüzumlu 
bütün teorik meslek bilgilerine sahibolup olma
dığını tespit etmektir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 36. — imtihanı kazanan kalfalara 
ustalık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin 
şekli Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. 
Ehliyetname imtihan kurulu üyeleri tarafından 
imzalandıktan sonra valilikçe onaylanır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Madde 37. — 1. Ustalık ehliyetnamesi, sa
hibinin o sanatta tam mamasayle ehil olduğunu 
ve (usta) unvanını taşıyabileceğini bildiren bir 
belgedir. Bu belgeye sahibolmayanların (usta) 
unvanı ile çalışmaları ve çalıştırılmaları yasak
tır. 

2. Ancak, ustalık eblyetnaıaesine sahilbo-
lanlar müstakillen iş yapmak üzere işyeri açabi
lir. işyeri açan ustalar ehliyetnamelerini işyeri
ne asmakla zorunludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarfınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 38. — Yabancı memleketlerden alın
mış olan kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin 
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Çıraklık Kurulunun mütalaası alınarak muadele
ti Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Madde 39. — Kalfalık ve ustalık imtihanı 
kurullarına seçilecek üyelerin nitelikleri, görev 
ve süreleri ile kalfa ve usta olacakların imti
han şekil ve usulleri, imtihanda başarı derece 
ve şartları, imtihan hakları, zamanlan, yerleri 
ve sair hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Madde 40. — imtihan yönetmeliği hükümle
rinin ihlâli veya imtihan kurulları üyelerinin 
görevlerini kötüye kullanmaları halinde Millî 
Eğitim Bakanlığı imtihanı iptal eder ve en kısa 
bir süre içinde yenilenmesini sağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... KaJbul edil
miştir. 

Madde 41. — KaMalık ve ustalık imtihanla-
n ile ilgıil idarî masraflar 26 neı maddeye göre 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konacak tah
sisattan karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 42. — Bu kanuna göre usta unvanı
nı alanlardan yapı kalfası olanlara. vasıflan, ne 
şekilde yetaştirilebilecekleri, yetkileri ve sorum
lulukları Bayındırlık, İmar ve İskân ve Millî 
Eğitim bakanlıkları tarafından müştereken ha
zırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilimiştâr. 

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

Madde 43. — Çıraklık Kurulu, aşağıdaki ku
ruluşların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim Müsteşarı, 

2. Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Eğiti
mi Genel Müdürlüğü temsilcisi, 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük 
Sanatlar Dairesi Başkanlığı temsilcisi, 

4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede

rasyon Başkanı veya temsilcisi, 
7. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala

ra ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
8. En çok işçiyi temsil eden işçi Sendika

lara Konfederasyonu temsilcisi, 
9. Türkiye inşaat, Sürveyan ve Kalfaları 

Cemiyeti temsilcisi. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN.— Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ben burada bir fikrin aydınlığa varması
nı rica edeceğim. 

«En çok işçiyi temsil eden işçi sendikaları 
veya konfederasyonu temsilcisi.» 

BAŞKAN — «Veya» yok. Yani, konfede
rasyonu temsilcisi. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bunu kim 
tespit edecek? 

BAŞKAN — Bunu, lütfen komisyon cevap
landırsın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Çalışma Bakanlığından 
sorulacak efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Oraya «Ça
lışma Bakanlığınca tespit edilecek» diye bir şey 
desek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Efendim, kanunda tefer
ruata girmemek için, geçmiş kanunlarda böyle 
bir durum olmaz. Nihayet, böyle bir bilgi al
mak için Çalışma Bakanlığına müracaat edilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir 
hususun 'aydınlanmasını da ben istiyorum. 

Bu maddenin 1 nci fıkrasında «Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşa
rı» diyor. Diğer bütün maddelerde «Temsilcisi» 
diyor. Yani, bu kurula Müsteşarın muhakkak 
katılması zaruretini mi tespit ediyor bu fıkra? 
Yoksa o da temsilci gönderebilir mi? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkanını, zaMli-
nize şükranlarımı sunarım. Cidden, ora-ji çok 
önemli bir yer. O da temsilci jU-nierebiUr s-.fsıi-
dim. Esasında, «Temsilci» olması lâzım. Bien de, 
afedersiniz, farkına varmadım. 

Efendim, şöyle : «Müsteşarı veya tem üioiıb 
Basan müsteşar da önemli konularda iştirak 
edebilir. Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şu halde bunu Komisyon tek
lifi olarak, • maddenin 1 nci fıkrasında «Millî 
Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim 
Müsllesarı veya temsilcisi» aklinde düzeltilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kaîbııl eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi düzelen şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler.... Etmeyenler... Ka^ııl 
edilmiştir. 

Madde 44. — Kurulun Başkanı Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî Teknik öğretim Müsteşarı
dır. Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim Ba
kanlığı irsangücü Eğilimi Genel Müdürlüğün
ce yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Biraz evvel 
tashihi yapılan husus, «Müsteşar veya temsilci
si» olarak kabul edildi. Eğer temsilci gelirse, 
bu madde ile tezat teşkil edecektir. Başkanlık 
kime verilecektir, kime mevdudur? Zira burada 
doğrudan doğruya bir şahısdan, müsteşardan 
bahsedilmektedir. Eğer müsteşar iştirak et
mezse? 

BAŞKAN — Evet, bunu da aynı şekilde dü
zeltmek gerekiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Al-
tan'ın teklifine katılamıyoruz. Zira, meselâ, ya
nımda bulunan sayın temsilci arkadaşım da Mil
lî Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilmiş
tir. Her yerde öyledir. Kanun tekniği bakımın
dan da müsteşar veya bakanın burada bulun
ması lâzım; ama bakan veya müsteşar tensibe-
deceği bir şahsı bir resmî vesaik ile görevlendi
rebilir. Şahsî görüşüme göre bu kimse başkan 
olabilir. Zatıâlinizin şu anda Başkan olduğu gi
bi. 

BAŞKAN — Şimdi sayın Komisyonun bu 
hususu aydınlatması gerekmektedir. Biz bir ön

ceki maddede bir düzeltme yaptık; fakat şim
di müzakeresini yaptığımız 44 ncü madde kesin 
hüküm getirdiğine göre, o düzeltmeyi yapmak
la biz haksız tir düzeltme yapmış durumuna 
düşüyoruz. Orada bilerek ve kasdedilerek «Müs
teşar» tabiri münhasıran konmuş ve 44 ncü 
maddede de o kurulun başkanı olarak «Müste
şar kelimesi gösterilmiştir; yani «Müsteşar»'m, 
mutlak bu kurula iştiraki 43 ncü ve 44 ncü mad
delerde düşünülmüş. 

Eğer böyle ise, 43 ncü maddenin müzakere
sini tekrarlamak suretiyle o düzeltmeyi kaldır
mamız gerekiyor. 

Komisyon bu fikre iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkanım, müsa
ade ederseniz arz etmek isterim. 

Malum, Meslekî ve Teknik Öğretim Müste
şarlığı, bünyesinde birçok müesseseleri kapsa
yan geniş bir teşkilâttır. Her an sayın müste
şarın toplantılarda bulunması ihtimali zordur; 
Avrupa'da seyahatte olabilir, Amerika'da ola
bilir. 

Bu bakımdan, eğer 43 ncü maddeyi. 
BAŞKAN — O zaman 44 ncü maddeyi şöyle 

değiştirmemiz lâzım, sayın Varışlı. «Kurulun 
Balkanı Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik 
Öğretim Müsteşarı veya vekilidir veya temsil
cisidir.» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Yukardakini teyideder 
mahiyette olduğu için kabul ediyoruz, iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — «Müsteşara 

temsilci» tabiri uygun düşmüyor. Müsteşar dı
şarıya giderse vekili vardır; o, müsteşarın yerini 
alır. 

BAŞKAN — Hayır, şu, şu, müsteşarın tem
silcisi değil de, müsteşarlığın temsilcisi. 

OECİCÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — «Müsteşarı veya temsil
cisi». 

BAŞKAN — Evet. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Yukarı

da gördüğümüz maddeye göre «Müsteşar»'dır. 
Müsteşar varsa kendiliğinden iştirak edecektir. 
«Temsilci» tabiri uymuyor; demin düzelttik. 

BAŞKAN — Şöyle olur, «Temsilci» tabiri 
uyar. «Müsteşarı veya» denir. Kendisini temsi-
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len göndereceği bir kimseye «temsilci» denir. 
Kendisini temsilen herhangi bir umum müdü
rü gönderebilir. 

Bu bakımdan o ibare doğrudur. 
Şimdi, 44 ncü madde «Müsteşarı veya tem

silcisidir» Bu şekilde düzeltilmesini Komisyon 
teklif ediyor. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın Alpaslan haklıdırlar. Çünkü 43 ncii 
maddede ne diyoruz? «Müsteşarı veya müste
şarlık temsilcisi» Halbuki, «Müsteşarlığı» ol
ması lâzımdır. «Millî Eğitim Bakanlığı İnsan-
gücü Eğitimi Genel Müdürlüğü temsilcisi,» 
olup, «Müdürü temsilcisi» değildir. Yine aynı 
şekilde. «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük 
Sanatlar Dairesi Başkanlığı temsilcisi,» olup, 
«Başkanın temsilcisi» değildir. Bunun için bura-
•dakinin de «Müsteşarlığı temsilcisi» olması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Yalnız burada bir fark var. 
Şimdi düşünülmüş ki, müsteşar bu kurula baş
kanlık etsin. Müsteşar gidemediği anda bir tem
silci. göndersin. O zaman «Müsteşarlık temsilci
si» değil, «Müsteşarı veya temsilcisi» şeklinde 
olur vs o doğrudur. 

Şimdi 44 ncü maddede «Müsteşarı vsya tem
silcisi» şeklindeki Komisyon teklifini oylarınıza 
arz ediyorum. : Kabul edenler., Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi yapılan değişiklik ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum:Kabul edenler... Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir.. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ram: Kabul edenler,. Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul, edilmiştir. 

Madde 46. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki iş
leri yürütür : 

1. Gerek bu kanun, gerekse bu kanuna gö
re çıkarılacak olan yönetmelikler hükümlerinin 
uygulanmasını, kontrol ve denetlemesini ve bu 
amaçla diğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği
ni sağlamak, 
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i 2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştiril-
| mesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komis-
j yonlarının kurulması ve çalışmasını gösteren yö-
| ııetmelikleri hazırlamak ve Millî Eğitim Ba-
| kanlığına sunmak, 

3. Lüzumu halinde gerekli göstereceği kı
sa ve uzun süreli ihtisas komisyonları kurmak 
ve onların çalışmalarını değerlendirmek, 

4, Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazır
lamak, 

5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan 
günlerini, yerlerini ve usullerini tespit etmek, 

6, Bu kanun hükümlerini yerine getirmek 
üzere gerekli işleri yapmak, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Komisyon Sözcüsü sayın Ucuzal, bu
yurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Maddenin ikinci fık
rasının ikinci satırındaki «çalışması» kelimesi 
«çalışmasını» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Zaten yazılı şekli sizin söyledi
ğiniz gibidir, sayın Ucuzal. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?., Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler,. Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Çıraklık Kurulunun uygun gö-
j reeeği şehirlerde kurulca alınacak kararın ya

yımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Millî 
Bğitim Bakanlığınca mahallî çıraklık eğitimi 
komiteleri kurulur. Bu komiteler aşağıdaki ku
rumların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Milli Eğitim müdür veya temsilcisi, 
2. Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birli

ği Başkanı veya temsilcisi, 
3. Mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri 

Birliği Başkanlar Meclisince seçilecek üç tem
silci, 

4. Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, 
5. Millî Eğitim Müdürlüğünce meslek okul

larından seçilecek bir temsilci, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?,. Buyurunuz sayın Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — 47 nci maddenin birinci 
maddesinde, yani birinci fıkranın birinci bendi
nin «Millî Eğitim müdürü veya temsilcisi.» şek
linde olması lâzımdır. Bu duruma göre bir baskı 
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hatası yüzünden «müdür ve temsilcisi» den
miş. Yani ikisinin birden gitmesi gerekiyor Şu 
şekilde düzeltilmesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten düzeltilmiş efendim. «Mil
lî Eğitim müdür veya temsilcisi;» «veya» var. 
«müdür» denmiş, «müdürü» olarak düzeltile
cek, tamam efendim. 

Bu düzeltmeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 48. — Çıraklık Eğitimi Komitesinin 

birinci başkanı Millî Eğitim Müdürü, ikinci baş
kanı mahallin birlik başkanıdır. Gerekirse komi
te toplantılarına başkanın isteği ile müşavir 
üyeler de alınabilir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu da diğeri 
gibi düzeltilecek. 

BAŞKAN — Efendim? Bir evvelki madde
nin 1 nci fıkrasında «Millî Eğitim Müdürü ve
ya Temsilcisi» denmişti. «Çıraklık Eğitimi Ko
mitesinin birinci başkanı Millî Eğitim Müdürü 
veya temsilcisi» seklinde olacak. 

Sayın Komisyon bu teklifi yapıyor, değil 
mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Bizde iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — «Millî Eğitim Müdürü veya 
temsilcisi» şeklinde bir düzeltme yanılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 49. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, ge

rekli gördüğü hallerde meslek komiteleri ile ih
tisas komiteleri kurarak meslekin gelişmesini 

sağlamaya çalışır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 50. — Toplantıya katılan komite baş

kan ve ikinci başkam ve üyelere ve müşavir 

üyelere, meslek ve ihtisas komitelerinde çalışan
lara, kamu hukuku veya özel hukuk hükümleri
ne tabi yerlerde veya işlerde çalışıp çalışmadık
larına bakılmaksızın yollukları ve memur olma
yanlar için huzur hakları Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçesine bu maksatla konacak ödenekten 
öieııii'. Bu ödemelerin miktarı Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyle ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun teklifinin 50 

ııci maddesine «ve imtihan kurulu üyelerine» 
de ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Ömer Ucuzal 

Maddenin yeni sekli : 
«Madde 50. — Toplantıya katılan komite 

başkan ve ikinci başkanı ve üyelerine ve müşa
vir üyelere, meslek ve ihtisas komitelerinde ça
lışanlara ve imtihan kurulu üyelerine...» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değişiklik 
bu kadar. 

BAŞKAN — Yani, maddenin ikinci satırın
da «Çalışanlara» kelimesinden sonra, «ve imti
han kurulu üyelerine» dendikten sonra, tekrar 
cümle devam ediyor. Bu kadar bir ilâve yapılı
yor. 

NAHİT AET AN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Altan, takrir üzerinde. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Takrir üze

rinde. Kısaca mevzuu arz edeyim. 
ıSayın Sözcü, Komisyon Raporunda muhale

fet şerhi vermemiş olduğuna göre muvafakat 
etmiş demektir. Burada böyle bir önergeyle.. 
Daha evvel kendisi bunu kabul etmiş, muhalefet 
şerhi vermemiş. 

BAŞKAN — Anlıyorum, anlıyorum. Yalnız, 
Komisyon... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhale
fet değil. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade edin. Sayın 
Ucuzal Komisyon Üyesi sıfatıyle değil, Komis-
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yon Heyeti Umumiy esine niyabet sn vazife gör
mektedir. Bir eksikliği sonradan Komisyon gör
müş ve bu eksikliği Heyeti Umumiyede düzelt
mek kararını almış, bu hususu önergeyle tespit 
ediyor. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Komisyon 
olarak verirse ayrı. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMEE 

UCÜZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, izin ve
rirseniz şunu arz edeyim. Ben bir değişiklik ta-
lebeitm'iyorum, ben ilâve ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Takriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen değişiklikle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 51. — Komite üyeleri, komitenin ça

lışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Mil
lî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeli
ğin komitelere ait bölümünde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üys?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM : VI 

Cezaî hükümler 
Madde 52. — Bu kanunun 13, 14, 1,5 16, 20, 

30, 32 ve 37 nci maddelerindeki hükümleri yeri
ne getinmiyenier, 250 liradan 500 liraya kadar 
para cezası ile cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde cezalar iki kat hükmolu-
nur. 

Para cezasının takdiri mahallî çıraklık eği
timi komitesine aittir. Verilen cezaya 7 gün 
zarfımda sulh ceza mahkemesine süresince itiraz 
edilebilir, itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. 
Kesinleşen ceza miktarı 15 gün içinde mahallî 
vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Bu «Süresince» tabiri... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — «Süresin

ce» tabiri manasız, «7 gün zarfında» deniyor. 
(«Fazla» sesleri) 

BAŞKAN — «7 gün zarfında sulh ceza mah
kemesine itiraz edilebilir.» 
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NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayım Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi, yoksa tak
ririnizle ilgili mi? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Hem mad
de üzerinde, hem de önergelerim üzerinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde de söz istiyor
sunuz, peki efendim. Buyurun Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler; 

Bu madde cezaî hükümleri kapsamaktadır. 
burada birinci cümlede hangi maddelere muha
lefet halinde ne ceza verileceği tasrih edilmiş, 
«Para cezasıyla cezalandırılır» diyor. Ondan 
sonra «Tekerrürü halinde cezalar iki kat hük-
molunur» tabiri, buraya uygun düşmemekte
dir. Cezalar deyince, birçok cezalar verili
yormuş gibi bir durum oluyor, aslında bir ceza 
veriliyor, öyle ise, «Ceza iki kat hükmolu-
nur» demek lâzımdır. Burada «Cezalar» keli
mesini kaldırıp, «Ceza» kelimesini koymak 
daha yerinde olur. Çünkü, bir ceza veriliyor. 

Yine ikinci husus; demin Sayın Başkan işa
ret buyurdular, ben zaten takririmi daha evvel 
vermiştim. «7 gün zarfında» dedikten sonra, 
<Sulh ceza mahkemesine süresince» diye ayrı
ca bir kelime ilâvesine lüzum yoktur. «Sulh 
ceza mahkemesine itiraz olunur» demek daha 
yerinde olur, daha düzgün olur, hukuk lite
ratürüne uygun olur kanaatindeyim, iki taîne 
önerge vermiş bulunuyorum, iltifatlarınızı bek
ler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Zannediyorum ki, Komisyon 
ve Hükümet ikisine de iştirak ediyor. Hem o 
«süresince» kelimesinin çıkarılmasını, hem de 
yukarda bahsi geçen husus bir tek cezayı ifade 
ettiği için, aşağıda onu... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCÜZAL (Eskişehir) — Birkaç madde var Sa
yın Başkan, onlardan doğacak cezalar oluyor. 
Tek madde değil ki verilecek ceza. 

BAŞKAN — Yani, «Tekerrürü halinde ce
za iki kat hükmolunur.» «Cezalar» da olsa bel
ki olabilir, «ceza» olsa da herhangi bir düşük
lük olmaz cümlede. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UÖUZAL (Eskişehir) — Bir şahıs birkaç mad
deye muhalefet etmiş olursa o zaman ne olur? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — O zaman 
tekrarı olur. 
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BAŞKAN — Neyse, iki hususta verilmiş j 
takrir var. Birincisi; bu «süresince» kelimesi
nin çıkarılmasına dair. Takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
87 S. Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık ka

nunu teklifinin 52 nci maddesinin 3 ncü bendi
nin 2 nci cümlesindeki «süresince» kelimesinin 
çıkarılmasını arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet «süre
since» tabirinin çıkarılmasına iştirak ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — «Süresince» kelimesi
nin çıkarılmasına iştirak ediyoruz, cezalara 
etmiyoruz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon «süre
since» tabirinin çıkarılmasına iştirak ediyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kakrir kabul edilmiştir. 

ikinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Setaatosu Divan Başkanlığına 

87 sıra sayılı Çırak, kalfa ve ustalık kanun 
teklifinin 52 nci maddesinin «Tekerrürü halin
de cezalar iki kat hükmolunur» cümlesindeki, 
«cezalar» kelimesinin «Ceza hükmolunur» ola
rak düzeltilmesini arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılıyor mu efendim?... Hükümet ve Ko
misyon takrire katılmıyor, Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Takrir kabul eidilmeıniştir. 

Maddeyi kabul edilen değişiklikle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Diğer kanunların çırak, kal
fa ve ustalarla ilgili olup bu kanun hükümlerine 
çelişik olan hükümleri bu kanunun tatbik edi
leceği sanatlarda uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Sayın özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

53 ncü madde; «Diğer kanunların Çırak, 
kalfa ve ustalarla ilgili olup bu kanun hüküm
lerine çelişik olan hükümleri bu kanunun tat
bik edileceği sanatlarda uygulanmaz.» demek
tir. Çok karışık bir madde, çok karışık... Yani, 
bunu daima iddia ederim; geçenlerde bir 
komisyonda da söylendi. Hangi kanun meri
yettedir veya hangi kanun meriyette değildir?. 
Geçen gün yukarıda Siyasî Partiler Kanunu 
görüşülürken, Adalet Bakanı da ve diğer ar
kadaşlarımız da bunun hakikaten çok müşkül 
bir berzah olduğunu ifade ettiler. Çok kanşık 
durumdayız arkadaşlar. Hangi kanun,, hangi 
kanunla tezat teşkil etmiştir; hangi kanun, ha 
gi kanunu kaldırmıştır, hangi kanunun mad
desi diğer bir kanunla ortadan kaldırılmıştır? 
Bu felâkettir. Bunu bulmak, içinden çıkmak 
en mutena hukukçunun bile yeteneği dışına çık
mıştır Türkiye'de. Onun için, hiç olmazsa bir 
sarahat getirmek lâzım gelirdi. «Bu maddeye 
muhalif olan şu kanunun, şu maddesi, şu fıkra
sı ortadan kaldırılmıştır» derseniz bir aydınlı
ğa çıkabiliriz. Ama,, böyle uluorta bir madde, 
dağarcık madde deriz biz ona; böyle bir da
ğarcık madde getirirseniz, ben çıkarım derim 
ki, filân kanuna muarızdır. Binaenaleyh, bu 
madde ortadan kalkmıştır.. Öyle midir, değil 
midir deyinceye kadar tatbik edillir. 

Diğer bir başkası benim aleyhimde konu
şur, o da der ki ,hayır bu madde diğer bir ka
nunla kalkmamıştır. Bu sefer birbirine tezat 
teşkil eder. 

Ben çok rica ederim, zaten umumî prensi
bimiz muahhar kanun diğer kanunlara göre 
tatbik edilir. Binaenaleyh, haşivdir bu madde, 
bu maddenin ortadan kaldırılması daha yerinde 
olur kanaatindeyim. Lütfetsinler, bu maddeyi 
geri alsınlar veya kaldırsınlar. 

Saygılarımla. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Komisyon
dan bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Şimdi, bö
lüm açılmış, içerisinde cezaî hükümler tasrih 
edilmiş ve 52 nci maddede cezaî hükümler sa
yılmıştır. Fakat 3 ncü madde «Diğer kanun
lar» demek suretiyle diğer kanunların bu ka
nuna aykırı olan bütün hükümleri bakımın
dan mı kaldırılmış bulunuyor, yoksa yalnız 
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cezaî hükümler bakımından mı kaldırılmış bu
lunuyor? Bunun da tashihi gereklidir. Eğer 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümle
rinin kaldırılması şeklinde ise, bunun cezaî hü
kümler faslında değil, ayrı bir bölümde olma
sı lâzımgelir. Bu ciheti nasıl izah edecektir?. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ucuz-
al. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, her iM 
arkadaşıma müşterek cevap arz ediyorum. 

Kanun metninde bahsedilen kanunlar; bu 
kanun hükümlerine çelişik olan hükümleri bu 
kanunun tatbik edileceği sanatlarda uygulan
maz. Zaten aslında çıraklık, kalfalık ve usta
lık mevzuatını teşkil eden bir kanun elimizde 
yok. Sadece tatbikatta bugüne kadar her iki 
arkadaşımızın dediği, Borçlar Kanununa daya
nan bir çıraklık mukavelesi yapılmaktadır. Ba
his konusu kanun maddesi de Borçlar Kanunu
nun bu hükmüdür. Bunun dışında bu mevzuatı 
alâkadar eden bir hüküm, bir kanun yoktur. Bu 
bakımdan bunları saymaya lüzum görmedik. 
Cezaî hüküm taşıyan mevzuatımızda bir kanun 
da mevcut değildir, arz ederim. 

BAŞKAN — Yani maddenin okunduğu şek
liyle ipkasını istiyorsunuz. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Bu cevap 
değil Sayın Başkan. Ben diyorum ki, cezaî bö
lümle alâkalı mıdır, değil midir? Eğer alâkalı 
ise doğru . Fakat hepsi ile alâkalı ise bu bölü
me girmemesi lâzım, kanun tekniği bakımın
dan. 

BAŞKAN — Komisyon mecbur tutulamı-
yor. Heyeti Umumiyeye her iki taraf fikirle
rini arz etsinler. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bu bakım
dan bunların çıkarılması lâzım. Arkadaşımın 
dediği gibi umumî hükümlere dahildir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekilde 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Madde kabul edilmemiştir. 

Umumî hükümler çerçevesinde işlem göre
cektir. Muahhar kanun olması dolayısıyle bu 
kanun hükümleri tatbik edilecektir manası çı
kıyor. Bu madde metinden çıkmış oluyor. 

Geçici madde l'i okutuyorum. 
Geçici madde 1. — Aşağıdaki şartları haiz 

bulunanlar bu kanunun o şehirde uygulanmaya 
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başladığı tarihten itibaren üç yıl açılacak kal
falık ve ustalık imtihanlarına girmeye mecbur
durlar. 

1. Kalfalık imtihanına girebilmek için : 
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat 

için bu kanuna göre tespit edilecek çırakhk 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) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat 

için bu kanuna göre tespit edilecek çıraklık ve 
kalfalık süreleri toplamının en az 1,5 misli ça
lışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik 
etmek, 

b) Okur - yazar olmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Yapılacak kalfalık ve 
ustalık imtihanlarında basan gösterenlere usu
lüne göre (kalfalık belgesi) veya (ustalık bel
gesi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar mevcut mevzuat esasları 
dairesinde kalfalık ve ustalık belgeleri almış 
bulunanların belgeleri kalfalık ve ustalık ini 
tihan kurullarınca uydukları derecelere göre 
değiştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun uygulama
ya girdiği tarihte meslek ve sanatım bizatihi 
usta durumunda yöneten ve aynı zamanda iş
yeri sahibi olarak en az 2 sene çalışmış olanla
ra usta ehliyeti imtihansız olarak verilir. An
cak durumlarının meslekî teşekküllerden alı
nacak ve Çırakhk Eğitimi Komitesince uygun 
bulunacak bir belge ile tevsiki şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

53 ncü madde çıkarılmış olduğu cihetle 
şimdi okuyacağım madde 53 ncü madde olarak 
okunacaktır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tekriri mü
zakere yapılmayacak mı? 

BAŞKAN — Sonunda efendim. Kati oyla
ma yapılmadan önce, 

Madde 53. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Made 54. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
var. Sayın Altan söz mü istiyorsunuz?.. Buyu
runuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakale) — Müsaade 
ederseniz yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkıde) — Sayın üye
ler dikkat buyıırursa kanunun aşağı - yukarı 
bütün maddelerinde bu kanunun tatbikatı Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının 
ilgili dairelerine verilmiştir. Birkaç yerden tem
silci gönderme talebi bası bakanlıklara tevdi 
edilmiştir. Bu kanunla Ticaret veya herhangi 
bir Bakanlığın ilgisi yoktur. Binaenaleyh, bü
tün bakanlıkları burada vazifeli kılmak yerin
de olmaz. Bu Millî Eğitim Bakanlığına ait bir 
mevzudur, Oünkü eğitim müessesesine hitabe-
diyor. Bu bakımdan maddenin «Bakanlar Ku
rulu» değil, «Millî Eğetim Bakanlığı» olarak 
düzeltilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Va
rışlı, buyurunuz. 

CTEHİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Saym Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Müzakeresini aşağı - yukarı tamaladığıımz 
kanun teklifi diğer kanunlardan tamamen 
ayrı bir özellik taşımaktadır. Zira, Millî Eği
tim Bakanlığını ilgilendirdiği gibi, Çalışma Ba
kanlığını, Maliye Bakanlığını, imar vs İsken 
Bakanlığını Ticaret Bakanlığını ve esnaf teşek
küllerini ilgilendiriyor. Bu bakımdan «Bu ka

nunu Bakanlar Kurulu yürütür.» tabiri yerin
dedir. Sayın Altan'm teklifine katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
87 S. Sayılı çırak, kalfa ve ustalık kanun 

teklifinin 54 ncü maddesinin «Bu kanunu Millî 
Eğitim Bakanlığı yürütür.» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Komisyonun izahatından işti
rak etmediği anlaşılıyor. Hükümet katılıyor 
rnu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSANGÜCÜ 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRÜ REŞAT ÖZALP — 

i Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oyiarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
82 nci maddede tekriri müzakere talebedi-

yorum. izahat vereceğim. 
Saygılarımla. 

istanbul 
Ekrem, özden 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifinin cid

den Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşı
layacağı kanaatındayım. Bilhassa çırak olan kü
çük çocukların, kimsesizlerin hiçbir vatandaş 
veya müessese tarafından el uzatılmayanların 
bu kanunla bir teminat altına gireceklerine 
şüphe yoktur. Onun için kanunun heyeti 
umumiyesiyle memleket ihtiyaçlarına uygun 
olduğu kanatını taşıyorum. Yalnız bundan ev
vel arz ettiğim gibi; Millet Meclisi metninde 
33 ncü madde, bizim metinde 32 nci maddede 
beyan edilen bir husus var. Bu da; «507 sayılı 

i Kanuna tabi işyerlerinde çalışan çıraklar kalfa 
j belgesi aldıktan sonra, iki yılfck süre iç'ndo 
! çalıştığı işyeri sahibinin veya vekilinin mu-
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vafakatını almadan başka bir işyerine gire
mezler.» Bu hüküm Anayasamıza muhalif düğ
mektedir arkadaşlar. Niçin?.. Muaddel Anaya
sanın 10 ncu maddesinde : 

«Herkes, kişiliğin» bağlı dokunulmaz, dev
redilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 
sahiptir.» hükmü ile bir prensip getirmektedir. 
Bu prensibi teyit eden ikinci fıkra vardır : 

«Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetle
rini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk Dev
leti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırla
yan siyasî, iktisadî vs sosyal bütün engelleri 
kaldırır;...» 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — 42 nci 
maddeye de aykırıdır. 

EKREM ÖZDEN (Dâvamla) -~ Arz edece
ğim efendim. 

Şimdi burada Devlete bir mükellefiyet tah
mil edilmiştir. Eğer ferdin huzurnu ve sosyal 
adalet, bilhassa hukuk Devleti ilkeleriyle 
bağdaşamayacak surette sınırlama mevzuubahis 
olduğu zaman, o zaman Devlet bu sınırlamayı 
ortadan kaldırsın diyor. Siz, üstelik bir sınır
lama getiriyorsunuz. Bu kabul edilmez, Bu
günkü hukuk prensipleri ve- bugünkü sosyal 
adalet prensipleri bir adamın çıraklık belgesi 
aldıktan sonra, orada 2 ssny mütemadiyen ça
lışmacı hakkında amir bir hüküm getirilmesini 
öngörmez. Bu mevzu ürerinde çok lakırdı söy
lenebilir, Fakat zamanımız kısa olduğu için 
bu mevzuda daha fazla konuşmayı ve izahat 
vermeyi uygun görmüyorum. 

ikinci bir madde daha var. O da Anayasa
mızın 21 nci maddesi. Nedir onun matlabî? 
«Bilim ve sanat hürriyeti :•> işte bilim ve sa
na hürriyeti hakkında getirdiğiniz kanun bu 
maddeye uygun olmak îâzımgelir. Başka mad
de yok... Bir sanatkâr yetiştirmek istiyorsu
nuz; çıraklıktan itibaren kalfa ve daha sonra 
da usta olacak ve bir nizam getiriyorsunuz. 
Ook doğru ve yerinde bir nizam. Onu kuru
yorsunuz; nizamı kurduğunuz saman getirdi
ğiniz teklifler ve tasarılar. Anayasanın bu 
maddesinin çerçevesi içinde olmak Irzımgelir. 
Nedir bu çerçeve?.. Anayasanın 21 nci mad
desi : 

«Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme 
ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda 
her türlü araştırma hakkına sahiptir. 
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Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve de
netimi altında serbesttir. 

özel okulların bağh olduğu esalar, Devlet 
okulları ila erişilmek istenen seviyeye uygun 
olarak kanunla düzenlenir. 

Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eği-
"im ve öğretim yerleri açıklamaz.» der. 

Şimdi, herşkes bilim ve sanatı serbestçe 
ofremııe ve öğretme hakkına sahiboiduktan 
sonra; çıraklık için geliyor, bir mukavele ya
pılıyor, çıraklık süresi içinde bu mukavele cari 
olıoak, (başka bir yere sâri değil) serbest ola
ra -Î giriyor, çırak oluyor, müddetini ikmal edi
yor, çıkmak istiyor. SerbesLiyst değil mi? 
Yok şimdi serbestiyet. «3??.ı şimdi 2 sene daha 
burada çalışacaksın.» deniyor. Esir midir bu? 
Arkalarlar, esir midir? Bu, vatandaştır. Türk 
Merenî Kanununda bile bir mukavele yapar-
krn, 10 seneden daha fasla takyit edici muka
vele yapılamayacağına dair hüküm vardır. 
Oraöa bile bir müddet koymuş. Sendikalar Ka-
nunriida da öyle. Ama. burada biz şimdi iki 
sene müddet koyuyoruz ve adama diyoruz ki, 
«Ben çırak oldun ama, yok yağma yok, biz 
fîx*?.a sanat öğrettik, Devlet olarak seni eğittik, 
haydi bakalım çalış diyeceğiz. Bu uygun değil
dir ve yerinde bir madde olarak görülmüyor. 

Binaenaleyh, tekriri müzakerenin lütfen ka
bul buyurulmasını ve maddenin bu metinden çı
karılmasını istirham ediyorum, 

Takdir Yüksek Heyetindir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ucuzal. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-
3ÂL (Eskişehir) —• Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

'•Sayın özeler,, bahis mevzu maddenin, hu
zurunuzda birinci fıkrasını değil, tamanunı 
okumuş olsaydı, zannederim ki, bu beyan
larda bulunmazdı. Fıkra, çalışına hürriyetini 
tahdeden kati bir hüküm getirmiyor. Birinci 
fıkradan sonra bazı şartları saymış, o şartların 
tahakkuku halinde yetkili kurul, isteyen kal
fanın ayrılmasına izin veriyor ve yetiştiren 
usta da buna uyuyor. Tahdit nerede? 

Yalnız., çalışma hayatımısa yeni giren bir 
mevzuatla karşı - karsıyayız. Aslında bu mev
zuatın getirilişi, çalışma hayatındaki düzensiz
liği ortadan kaldırmak içindir. Bir ustanın 
yanma, yalvararak yakararak gelen bir çırak, 



C. Senatosu B : 51 20 4 . 1972 O : 1 

elinden biraz iş gelmeye başladı mı, başka 
yerde beş kuruş fasla ücrat bulunca, bugün 
işini rahatlıkla bırakıp gitmektedir. Bu usta, 
aylarca, senelerce bu hiçbir şeyi bilmeyen in
sanı, çırak veya kalfa derecesine kadar ye
tiştirecek, ondan sonra ustanın kalfaya ihti
yaca olduğu bir ajurla, falan yor elli kuruş fazla 
veriyor diye işini terkedip gidecek. E., bu na
sıl sosyal adalet oluyor? 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet hayatımız
da halen mer'i olan birtakım bursla, birtakım 
imkânlarla okuyan, tahsil hayatını tamamla
yan kişileri biz bugün Devlet hayatımızda 
mecburî hizmete tabi tutmuyor muyuz? O sa
man Anayasanın 11 nci veya 21 nci maddesin
den söz edebiliyor muyuz? Elbette her nime
tin bir külfeti var. 

Şimdi, maddenin birinci fıkrasındaki hük
mü ; ikinci, üçüncü fıkralardaki hükümlerle kar
şılaştırdığımla zaman, çalışma hürriyetini 
tahdit eder mahiyette bulmaya imkân yok. Sa
niyen, mevzuatımızda hükümler var. Nasıl şu 
kadar yıl tahsil hayatında burs almış olan bir 
talebeyi şu kadar yıllık tahsilden sonra hiz
met ettirmekle karşı karşıya getiriyoruz?,. Dev
let hizmetinde mecburî hizmet diye bir ça
lışma var. Bu da çalışma hayatında bir yönü 
ile, kendisine emek sarf eden; m.an?,n madde
ten emek sarf edip yetiştiren bir insanın da, 
yetişen kalfaya tam ihtiyacı olduğu bir zaman
da, kalfanın başka yerele bulacağı üç kuruşluk 
mejnfaati uğruna bu yari terkedip gitmesi hük
münün; Anayasaya aykırı bir hüküm vazediyor 
esbabı mucibesiyle, yemden görüşülüp maddedf rı 
çıkarılmasını düşünmek Komisyonun kanaatine 
göre yerinde değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 32 nci maddenin müzakeresinin 
tekrarlanmasını isteyen önergeye Komisyon ka
tılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyon Başkanı katî oylamadan önce bazı 
hususları tespit için söz istemiş bulunuyor. Bu
yurun sayın Varışlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan. Yüce Se
natonun değerli üyeleri; 

570 sayılı Kanuna tabi işyerleriyle, 5590 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş olan işyerlerinde 
uygulanacak Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun 
teklifinin aşağı yukarı tümünü ve maddelerini 
görüşmüş bulunuyoruz. 

Memleketimizin sosyal ve ekonomik kalkın
masında büyük bir boşluğu dolduracak olan 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun teklifinin müza
kereleri tamamlanmak üzeredir. 6 bölüm, 52 
esas, 4 geçici ve 2 yürürlük maddesi olmak üze
re teklif 58 maddedir. Memleketimizin Çırak, 
Kalfa ve Usta durumunu düzenleyecek ve bir 
esasa bağlayacak olan bu teklif hazırlanırken, 
muhtelif memleketlerde uygulanmakta olan ka
nunlardan faydalanılmış ve memleketimizin ger
çeklerine göre tanzim edilmiştir. 

Türkiye'de Çırak, Kalfa ve Ustalık müesse
sesi, Osmanlı Devletinde 19 ncu yüzyılın sonu
na kadar çok iyi bir nizam içinde gelişmiştir. 
Bu devrede, bilhassa orta tabaka halk topluluk
ları için her çeşit öğretim müessesesi olarak iş
lemiş olduğunu ve 18 nci yüzyılın sonlarına ka
dar şehir halkının önemli bir ekonomik öğretim 
ve eğitim ocağı haline gelerek, devrin toplum
sal hayatında hâkim bir rol oynadığını müşaha-
de etmiş bulunmaktayız. Yüzyıllar boyunca 
Türk sosyal ve ekonomik hayatını düzenlemiş 
bulunan Lonca Teşkilâtı kaldırıldıktan sonra, 
bu saha, yıllarca boş ve sahipsiz kalmıştır. Bu
güne kadar hemen hiç bir kanunî himaye gör
memiş olan çıraklık müessesesi, Borçlar Kanu
nun birkaç maddesi hariç, sadece mesnetsiz bir 
unvan olarak devam edegelmiştir. 

Uzun bir duraklama ve bocalama devresinden 
sonra Batıda çıraklığın, millî eğitim,, işyeri sa
hipleri ve işçi teşkilâtının müşterek gayretle
ri ile canlandığına ve çok geçmeden modern şart
lara uygun yeni bir çıraklık sisteminin geliştiği
ne şahit oluyoruz. Çıraklık müessesesinden fay
dalanacak olan gençlerdir. Kanun teklifinde be
lirtildiği gibi, çıraklık için aranan yaş 12 ilâ 
18 arasındadır. Bugün memleketimizde 12-18 
yaş arasında bulunan nüfus 4,8 milyondur. Bu
nun 1,33 milyonunu teşkil eden, % 27 si okullar
da ve 3,5 milyonu da okul dışındadır. Bunlar 
çıraklık nizamından faydalanmak suretiyle ka
demeli olarak eğitime tabi tutularak, müstahsil 
hale girecek ve sektörlerde vazife görecektir. 

Şayet kanun teklifi yüksek oylarınıza maz-
har olduğu takdirde, mecburi öğrenimini bitir-
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dikten sonra başka okullara giremeyenler b'ir 
plan ve ;program içinde meslek eğitimi görecsk 
ve hayatlarını kazanacaklardır, Esassn bu hu
sus memleketimizin bugüne kadar çekmiş oldu
ğu sıkıntıların başında gelmektedir. Ekonomik 
düzeni meydana getiren üretici insanlar bida
yette plansız ve programsız yetiştirildiklerinden 
bugün gerek ekonomi bakımından gerek sanayi 
bakımından bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu
gün Türklyemizin büyük sıkıntısı, teknik ele
man kifayetsizliğindendir. Zira, bugün artık, 
memleketler ne arazisinin büyüklüğü ile, ne 
nüfusun çokluğu ile ve ne de insanlarının mik
tarının çokluğu ile övünmeîldirler. Milletler, 
yetiştirdiği teknik elemanın sayısı ile övünmek
tedirler. Temennim odur ki, bu kanun memle
ketimizde büyük bir boşluğu giderecek b'ir 
kanun hüviyetini taşıyacaktır. Küçük sanayi, 
ehliyetsiz, bilgisiz ve tecrübesiz ellerden çıkan 
mamullerden korunacak ve dolayıs'iyle millî 
servet ve işgücünün israfının asgarî hadde indi
rilmesini mümkün kılacaktır. Memleket ve sa
nayiimizin kalkınmasında en önemli bulunan 
ehliyetli insan gücünün, planlı ve maksatlı bîr 
şekilde hazırlanmasına hizmet edecektir. Yeni 
Anayasamızın, iş hayatı ve vatandaş için 
tanıdığı imkânları kolaylaştırıcı bir rehber ve 
vasıta olacaktır. Avrupa memleketleri arasmda 
böyle bir kanunu olmayan tek memleket duru
mundan bizi kurtarmış olacaktır. 

Muhterem senatörler, kanunun komisyon
larda uzun uzun müzakeresinde çok titiz hare
ket eden Geçici Komisyon üyesi arkadaşlarıma, 
özellikle teklif sahibi Bursa Milletvekili sayın 
Kasım önadım'a huzurlarınızda teşekkürü bir 
borç bilmekteyim. 

Kanunun memleketimize ve milletimize ha
yırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz et
mekteyim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı 
sunarım (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde-, lehte, 
sayın öztürk. 

Kısa olmak kaydıyla buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlar; 

Ben İnşaca bir iki noktaya dokunacağım. Bu 
kanun gerçekten Türkiye'de arzu edilen, ihti
yaç duyulan bir boşluğu doldurmakla Türkiye' 

j nin iş hayatının gelişmesinde büyük bir kaynak 
I teşkil edecektir. Yalnız, bu metinler hazırlanır

ken (Her zaman dokundum v« bu sefer zamanı
nızı almamak için dokunmadım) en basit imlâ 
ve dilbilgisi kurallarına riayet edilmesi gerek
tiğine her zaman inanıyorum. Bu hususla ilgili 
1 ncl ve 2 nci maddede iki hususa doknnaca-

ı ğım. Meselâ; 1 nci maddede «Bu kanun» diyo
ruz, ondan sonra «507 sayılı Kanun» diye baş
lıyoruz. «Bu kanun» cümlede öznedir. Her öz
neden sonra virgül, tümleçlerden özneyi ayırır. 
2 nci maddede, «Çıraklık Kurulu» diyoruz, bu 
kurulun yapacağı görev cümlede belli ediliyor. 
Burada da virgülle ayrılır. Yani ben hemen iki 
hususa dokundum. Nokta noktalama ve cümle
lerin kuruluşlarında çok yanlışlıklar var; bun
dan sonraki getirilecek metinlerde arkadaşları
mın dikkatini çekmek isterim, 

Değerli arkadaşlarım, bu Çırak, Kalfa ve Us
talık Kanun teklifi kanunlaşmakla Türklye
mizin sanayileşmesinde eğitilmiş insan gücüne 
olan ihtiyacımızın karşılanmasında çok faydalı 
neticeler getirecektir. Bu Kanunla getirilen eh
liyetli insan gücünün planlı ve amaçlı olarak 
düzenlenmesi de şimdiye kadar olan düzensiz
likten kurtarılmış olacaktır. 

Ayrıca, beş Yıllık Kalkınma Planlarımızda 
bunlar hedef olarak alınmıştır. Eğitilmiş insan-
gücü ihtiyacının mutlaka organize edilmesi ve 
memleketin ihtiyacına göre kullanılması gerek
tiği önemle bir amaç olarak ortaya konduğu 
halde, bilhassa bu küçük yaştaki çocukların iş 
hayatını düzenlemekte maalesef şimdiye kadar 
başarı gösterememişiz. Bir başıboşluk içerisinde, 
hatta bu çocukları; çocuğun yaşının ve gücü
nün üzerinde, diğer kanunların bile müsaade 
etmediği şekilde kullanmaktan da bu Kanun 
kurtarmış olacaktır, Uygulamada eğer dikkat 
edilir, bu Kanunun getirdiği esaslar üzerinde 
takipçi bir uygulama yapılır, buraya ulaşılırsa 
bu yönde ezilen o küçük çocukların belli saatler
de yaşlarına uygun yerlerde çalışmaları da 
sağlanırsa; Türk gençliğine bu yönde de Kanu
nun bir hizmeti olacaktır. 

Küçük işyerlerinin bu Kanunun kapsamına 
alınması ve küçük işyerlerinde çalışan insanla
rın iş gücünün israf edilmemesi ki; bu iş gücü
nün israf edilmemesini İki noktada topluyoruz; 

I Eğitilmiş insangücü, 
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Programlı ve planlı çalıştırılan bir insan gü
cü getirilmesi bakımından faydalı oluyor. Bunu 
yapabilirsek ve ayrıca bu çocukları; Çıraklık, 
Kalfalık ve Ustalıktan sonra vasıflı birer işçi 
olarak yetişen gençleri sanayimize yerli yerine 
yerleştirebilirsek bu Kanunun Türk sanayiine 
ve ekonomisine büyük katkısı olacaktır. 

Daha çok pratik bir iş eğitimi alarak yetişen 
kalfalar ve imtihanı vererek usta olan insanlar, 
eğitilmiş insan gücü kaynağıdırlar. Bu kayna
ğa dayalı olarak açılacak kursların ve okulların 
müşterek hareketini bu Kanun düzenleyecek
tir. Sayın Komisyon Başkanının ve Sözcüsünün 
belirttiği gibi, yalnız Milî Eğitim Bakanlığı de
ğil, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve di
ğer bakanlıklar da kendilerine düşeni yaptıkları 
zaman Kanun, Türkiye'de şimdiye kadar boş 
bulunan bu sahayı doldurmuş olacaktır. Haki
katen, verimsiz olarak kullanılan, hatta gene 
yaşta çeşitli hastalıklara yakalanan çocukları o 
hayattan kurtarıp, bir iş eğitimine tabi tutarak 

bir ekmek ve sanat sahibi yapmak yerindedir. 
Böylece yetiştirilen gençleri sanayiin gelişme
sinde kullanmak, dolayısiyle insan gücünü de
ğerlendirmek bakımından Kanun çok faydalı 
şeyler getirmiştir. 

Kanunun Türkiyemiz için, ulusumuz için, 
gençliğimiz için hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklif Cumhuriyet Senatosunca değiştirile
rek kabul edilmiştir. 

Gündemimizde mevcut diğer maddelerle il
gili sayın bakanlar salonda bulunmadığı cihetle 
müzakerelere devamımız mümkün değildir. Bu 
itibarla; 

25 . 4 . 1972 Sah günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

VI. — SOKULAR Vii CEVAPLAR 

U YAZILI SOlU'LAIt VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Nuri Âdem oğlu'mm, Personel Kanununun tat
bikatına dair soru ön er a e si ve Saâhk ve Sosyal 

nvıh cevaoı l Yardım Bakanı Cevdet /Vıjkan'm ya 
(7/26) 

2 . 3 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına-tavassutu
nuzu müsaadelerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Dr. Nuri Âdemoğlu 

1. Personel Kanununun tatbikatında Ba
kanlık müesseselerindeki hekimlere kadro tev-
ziinde kanunun emrettiği hükümler dışında han
gi prensipler uygulanmıştır? 

2. Kadroların tevaiinde akrabalık, dostluk, 
arkadaşlık rol oynamış mıdır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 19 . 4 . 1972 

'Tardım Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 740 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Dr. Nuri âdemoğ
lu.'nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

Personel Kanununun uygulamasına dair 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Dr. Nuri Âdemoğ
lu 'iiıın yazılı soru önergesine ait cevabım ekte
dir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
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Personel Kanununun uygulamasına dair ce
vabım : 

Som : 1. Personel Kanunun tatbikatında 
Bakanlık müesseselerindeid hekimlere kadro tev- | 
ziinde kanunun emrettiği hükümler dışında han
gi prensipler uygulanmıştır? 

Cevap : 1, Personel Kanunun tatbikatında 
Bakanlık naüesseselerindeki hekimlere kadro j 
tevziatında kanunun emrettiği hükümler dışında 
herhangi bir prensip uygulanmamış olup 1 - 4 
ncü derece kadrolarda Bakanlar Kurulunun 
13 . 11 . 1971 gün ve 7/3434 sayılı kararına göre 
tevzi edilmiştir. 

Soru : 2. Kadroların tevdiinde akrabalık. 
dostluk, arkadaşkk; rol oynamış mıdır? 

Cevap : 2. Kadroların tevsiinde akrabalık/ 
dostluk, arkadaşlık gibi hususlar rol cynamarnış-
tir. 

Br= Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Vycsi 
Halil Özmen'in, cezaevleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Suat Bilge'nin yeızılı cevabi (7/45) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanhğma 
Ankara 

Aşağıdaki sorularıma Sayın Adalet Bakanı
mı soslu olarak cevap vermesine delâletlerinizi 
saygı ile arz ederim. 

Kırşehir Senatörü 
Halil (kmen 

1. Kırşehir, Kaman, Mucur. Çiçekdağı. An
kara, Çubuk, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, 
Çorum, Sungurlu, Niğde, Aksaray. Nevşehir ve 
Gerede kapalı cezaevlerinde yaptığım incelenis-
ler esnasında,, başgardiyan ve gardiyanların, 
binbir türlü sıkıntılar içinde geceli gündüzlü, 
her türlü tehlikeye göğüs gererek çalışmaya 
mecbur olduklarım, bası önemli hâdiselerde ve 
isyanlarda ölüm ile kam karsıya gaidiklerini, 
bir haftalık amansız çalışmalar ve didinmeler 
sonunda, ancak 24 saat isin alabildiklerini, geri
ye kalan günlerini cezaevlerinin kasvetli ve sı
kıntılı çatısı altında sabahlara kadar nöbet tut
makla geçirdiklerini, sıcak yuvalarından, kan
larından ve çok sevdikleri, küçücük ağışları süt 
kokan körpe çocuklarından, uzak kaldıklarım, 
çoğu saman küçük çocuklarının yanaklarını be-

ş^d-^ûrJe uykuları esnasında öptüklerini, Cu-
"'•^ta: w Pazar tatillerinden asla istifade ede-
mcıkklerir' her türlü medeni yabama imkânın-
d"u. ve araçlardan mahrum kaldıkların!, buna 
karşıhk hiçbir nimetten istifade edemediklerini, 
çekik çocuklarının perişan olduğunu, terfi im-
kânlarırun hiç yok denecek kadar a,? olduğunu, 
bir kadro alabilmek için yıllarca beklediklerini, 
çok ve ver •m! i çalışma-1 av yaptıkları halde, ka
rınlarını dahi doyur ama dıklarmı, son fiyat ar
tışları yüsünden hallerinin perişan olduğunu, 
külfetleri yüklü olduğu halde, buna karşılık el
de ettikleri nimetlerin az olduğunu, esefle ve 
üzülerek görmüş, anlamış ve kendilerini bizzat 
dilemiş bulunuyorum. 

2. — 5 çocuklu, 4 çocuklu. 3 çocuklu, has--
o-.arii^an V£ gardiyanların ^e cezaevlerinde ça-
bıan müstahdem, şoför ve küçük memurların 
850 ilâ 450 kra araemda maaş aldıklarım, duy
mak, öğrenmek ve görmek, insan haysiyetine 
uygun olmadığı gibi İnsan Hakları Evrensel 
Beyanamesiue, sosyal adalet ve sosyal güven
liği kendisine rehber edinmiş Anayasamıza da 
aykırıdır. 

Bu yürekler sızlatan, Türkiye'mizde şerefli 
aile yuvalarmm yıkılmasına ve sönmesine. Türk 
ahlâkının ve Türk örflerinin yok olmasına se-
bebolan bu acıklı hale 20 noi asrın füze devrin
de mutlaka bir çare bulmamız lâzım gelmekte
dir. Kanayan yaralara şifa verecek ilâç ve kal
kınmadan. refah ve saadetten. ıslahatçı reform 
devletinden, mamur ve müreffeh Türkiye'den 
bahsetmek bir baya! mahsulüdür, İnsanların ya
sama haysiyeti ile ilgili olan bu önemli konuya, 
Yüce Senato olarak el uzatma zamanı gelmiş ve 
hatta geçmiştir. 

3. Bugün Türkiye'mizde ayda 240 lira üc
ret ile aile geçindiren, çoluk çocuk besleyen 
360 000 hizmet erbabı yani müstahdem ve mah
kemelerimizde binlerce odacı vardır, Bunların 
bugün, fiyatların anormal yükselmeleri sebe
biyle geeim sıkıntısı çektikleri hususundaki 
avazları re ahları her gim. temiz semalarımızı 
çınlatmakta, sokaklarımızda, bürolarımızda, sa
bahtan akşama kadar iş arayan işsiz ve güçsüz 
vatandaşlarımızı birbirine düşman etmekte ve 
sonucu sosyal bünyemizde telâfisi imkânsız ya
ralar açmaktadır, 

4. Yıllarca adliyelerimizde ve mahkemeleri
mizde mübaşir olarak vazife gördükten sonra, 
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ancak 30 lira kadroya terfi etmek ve mübaşir
ler için 30 liradan başka terfi kadrosu bulun
madığından dolayı bu kadroda daha 30 31i ter
fi etmeden çalışmak insanı hayretler içinde bı
rakıyor. (Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan 
kopar) atalar sözünü, bu ilgisiz ve alâkasız 
manzara karşısında hatırlamamak mümkün de
ğildir. Bu adaletsiz ve insafsız duruma mutlaka 
bir çare bulmanın zamanı gelmiş ve hattâ çok
tan geçmiştir. 

Bu hayatî önemi1 haiz konuların mutlaka, her 
şeyden evvel, ele alınarak halledilmesi, bugün 
için kaçınılması mümkün olmayan sosyal bir me
sele haline gelmiştir. Bu mesele çözülmedikçe 
dar gelirli küçük memura ve 240 lira alan oda
cıya bir hal çaresi bulunmadıkça yürümemize 
ve kalkınmamıza imkân yoktur. 

Bunların da ancak Sayın Adalet Bakanımız 
tarafından halledilmesi, gerekli ilgiyi titizlikle 
göstermesi ve icabeden kanunları hazırlatarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması lâzım-
gelmektedir. 

Bu hususlarda Sayın Adalet Bakanımızın ne
ler düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Eğer bu 
konularda müspet düşünceleri varsa acaba ted
birleri nelerdir? Eğer şimdilik hiçbir düşüncesi 
yoksa, kendilerin de diğer adliye bakanları gibi 
bu meslek mensuplarını unutmuş ve ilerisi için 
bir hazırlıkları var mıdır? Varsa, bu hazırlıkları 
nelerdir? 

Bu hususlara cevap vermesini saygılarımla 
rica ederim; 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 , 4 . 1972 

özlük işleri Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 13.4.1972 
tarihli ve 9515-2772/7-45 sayılı yazıları cevabı
dır : 

ilgideki yazıları ile yazılı soruya çevrildiği 
bildirilen Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in Adalet teşkilatındaki gardiyan
lar, mübaşirler ve müstahdemlerle ilgili soru 
önergesinin cevabı üç nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Prof. Suat Bilge 
Adalet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Sayın Ealil 
özmen'in Adalet dairelerinde çalışan gardiyan, 
mübaşir ve müstahdemlerle ilgili yazılı soru 

önergesinin cevabıdır 
1. Gardiyanların durumu : 
Ceza ve teklif evlerinin iç korunmasında ve 

cezaevinin asayişini teminden sorumlu olan 
gardiyanların görevlen ve çalışma saatleri 1721 
ve 647 sayılı kanunlara müsteniden yürürlüğe 
konmuş bulunan «ceza infaz kurumları ile tev
kif evlerinin yönetimine ve Cezaların infazına 
dair tüzük» le tespit edilmiş bulunmaktadır; 

Sözü geçen tüzüğün 27 nci maddesi hükmü
ne göre başgardiyan ve gardiyanlar gördükleri 
hismetin icabı, haftada 24 saat izinle müesse
seden ayrılabilmekte ve bunun haricinde meşru 
mazeretleri bulunduğu takdirde kendilerine ma
zeret izni ve ayrıca senelik isinde verilmektedir. 

2. Mübaşirlerin durumu : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 

sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerinin uygu
lanmasından önce mübaşirler için 3656 sayılı 
Kanunla tespit edilmiş bulunan kanunî kadrolar
dan faydalanılmakta idi: Bu kadrolar 300 lira 
olması sebebiyle mübaşirler 242 sayılı Kanun
dan faydalanmak suretiyle ancak üç üst dere
ceye kadar yani 450 lira maaşa kadar yükselmek 
imkânına sahip bulunuyorlardı. Bu husus mü
başirlik görevinin mahiyeti ve ifa ettiği hizme
tin şümulünün bir neticesi olup, daha yukarı 
derecelere terfileri ve daha üst dereceden kadro 
temini gördükleri hizmetle bağdaşmıyordu. Bu
nunla beraber mübaşirler ihmâl edilmemiştir. 
Saman zaman hayat şartlarının yükseltilmesine 
çalışılmıştır. Nitekim bunlar başlangıçta hiz
metli sınıfına dahil oldukları halde 5858 sayılı 
Kanunla kadroya geçirilmeleri sağlanmıştır. 
Kendilerine ayrıca elbise verilmiş ve 1327 sayılı 
Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 60 sayılı 
Kanunu yürürlükten kaldırdığı tarihe kadar ay
rıca 75 lira da ödenek verilmiştir. 

3. Müstahdemlerin durumu : 
Müstahdemler sadece Adalet dairelerinde 

mevcudolan özel bir hizmetli grubu olmayıp 
Devletin bütün teşkilâtında ve dairelerinde mev
cut ve aynı statüye tabi aynı derecede maaş alan 
Mmselerdir. Bu itibarla sadece adalet dairesi 
müstahdemlerini ele almak ve onlar için özel 
imkânlar sağlamak mümkün değildir. 
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4. Her üç sınıfın mensuplarının bugünkü 
durumu : 

Bilindiği üzere 1327 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 36 ncı maddesi Devlet memurlarını sınıf
lara ayırmış ve bir birinden ayrı 8 sınıf tespit 
etmiştir. 

Yukarıda durumları açıklanan gardiyanlar, 
mübaşirler ve müstahdemler bu sınıflardan 8 nci 
smıf olan yardımcı hizmetler sınıfı içerisinde 
mütalaa edilmişlerdir. 

Bu suretle bunlar da 657 sayılı Kanunun ge
tirdiği genel hükümlerle birlikte memur statüsü 
içerisine dahil edilmişlerdir. 

Gardiyanlar, mübaşir ve odacılar Devlet me
murları baremi içersinde dahil oldukları yar
dımcı hizmetler sınıfının özelliği ile nazara alı
narak yeni bir maaş sistemine tabi kılınmışlar
dır. Buna göre kendilerine genel gösterge tab
losunun 16 ncı derecesinin ilk kademesinden 
işe başlayarak 11 nci derecenin son kademesine 
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kadar yükselebilmek imkânı sağlanmıştır. Bu 
suretle 490 liradan 1 680 liraya kadar maaş al
maları mümkün kıhnmıştır. 

Gardiyanlara mübaşirlerde olduğu gibi elbi
se verilmekle beraber ayrıca ayakkabı da veril
mekte ve iaşeleri Devletçe sağlanmaktadır. Bun
dan ayn olarak kendilerine 657 sayılı Kanuna 
1327 sajnlı Kanunun 71 nci maddesi ile eklenmiş 
bulunan ek maddede gösterilen iş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zamlarmdan istifa
de edebilmeleri için Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığınca hasırlanmakta olan yan ödeme
lerle ilgili karara dahil edileceklerdir. 

Yine gardiyanlar hakkında ileride uygulan
ması düşünülen cezaevlerinin iç ve dış muhafa
zasının, kurulacak olan özel bir teşkilâta tevdii-
n-3 dair hazırlanmış bulunan kanun tasarısının 
kabulü halinde, mesai saatlerinin yeniden dü
zenlenmesi de imkân dahiline gerecektir. 

Prof. Suat Bilge 
Adalet Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

51 NCÎ BİRLEŞİM 

20 . 4 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Baymdrılık, Ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarında acık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III ~*~ 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalayîn, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkmma-

I daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gıitme zorunluğu olup olmadığı 

! hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

o. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 

j teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
ı öneirges (10/45) 

i 4. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1970 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuri-

i yet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tari-

1 hi 13 . 4 . 1972) 

I V 
| İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
| A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
| B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
i İŞLER 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 

komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 2 /14 ; C. Senatosu : 2 /13) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 120 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin '211 . 1 . 1191712 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla katml edilen, Çırak, Kalfa ve Ustalık kanunu teklifi, dosyası ile (birlikte sunulmuştur. 

(Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 29 . 11 . 1971; 10, 17, 21 . 1 . 1972 tarihli 8, 26, 29 ve 31 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı . 126) 

Geçici Komisyon; raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 13 . 4 . 1972 
Esas No. : 2/13 
Karar No. : 8 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin '21 . 1 . ıl<972 tariMi 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kalbul edilen, Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
26 . il . 19-7İ2 tarifti ve 1120 sayılı yazıları ile Cumhuriyett Senatosu Başkanlığıoa intikal ettirilmiş
tir. 

Cumfhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . ılÖTö tarihli 314 ncü Birleşiminde kurulması 
kalbul edilen geçici komisyonun 29 . 2 . 19712, 7,14, 28 . 3 . 1972 4, 6, 1(1 ve 13 . 4 . 11972 tariMi 
birleşimlerinde ilgili Hüküme't temsilcileri ve teklif sahibinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede belirtilen hususlar, ilgili Hükümet temsilcileri ve teklif sahilbinin verdiği tamamla
yıcı bilgiler muvacehesinde, ailtı bölüm, elli üç esas, dönt geçici ve iki yürürlük maddesinden teşek
kül edea meızkûr kanun teklifi çıraklığı, onun dayamdığı sistemi, faydalı bir müessese olarak hiz-
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met edebilmek için gereken esasları ve memleketimizin içinde bulunan gerçekleri ifade eder şekil
de olup, çırak, kalfa ve ustalık müessesesini tarif ve tanzim etmektedir. Teklifte yurt ekonomisine 
eğitilmiş insangüeü kazandırılması öngbralmüş ve maddeler buna göre tertip ve tanzim edilmiş
tir. Çırak olacakların yaş haddini, hangi saaat dallarında çıraklık yolu ile ve ne kadar zamanda 
öğretilebileceği, çıraklara verilecek ücret ve bu ücretlerin vergi dışı bırakılması, çırakları yetiş
tirime esasları, Devletin yapacağı işler ve yardımlar kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan ku
rallarının teşekkül tarzı, mahallî çıraklık komitelerinin kuruluş şekilleri ve görevleri, ustalık bel
gesine saihübolnııyanların işyeri açamıyaeakları, halen faaliyette bulunan işyeri sahipleri ile yakı
larında kalfa ve usta olarak çalışanların intibak işlemleri gibi hususlar esasa bağlanmıştır. 

la işçiye kadar personeli ulan ufak işyerleri kanun kapsamı altına alınarak küçük ve orta sana
yi dalları bilgisiz ve tecrübesiz ellerden korunacak millî servet ve işgücü israfının asgari hadde in
dirilmesi mümkün hale gelecektir. Gençlerim gerek meslekini öğrenirken ve gerekse öğrendikten 
sonra daha kolaylıkla iş bulmalarını ve meslekî unvan ve ehliyetleri bakımından gerçek kıstaslara 
göre gelişmelerini temin edecek olan ve (/ıraklık Kurulu tarafından nerelerde, hangi iş kollarına uy
gulanacağı tesbit edilecek kurslar .Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bütçeye konacak tahsisat ile 
karşılanacaktır. Onbes işçiden fazla isçi çalıştıran büyük sanayi dallarının eğitimi ise 3457 sayılı 
Kanunu tadil eden bir kanun tasarısı ile masrafı müesseselere aidoimak üzere (/alışma Bakanlığına 
bırakılacaktır. 

•Memleket ve sanayiimizin kalkınmasında en ömmli rolü bulunan ehliyetli insangücünün plânlı 
ve maksatlı bir şekilde hazırlanmasına hizmet edecek ve Avrupa, memleketleri arasında böyle bir ka
nunu olmıyan tek memleket durumundan bizi bu--t a i mis olacaktır. 

Mezkûr kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler neticelenerek maddelere geçilmiş ve tek
lifin, 3. 4, 6. 7. 8, 9, 10. 11. 15. 17 imi maddeleri aynen kabul edilmiş, 20 ne i madde metinden çıkarıl
mış, 23 - 22. 24 - 23. 25 -24. 27 - 26. 32 - 31. 33 - 32, 36 - :\^. 37 - :\G, 40 - 39. 41 - 40. 43 - 42. 45 - 44, 
49 - 48, 50 - 49. 52 - 51, geçici 3 neü maddesi, 55 - 54 ve 56 - 55 olarak aynen kabul edilmiştir. 

1 ne i maddeye 15 ve daha az işçi çalıştıran yerler ilâvesi ile maddeye açıklık verilmiş, alman ka
rar gereğince bütün maddelerdeki Yüksek Çıraklık Kurulu (Çıraklık Kurulu) olarak' düzenlenmesi 
kabul edilmiştir'. 

2 nci madde ile anlaşmazlıkların Millî Kğitim Bakanlığınca karara bağlanması öngörülmüştür. 
5 nci maddede (b) fıkrası metinden çıkarıldı ve 4 ncü fıkra olarak, kalfa olacakların okur - yazar 

olmaları kâfi görüldü. 
12 nci maddede 2 nci fıkra ile çırakların işyerlerinde çalıştırılan kimselerin sayısına ithal edile-

miyeceği öngörülmüştür. 
.13 ncü madde 3 ncü fıkra ile çıraklara verilen ücreiler, her türlü vergi ve si yort a pirimindon 

muaf tutulmuştur. 
14 ncü madde (çırağın vasisi) yerine (kanuni mümesili) deyimi olarak bütün maddelerde de

ğiştirilmesi kabul edilmiştir. GS nci madde maddi hata olduğundan 67 olarak değiştirilmiş ve çıra
ğın saat 21 e kadar çalıştırılması halinde, mahallî çıraklık komitesinin izni de şart koşulmuştur. 

16 nci maddede vasisi kanuni mümessili olarak değiştirilmiştir. 
18 nci madde çırağın sanatının dışında bir işte çalıştırılmasını önlemek üzere (h) fıkrası ilâve 

edilmiştir. 
19 ucu madde işyeri sahibi değiştiği takdirde her iki tarafa yeniden anlaşma yapma hakkı tanı

mak üzere değiştirilmiştir. 
20 nci madde çıraklar işçi olmadığından ve toplu sözleşmeye tabi olamıyacaklarıııdan metinden 

çıkarılmıştır. 
26 nci madde tatil günlerinden faydalanabilmek amaciyle. iş saatleri dışında uygulanır hükmü 

" getirilmiştir. 
28 nci maddeye ilâve edilen 4 ncü fıkra ile en az iki yıl meslek öğrenimi'veren okullardan me

zun olanlara kalfalık imtihanına girme hakkı tanınmıştır. 
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29 neu maddeden yüksek terimi fukardmıs ve 3 -ııcü tYuranm (a) bendindeki veli ve vasiyi, ka

ilimi numıessilıi olarak 'değiştirilmiştir. 
30 nen madde aynı hükmü getirmek üzere kısaltılmıştır. 
33 ııcü nı;a;dde değiştirilen 3 ııcü ııkrası ile lise dengi meslekî öğretim okulu mezunlarına, çalış

maksızın. ustalık belgesi verilmesini öngörmüştür. 
37 ııci ıııadde ustaların istedikleri an işyerleriri değiştirebilmelerini temin için 3 ııcü fıkranın 

illetinden çıkarılması ile değiştirilmişti!'. 
39 ucu maddede yüksek terimi metinden çıkaı diniştir. 
41 nei iinaddede [giderlerin -doğrudan, doğruya Millî Hğdnn, Bakanlığının insiyatifin.de olmasını 

temin etnıçk üzere giderlerin ne suretle yapılacağını gösterir yönetmeliğin linetinden çıkarılması 
öngörülmüştür. 

43 ııcü maddede yüksek terimi m karılmış ku: uıuların kuruluşların şeklinde değiştirilmiştir. 
3 neü fıkradaki sanayi Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Balkanlığı olarak değiştirilmiş ve 8 nei fık
radaki (büyük) çok işçiyi temsil eden. şeklinde değiştirilmiştir. 

45 fnci madde Çıraklık Kurulunun toplanmasını 5 üyeden 3 üyenin isteğine tevdi 'ederek lüzu
mu halinde daha kolay toplanmasını öngörmüştür. 

46 nei maddede yüksek terimi çıkarılmış ve 2 nei fıkra yeniden tanzim edilmiştir. 
47 nei maddeden yüksek terimi •nıctiiiden çıkanlmış, 2 nei fıkraya veya temsilcisi ilâvesiyle ay

nen kabul edilmiştir. 
50 nei madde (maksadı değişuıemek üzere yeniden tedviri edilmiştir. 
52 ııci maddeye cezaların hangi merci tınıl'mdan kesileceğini ve tahsil şeklini belirtmek üzere 

ikinci paragraf ilâve edilmiştir. 
53 ııcü maddede mütenazır kelimesi yerine çelişik terimi kullanılmıştır. 
Geçici 1 ııci madde kanunun uygulandığı şehirlerde imtihan mçcburdy etini öngörmüş ve ona gö

re tedvin edilmiştir. 
Geçici 2 nei maddede ustalık belgesi parantez içine alınmıştır. 
Geçici 4 neü mıaddede yürürlüğe kelimesi uygulamaya şeklinde değiştirilmiş ve işyeri sahibi 

olarak 2 sene çalışmış olanlara imtihansız olarak usta 'ehliyeti verilmesini öngörmüştür. 
Yukarda yapılan 'değişikliklerle beraber mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca kabul edilerek 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere G-euel Kurulun, tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa savgı ile sunulur. 

Başkan 
Konya 

M. Varisli, 

Sözcü 
Eskişehir 
(). l:dua! 

Kâtip 
Kayseri 

Söz lıaklanı .saklıdır. 
S. Turan 

Siirt 
A. ^Kavak 

Konya 
F. Özlen 

Sakarya 
M. Tığlı 

Ağrı 
muhalif olduğum 33 ve 
53 neü maddeler için söz 

hakkım saklıdır. 
S. Türkmen 

İstanbul 
O. Gümilpğlu 

Kontenjan 
B. Dener 

Tabiî Üye 
V. Er sil 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ankara 
1. Yetiş 

izmir 
3/. Bozoklar 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri ile 5500 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
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 çıkarılmasına 
karar verilen işleri ve sanatları, Millî Eğitim Bakanlığı ilânı mütaakıp tatbik eder. 

Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar da, meslek kolunun 
bağlı olduğu teşekkülün mütalâası alınarak 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 ustanın veya işyeri sahibi veyahut vekilinin bizzat usta ola
rak çalışması zorunludur. 

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

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

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

a) En az ilk öğrenimini bitirmek, 
b) Seçtiği sanatın gerektirdiği kabiliyetleri hai-ı bulunmak. 
c) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olmamak, 
2. Bâzı sanatlara alınacak çıraklarda aranacak asgari yaslarla âzami öğrenim dereceleri Yük

sek Çıraklık Kurulunca tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığınca ilân olunur. 
3. Çıraklık bir öğrenim devresi olduğundan ilköğrenimini bitirmiyen ve fakat seçtiği sanatın 

gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan kimseler, mahallî çıraklık eğitimi komitesinin muvafakati 
ile çırak olarak alınır. 

MADDE 6. — Her sanatta çıraklık süresinin ne kadar olacağı Yüksek Çıraklık Kurulunun mü
talâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur. 

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

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

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

Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifi 

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

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

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1. Çırak olabilmek için, aşajıdaki nitelikleri ve şartlan taşımak gerekmekte
dir. 

a) En az ilköğrenimini bitirmek, 
b) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olmamak, 
2. Bâzı sanatlara alınacak çıraklarda aranacak en küçük yaşlarla en az öğrenim dereceleri 

Çıraklık Kurulunca tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığınca ilân olunur. 
3. Çıraklık bir öğrenim dönemi olduğundan ilköğrenimini bitirmiyen ve fakat seçtiği sana

tın gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan kimseler, mahallî çıraklık eğitimi komitesinin muvafa
kati ile çırak olarak alınır, ancak bu gibilerin kalfalık imtihanına girebilmeleri için çıraklık süre
since okur - yazar olmaları şarttır. 

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

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

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

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabnl etlimi meiîti) 

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

MADDE 11. — Bu kanunda belirtilen esaslar dairesinde tertibolunan imtihanlarda başarı 
gösterip ustalık ehliyetnamesini haiz usta çalıştır mıyan veya aynı niteliği taşımıyan işyeri sahibi 
veya kanuni temsilcisi çırak alamaz ve yetiştiremez. 

MADDE 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu kanunda açıklık bulunmıyan hallerde diğer kanun
lardaki çıraklıkla ilgili hükümler uygulanır. 

2. 5590 sayılı Kanunun üçüncü maddesi şümulü dışında kalan veya 507 sayılı Kanunun kap
samına giren işyeri sahiplerinin işyerlerinde çalıştırılmakta olan çıraklar bu gibi işyerlerinde 
çalıştırılan kimseler sayısına ithal edilemezler. 

MADDE 13. — 1. işyeri sahibi çırağa işe başladığı günden itibaren ücret ödemekle yükümlü
dür. 

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

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

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

MADDE 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere emrine verildikleri iş kolu nezaretçisinin (işyeri 
sahibi, temsilcisi, ustası, kalfası veya benzeri kademeyi isgaî edenin) çalışma saatlerine uygun 
şekilde çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son yıL hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarına müsa
ade edilemez. Bu konuda 1475 sayılı İş Kanununun çocukları çalıştırma yasağı madde 68, gece 
çalıştırma yasağı madde 69 ve ağır ve tehlikeli isler madde 78, hükümleri gez önünde bulun
durulur. 507 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, veli veya vasisinin muvafakati alınmak 
şartiyle çıraklar, saat 21 e kadar çalıştırılabilirler. 

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

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

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

4. Bu kanunla diğer kanunlardaki ücretli izinlere ait hükümler çeliştiği takdirde bunlardan 
çırak yararına olanları uygulanır. 
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MADDE 10. — Çırak olmak îstiyenlerin müracaat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili işlemlerin 
ve lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa sanatını öğretmekle görevli ustaların yapacakları öğreti
min usul ve tekniğini öğrenmelerini kolaylaştırmak amacı ile kısa süreli kursların açılması, bu 
kurslara ait programların düzenlenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin şekil ve muhtevası ve tanzim 
tarzı Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilecek bir yönetmelikte 
gösterilir. 

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

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

2. Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan kimseler sayısına ithal edilemezler. 

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

Her altı ayda bir artan kademeli ücret baremine göre Çıraklık Kurulunca tesbit olunacak 
bu ücret çıraklığın ilk altı ayında, çırağın çalıştığı işyerindeki kalfanın veya işyerinde bu 
nitelikte bir kimse yoksa o yerde sanatta çalışan muadili bir kimsenin ücretinin % 20 sinden ve 
son altı ayında ise % €0 ından az olmaz. 

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

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

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

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

Çıraklık sözleşmesi 

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

MADDE 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık süresinin tamamlanmasiyle sona erer. Ancak, 
kalfalık imtihanında başarı gösteremiyenler çırak olarak çalışmaya devam ederler. 

MADDE 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık sözleşmesi taraflarca feshedilebilir. 
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 sebeple faaliyetinin aralıksız İM aydan fasla tatil et
mesi veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayı riyle 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 olarak ikametgâhını nakletmesi, 

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

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

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

f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dolayisıyle 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. işyeri 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 sebebolmaksızın devamsızlık göster

mesi, 
c) Çırağın, aralıksız iki ay veya daha fazla devamsızlığını mucibolan, yahut işyeri sahibi

nin, usta ve işyerindeki arkadaşlarının sağlığı bakımından tehlike arz eden bir hastalığa tutulması, 
d) İşyeri sahibine karşı olan vecibelerini yerine getirmemesi, 
e) işyeri içyönetmeliğinin çıraklarla ilgili hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, içyö-

netmeliği bulunmıyan işyerleri için işyeri sahipleri veya ustanın koyduğu iş nizamını bozucu hare
kette bulunması, 

f) Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun g'örülecek diğer sebeplerin meydana çıkması. 

MADDE 19. — işyerinin, bir başka kimse tarafından devralınması halinde, yeni işyeri sahi
bi eski işyeri sahibi ile yapılan sözleşme hükümlerine kendisini bağlı saymayı ve çırak yeni iş
yeri sahibinin hizmetinde işine devam etmeyi kabul ettiği takdirde sözleşme yürürlükte kalır. 
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BÖLÜM - I 

Çıraklık sözleşmesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. İşyeri sahibi bakmun'dan : 
a) Çırağın; işyeri sahibi, temsilcisi, ustası veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve na

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

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

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

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

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

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

MADDE 19. — İşyeri sahibinin değişmesi halinde, çıraklık sözleşmesi, iki tarafın muvafakati 
ile yürürlüğe devam eder. 
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MADDE 20. — 507 sayılı Kanım şümulü dışındaki işyerlerinde akdedilecek toplu sözleşme
lere, çıraklarla ilgili olarak bu kanun hükümlorine aykırı bulunan veya bu kanunda çıraklara 
tanınmış haklardan daha azını derpiş eden hükümler konamaz. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
toplu sözleşmelerde mevcut bu gibi hükümler yarine, 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 uygulamak, 

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

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

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

hallî çıraklık eğitimi komitesine, derneğe kayıtlı ise ilgili derneğe vermek ve sicil numarasını ala
rak sözleşmeye yazmak, 

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

6. Her yıl sonunda çırağ m sicil özetini ilgili dernekten alarak çırağın veli veya vasisine gön
dermek, 

7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığına dair sicili tutan derneğin bildirmesinden sonra 
açılacak ilk kalfalık imtihanına girmesini sağlamak ve imtihan için g'ereken alet ve malzemeyi ma
hallî çıraklık eğitimi komitesinden temin etmek. 

MADDE 22. — Çırağın işyeri sahibine karşı olan gx>rev ve yükümlülükleri : 
1. Sanatını muayyen yetişme programına uygun olarak olanca dikkat, gayret ve itinasiyle 

öğrenmeye, sanatında en yüksek derecede maharet elde etmeye ve çıraklık süresi içerisinde kalfa 
olmaya çalışmak, 

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

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

4. işyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söylememek. 

HOLÜM: - m 

(Jırağın yetiştirilmesi 

MADDE 23. — Çıraklık, çırağın işe alınması ile başlar. Çırağın san atını Öğrenmesi için iş 
üzerinde bir öğrenci gibi çalışması şarttır. 

MADDE 24. — Millî Eğitim Bakanlığı, mahallî çıraklık eğitimi komitelerinin ve Yüksek Çırak
lık Kurulunun mütalâasını almak suretiyle her sanata mahsus pratik ve teorik yetiştirme prog
ramlarını hazırlar. Bu programlarda her sanatın icrası için zaruri olan maharet ve işlemler, bun
ların öğretilme sıra ve süreleri ayrı ayrı gösterilir. 
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BÖLÜM - ıı 

Tarafların görev ve \jül;v.ml\'<l ilkleri 

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

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

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

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

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

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

6. Her yıl sonunda çırağın sicil özetini ilgili dernekten veya odadan alarak çırağın veli veya 
kanunî mümessiline göndermek, 

7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığına dair sicili tutan derneğin bildirmesinden sonra 
açılacak ilk kalfalık imtihanına pirnıesini sağlamalı ve imtihan için gereken alet ve malzemeyi 
mahallî çıraklık eğitimi komitesinden temin etm ;k, 

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

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

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

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

4. İşyerine ar.1; sır ve özellikleri başkaldırma söylememek. 

ROLÜM - TI.1 

(\rauin //diktirilme si 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

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

Curnlmı-iyM: Scnnt^sn. f̂ . ^;:y::,ı : Sı) 

file:///rauin


— 12 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 25. — Teorik meslek dersleri programlarının çırağın sanatını etraflı bir şekilde öğren
mesine doğrudan doğruya yardımcı olacak konulan içine alması ve pratik çalışmalara paralel 
olarak işlenmesi gereklidir. 

MADDE 26. — Çıraklar için haftada en çok 8 saatMk teorik ve pratik meslek kurslan dü
zenlenir. Bu sürenin yansı iş saatlerinde, yansı da haftada en çok iki geceyi geçmemek üzere 
gece uygulanır. 

MADDE 27. — Çırağın yetiştirilmesi için lüzumlu okul ve kurs giderleri Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde ayrı bir maddeye konulacak tahsisatla karşılanır. 

MADDE 28. — Çırağın yetiştirilmesi ile ilgili hususlar Yüksek Çıraklık Kurulunca hazırlanıp 
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, kendi sanatı için tertiplenecek ilk kalfalık imtihanına girmek zorundadır. 

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

3. Kalfalık imtihanında basan göstermiyen çıraklar 18 ncd madde hükmüne göre çırak ola
rak çalışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak imtihana girme hakkını haizdirler. Bunda da ba
san gösteremedikleri takdirde mütaakıp iki imtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa yapı
lacak imtihan sonunda kalfa ehliyeti alamıyan çıraklar imtihan haklarını kaybetmiş olurlar. 

MADDE 30. — 1. Kalfalık imtihanı her sanat için Yüksek Çıraklık Kurulunca tesbit edile
cek tarihlerde ve yerlerde yapılır. 

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

a) Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinden bir asıl bir yedek, 
b) İlgili demek üyelerinden üç asil üç yedek, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir asıl bir yedek. 
3. imtihan kurullarında aşağıda belirtilmiş olan kimseler görev alamazlar. 
a) Çırağın veli ve vasisi ile üçüncü dereceye kadar olan akrabalan, 
b) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanuni temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 
Yukanda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan kurulu 

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

Eğitimi Komitesi lüzum gördüğü takdirde başka bir yerde imtihana girebilirler. 

MADDE 31. — Kalfa ehliyet belgesi sahibinin o sanatta ehil olduğunu ve o sanatın (kalfa) sı 
unvanını taşıyabileceğini gösterir bu belgeye sahibolmıyanlann kalfa unvanı ile çahşmalan yasak
tır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 87) 
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MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

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

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

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

BÖLÜM - IV 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan kurulları 

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

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

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

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

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

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

a) Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinden bir asıl, bir yedek, 
b) îlgili dernek üyelerinden üç asil, üç yedek, 
o) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir asıl, bir yedek. 
3. İmtihan kurullarında aşağıda belirtilmiş olan kimseler görev alamazlar. 
a) Çırağın veli veya kanuni mümessiline ile üçüncü dereceye kadar olan akrabaları, 
b) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanu nl temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 
Yukarda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku

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

Eğitimi Komitesi lüzum gördüğü takdirde başka bir yerde imtihana girebilirler. 
MADDE 30. — Kendi sanatında kalfa ehliyet bölgesi almamış olanların kalfa unvanı ile çalış

maları yasaktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 87) 
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MADDE 32. — Kalfalık imtihanı, sanatın özelliğine göre çıraklık süresinde verilen teorik 
ve pratik bilgilerden yapılır. İmtihanlar Yüksek Çıı aklık Kurulunun hazırlıyacağı ve Millî 
Eğitim Bakanlığının oııaylıyacağı yönetmeliğe göre yapılır. 

MADDE 33. -— 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan son
ra, iki yıllık süre içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya vekilinin muvafakatini almadan başka bir 
işyerine giremezler. 

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

Tesbit olunan durum kalfanın ayrılmasını gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanuni 
temsilcisi kalfaya yazılı bir •mu.vafakatname verir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden ayrılır 
ve çalışacağı işyeri sahibine mezkûr belgeyi vermek suretiyle yeni işine başlar. 

MADDE 34. — 1. Kalfa ehliyet belgesini aldıktan sonra sanatında en az üç yıl kalfa olarak 
fiilen çalışmış olan ve bu süre içinde pcılacak o-s'u t̂irme k ı l a r ı n a devam ederek başarı göster
miş bulunanlar, kendi sanatları için acıka*:̂ - •<^c.-\ • - İv "ima girebilirler. 

2, İmtihanda başarı g'ösfceremiy* n "-11^1^ ";- -•• :> ~'r: ^-il T-\ ustalık imtihanına girmeyi 
arzu ettikleri takdirde bu husustaki ^.'.«ıc^ıt1. -v -rzıl. olan* il;,:!1 çıraklık kuruluna bildirir
ler. Kurullar bu müracaatları nazara alır Tre '• w IÖi'^n g1.1 nünden em az bir hafta önce ilgiliye 
ve imtihan kurulu başkanına intikal ettirirler, 

3. İlkokula dayalı beş yıl veya ortaokula dayalı en as iki yıl öğrenim veren Meslekî ve 
Teknik öğretim okulları mezunlarından, sakatlarında bilfiil ûç yıl çalışanlara usta unvanı verilir. 

MADDE 35. — 1. Ustalık imtihanı, her sanat için. Yüksek Çıraklık Kurulunca lüzum göste
rilecek ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanacak yerlerde teşkil edilecek imtihan kurulları ta
rafından yapılır, Ustalık imtihan kurulları, mahallî çıraklık eğitimi komitesince aşağıdaki mües
seselerden aday gösterilecek 14 kişi aramdan Valilikçe seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden mey
dana gelir. Başkan Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından iki temsilci, 
b) Adayın iştigal ettiği kendi ırkideki kıımluprıdan iki temsilci, 
c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci. 
(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ilgili eda temsilcisi) 
d) Mahallî Esnaf Dernekleri Birliğinden bir iiuuilci. 
2. Ustalık imtihan kurullarında hu kanunun 30 ucu maddesinin üçüncü fıkra ve bentlerinde 

şsikri geçen kimseler görev alamazlar. 

MADDE 36. — Ustalık imtihanının amacı adayın ^ııatmm gerektirdiği yetki ile bütün maharet 
ve işlemlerin tam bir ehliyet ve müstakilleri icraya muktedir ve sanatı ile ilgili olan lüzumlu bütün 
teorik meslek bilgilerine sahibolup olmadığını tesbit etmektir. 

MADDE 37. — imtihanı kazanan kalfalara ustalık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin şekli 
Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur, Ehliyetname imtihan kurulu üyeleri tarafından imzalan
dıktan sonra valilikçe onaylanır, 

Kalfalık ehliyetnamaleri de aynı usul ve ssaslar dairesinde tanzim, imza ve onaylanır. 

MADDE 38. — 1. Ustalık ehliyetnamesi, sahibinin o sanatta tam mânasiyle ehil olduğunu 
ve (usta) unvanını taşıyabileceğini bildiren bir belgedir. Bu belgeye sahibolmıyanlarm (usta) 
unvanı ile çalışmaları ve çalıştırılmaları yasaktır, 

2. Ancak, ustalık ehliyetnamesine sahibolanîav miistakiîlen iş yapmak üzere işyeri açabilir. 
işyeri açan ustalar ehliyetnamelerini işyerine asmakla sorunludurlar, 
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MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi 31 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi 32 nci madde olarak kabul edilmiştir, 

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

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

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

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

a> Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından iki temsilci, 
b) Adayın iştigal ettiği kendi meslekî kuruluşundan iki temsilci, 
(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kuruluşundan iki temsilci, 
c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci, 
(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ilgili oda temsilcisi) 
d) Mahallî Esnaf Dernekleri Birliğinden bir temsilci. 
2. Ustalık imtihan kurullarında bu kanunun 30 ncu maddesinin üçüncü fıkra ve bentlerinde 

zikri geçen kimseler görev alamazlar. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 36 nci maddesi 35 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi 36 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

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

2. Ancak, ustalık ehliyetnamesine sahlbolanlar müstakillen iş yapmak üzere işyeri açabilir. 
İşyeri açan ustalar ehliyetnamelerini işyerine asmakla zorunludurlar. 

CıuiLİmriyet Senatosu (S, Sayısı : 87) 
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3. 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde kalfa olarak çalışan ve ustalık belgesi alan kim
seler, müstakillen bir işyeri açma halleri dışında, çalıştıkları yerden ayrılmaları bu kanunun 33 ncü 
maddesi hükümlerine tabidir. 

MADDE 39. — Yabancı memleketlerden alınmış olan kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin 
Yüksek Çıraklık Kurulunun mütalâası alınarak muadeleti Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağ
lanır. 

MADDE 40. — Kalfalık ve ustalık imtihanı kurullarına seçilecek üyelerin nitelikleri, g'örev 
ve süreleri ile kalfa ve usta olacakların imtihan şekil ve usulleri, imtihanda basan derece ve şart
lan, imtihan hakları, zamanlan, yerleri ve sair hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 41. — imtihan yönetmeliği hükümlerinin ihlâli veya imtihan kuruîlan üyelerinin gö
revlerini kötüye kullanmalan halinde Millî Eğitim Bakanlığı imtihanı iptal eder ve en kısa bir 
süre içinde yenilenmesini sağlar. 

MADDE 42. — Kalfalık ve ustalık imtihanları ile ilgili idari masraflar 27 nci maddeye göre 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konacak tahsisattan karşılanır ve giderlerin ne suretle yapılaca
ğı bir yönetmelikle tesbdt olunur. 

MADDE 43. — Bu kanuna göre usta unvanını alanlardan yapı kalfası olanlan vasıflan, ne 
şekilde yetiştirilebilecekleri, yetkileri ve sorumluluklan Bayındırlık, imar ve İskân ve Millî Eğitim 
Bakanhklan tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

MADDE 44. — Yüksek Çıraklık Kurulu, aşağıdaki kurumların temsilcilerinden teşekkül eder. 
1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarı, 
2. Millî Eğitim Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü temsilcisi, 
3. Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Başkanlığı temsilcisi, 
4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyon' Başkanı veya temsilcisi, 
7. Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
8. En büyük işçi Sendikalan Konfederasyonu temsilcisi, 
9. Türkiye inşaat, Sürveyan ve Kalfaları Cemiyeti temsilcisi. 

MADDE 45. — Kurulun Başkanı Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik öğretim Müsteşandır. 
Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel Müdürlüğünce yürütü
lür. 

MADDE 46. — Kurul en az üç ayda bir defa başkanın çağnsı ile veya lüzumu halinde üyeler
den beşinin isteği üzerine toplanır. Kurul gündemdeki konulan görüşerek karara bağlar. Kararlar 
çoğunlukla alınır. 

MADDE 47. — Yüksek Çıraklık Kurulu aşağıdaki işleri görür : 
1. Gerek bu kanun gerekse bu kanuna göre çıkanlacak olan yönetmelikler hükümlerinin uy

gulanmasını, kontrol ve denetlenmesini ve bu amaçla diğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini 
sağlamak, 
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MADDE 38. — Yabancı memleketler'den alınmış olan kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin 
Çıraklık Kurulunun mütalâası alınarak muadeleti Millî Eğîtim Bakanlığınca karara bağlanır. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi 39 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metinin 41 nci maddesi 40 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

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

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi 42 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

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

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi 44 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

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

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

gulanmasını, kontrol ve denetlenmesini ve bu amaçla diğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini 
sağlamak, 
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2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komisyonla
rının kurulması ve çalışması, Bakanlık Bütçesinden ve dışardan sağlanacak ödeneklerin harcama 
usullerinin tesbdtini ve diğer hususları gösteren yönetmelikleri hazırlamak ve Millî Eğitim Bakan
lığına sunmak, 

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

4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırlamak, 
5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan günlerini, yerlerini ve usullerini tesbit etmek, 
6. Bu kanun hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli diğer işleri yapmak. 

MADDE 48. — Yüksek Çıraklık Kurulunun uygun göreceği yerlerde, bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren en geç 6 ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca Mahallî Çıraklık Eğitimi komite
leri kurulur. Bu komiteler aşağıdaki kurumların temsilcilerinden teşekkül eder. 

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

MADDE 49. — Çıraklık Eğitimi Komitesinin birinci başkanı Millî Eğitini Müdürü, ikinci baş
kanı mahallin birlik başkanıdır. Gerekirse komite toplantılarına başkanın isteği ile müşavir üyeler 
de alınabilir. 

MADDE 50. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, gerekli gördüğü hallerde meslek komiteleri ile ihti
sas komiteleri kurarak meslekin gelişmesini sağlamaya çalışır. 

MADDE 51. — Toplantıya katılan komite başkan ve ikinci başkanı ile üyelere ve müşavir üye
lere bunların kamu hukuku veya özel hukuk hükümlerine tabi yerlerde veya işlerde çalışıp çalış
madıklarına bakılmaksızın yollukları memur olmıyanlar için huzur hakları Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesine bu maksatla konacak ödenekten ödenir. Komitelerin büro işleri Millî Eğitim Bakanlığı 
Teşkilâtının o mahaldeki en yüksek derece ve mevkideki idari temsilcisi tarafından tesbit edilecek 
mahalde yürütülür. Bu ödeneklerin miktarı Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca tesbit edilir. 

MADDE 52. — Komite üyeleri, komitenin çalışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğin komitelere ait bölümünde belirtilir. 

BÖLÜM - VI 

Cezai hükümler 

MADDE 53. — Bu kanunun, 13, 14, 15, 16, 21, 31, 33 ve 38 nci maddelerindeki hükümleri yerine 
getirmiyenler, 250 liradan 500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde cezalar iki kat hükmolunur. 

MADDE 54. — Diğer kanunların çırak, kalfa ve ustalarla ilgili olup bu kanun hükümlerine 
mütenazır olan hükümleri bu kanunun tatbik edileceği sanatlarda uygulanamaz. 
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2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komisyonla
rının kurulması ve çalışmasını gösteren yönetmelikleri hasırlamak ve Millî Eğitim Bakanlığına 
sunmak, 

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

4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırlamak, 
5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan günlerini, yerlerini ve usullerini tesbit etmek, 
6. Bu kanun hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli diğer işleri yapmak. 

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

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

MADDE 48. — Millet Meclisi Metninin 49 neu1 maddesi 48 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — MİUet Meclisi metninin 50 nci maddesi 49 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Toplantıya katılan komite başkan ve ikinci başkanı ve üyelere ve müşavir üye
lere, meslek ve ihtisas komitelerinde çalışanlara, kamu hukuku veya özel hukuk hükümlerine tabi 
yerlerde veya işlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmalksızın yollukları ve memur olmıyanlar için 
huzur hakları Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu maksatla konacak ödenekten ödenir. Bu ödemele
rin miktarı Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilir. 

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

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi 51 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

(BOLÜM VI 

Cezai hükümler 

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

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

sulh oeza mahkemesine süresince itiraz edilebilir, itiraz edilmiyen cezalar kesMeşir. Kesinleşen ce
za miktarı 15 gün içinde mahallî vergi dairesine ödenir. 

MADDE 53. — Diğer kanunların çırak, kalfa ve ustalarla ilgili olup bu kanun hükümlerine 
çelişik olan hükümleri bu kanunun tatbik edileceği sanatlarda uygulanmaz. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıdaki şartları haiz bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç yıl içinde açılacak kalfalık ve ustalık imtihanlarına girmeye mecburdurlar. 

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

en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik etmek, 
b) Okur - yazar olanak. 
2. Ustalık imtihanına girebilmek için : 
a) imtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu kanuna göre tesbit edilecek çıraklık ve kalfa

lık süreleri toplamının en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik etmek, 
b) Okur - yazar olmak. 

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

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

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanatını bizatihi usta 
durumunda yönetenlerden en az 3 sene çalışmış olanlara usta ehliyeti imtihansız olarak verilir. 
Ancak durumlarının meslekî teşekküllerden alınacak ve Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun bulu
nacak bir belge ile tevsiki şarttır. 

MADDE 55. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 56. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıdaki şartlan haiz bulunanlar bu kanunun o şehirde uygulanmaya 
başladığı tarihten itibaren üç yıl içimde açılacak kalfalık ve ustalık imtihanlarına girmeye mec
burdurlar. 

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

en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik etmek, 
b) Okur - yazar olmak. 
2. Ustalık imtihanına girebilmek idin : 
a) imtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu kanuna göre tesbit edilecek çıraklık ve kalfa

lık sürelieri toplamının en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik etmek, 
b) Okur - yazar olmak. 

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

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

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

MADDE 54. — Millet Meclisinin 55 nci maddesi 54 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisinin 56 ncı maddesi 55 nci madde olarak kabul edilmiştir, 
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