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1. — GEÇEN T 

Başlbakan Ferid Melen tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kuruluna, ilişik listede gösteri
len zevatın abanmış olduklarına dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ile, 

Başlbakan Ferid Melen'in, Hükümet progra
mını 29 Mayıs 1972 Pazartesi günü Millet Mec
lisinde okuyacağına dair tezkeresi, Genel Ku
rulun bilgilerine sunuldu. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının uzaması 
ve 26 Mayıs Öğleden sonra tatil bulunması se
bebiyle Millet Meclisi toplantısının 29 Ma
yıs 1972 Pazartesi günü saat 15,00'e bırakılma-

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh

met özgüneş ve 4 arkadaşının, Ankara ili Çu-
ibuk ilçesi Kışlacık köyünden Mehmetoğlu 1929 
doğumlu Hasan Demirok çavuş ile yine Ankara 

ili Keskin kazası Barakoıbaısı köyünden 1929 
doğumlu Rüstemoğlu sabık piyade eri Kore Sa
vaşı gazilerinden Hacı Bekir Üstüner'e vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi (2/686) (Maliye ve Plan komisyon-
larma) 

2. — istanbul Milletvekili Tekin Erer ve 38 
arkadaşının, Vergi affına dair kanun teklifi 
(2/687) (Maliye ve Plan komisyonlarına) 

3. — Trabzon Milletvekili Necati Çakıroğ-
lu'nun, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/688) (Millî Savun
ma, Maliye ve Plan komisyonlarına) 

Teskere 

4. — istanjbul Milletvekili Akgün Silivrili'-
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair BaşJbakanlık tezkeresi (3/841) (Anayasa 
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JTANAK ÖZETİ 

sına dair verilen önergeler bulunduğu cihetle 
toplantının mezkûr tarihe bırakılması kafoul 
edildi. 

Alınan karar gereğince 29 Mayıs 1972 Pa
zartesi günü saat 15,00'te toplanılmak üssore 
'Birleşime saat 04,56'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Urfa 

Bahri Karakeçili 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Avmrgü 

KÂĞITLAR 

ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
5. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 

teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin, yeni
leştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığı
na gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(1/659) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1972) (Gündeme) 

6. —Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü-

- kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) (Gündeme) 

7. — 7116 sayılı imar ve iskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve imar 
- iskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1972) 
(Gündeme) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Âdil Turan (Uşak), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
maları rica olunur. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz 

dır, gündeme geçiyoruz. 
var-

IV-BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Ferid Melen tarafından teş
kil olunan- Hükümet Programının okunması 

BAŞKAN — Buyurun sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN FERİT MELEN (C. Sena
tosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, Yüce Mea
lisin Sayın Üyeleri, 

Anayasa hükümlerine uygun olarak Hükü-
mat Programını Yüce Meclisinize sunmak üze
re huzurunuzda bulunduğum şu anda, yüksek 
heyetinizi şahsım ve arkadaşlarım adına içten 
saygılarla selâmlarım. 

Hükümetimiz, memleketimizin 12 Mart 
Muhtırasından önce içine girmiş olduğu bu
nalımlardan henüz tamamen kurtulamadığı 
bir dönemde kurulmuş bulunmaktadır. 

I nci ve II nci Erim Hükümetlerinin bü
yük çabalarına rağmen, 12 Mart Muhtırasının 
verilmesini gerektiren sebepler tamamen or
tadan kalkmamıştır. Bu durum, güveninizi 
almak için huzurunuza gelen Hükümetin, için
de bulunduğumuz şartların sonucu olarak tu
tum ve icraatında partilerüstü bir anlayışla 
'hareket edecek bir yapıda olmasını gerektir
miş ve Hükümet bu gereklere uygun olarak 
kurulmuştur. 

Hükümetin, Büyük Meclisin güvenine lâyık 
olduğu sürece işbaşında kalması Anayasanın 
ve demokratik rejimin en tabiî bir sonucu
dur. Bizim tek dayanağımız milletin yegâne 
ve hakikî temsilcileri olan sizlersiniz, 

Muhterem arkadaşlarım, 

Olağanüstü şartlar içinde kurulmuş ve 
arz ettiğim gibi görevi, güveninizi sürdüre
bildiği takdirde ancak önümüzdeki seçim za
manına kadar devam edecek olan Hükümeti
mizin programının normal bir seçim dönemi 
için iktidara gelmiş olan Hükümetlerin prog
ramlarından farklı olacağı tabiîdir. Bu özel 
durum gözönünde tutularak huzurunuza ge
tirmiş olduğumuz bu programda, Devletin bü
tün faaliyet alanını kapsayan işler yerine, 
belli bir sürede önelikle gerçekleştirilmesi ge
reken konuların ele alınmaları ile yetinmiş bu
lunuyoruz. Bunlar arasında, özellikle memleke
ti içinde bulunduğu bunalımlardan kurtara
cak ve huzur ve sükûna kavuşturacak tedbir
ler bulunacaktır. Bununla beraber devlet ha
yatının devamlılığının doğal bir sonucu ola
rak, programda yer alsın veya almasın Hü
kümetin görev alanına giren diğer bütün işle
rin yürütüleceği; yürürlükteki kanunların, 
kalkınma plan ve programlarının verdikleri 
görevlerin herhangi bir aksamaya meydan ve
rilmeden dinamik bir surette yerine getirile
ceği de tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Parlamenter demokratik rejimin sıhhatli 

ve verimli şekilde işler hale getirilmesi hepi
mizin temel görevlerimizdendir. 

Türkiye, demokratik rejimi seçmekle rejim 
tartışmalarını çoktan geride bırakmıştır. Bu^ 
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nun içindir ki, millî, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yücelt
mek, insan haklarına dayanan hür demokratik 
rejimi her geçen gün biraz daha güçlendirmek 
şaşmaz amacımız olacaktır. . 

Ancak, demokratik rejimin güçlenmesi ve 
tam olarak işleyebilmesi için elbirliği ile yap
mamız gereken bir çok işler olduğunu da cesa
retle oratya koymamız gerektiğine inanıyoruz. 

Demokratik rejim ve millet hâkimiyeti hür 
seçimlere dayanır. Bu sebeple, önümüzdeki se
çimlerin Anayasanın öngördüğü zamanda ya
pılmasını ve seçimlere selâmetle varmamızı 
mümkün kılacak ortamıtn yaratılmasını önem
li görevlerimizden biri sayıyoruz. (Alkışlar) 

(Seçimlere selâmetle ulaşabilmemiz için, 
herşeyden evvel anarşinin tamamen n^t-a^an 
kaldırılması ve yurtta huzur ve asayişin tam 
olarak tesisi gerekmektedir. Hükümetimiz her 
türlü anarşik olayları ortadan kaldırmaya ke
sin kararlıdır. Anaşinin tamamen ortadan 
kalkması ise bunun yeniden doğmasını önleye
cek çok yöndü tedbirlere bağlı bulunmaktadır. 

Hükümetimiz bu dönemde yıkıcı faaliyetle
re ve özellikle komünizme, aşırı sağa ve bölü
cülüğe karşı mücadeleyi daha tesirli bir hale 
getirecektir. Seçimlere selâmetle ulaşabilme
mizin diğer önemli şartı da iktisadî, sosyal ve 
kültürel gelişmemizi hızlandıracak reformla
rın süratle gerçekleştirilmesidir. Bunların ba
şında Adalet, idare, Eğitim, Toprak ve Tarım, 
Vergi ve Maliye, Maden ve Petrol reformları 
gelmektedir. 

Görev süremiz içinde üzerinde önemle dura
cağımız hususlardan birisi de, Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planını süratle hazırlayarak 
T. B. M. M. ne sunmak ve gecikmeden uygula
maya koymak üzsre gerekli tedbirleri almak
tır. Buma paralel olarak iktisadî hayata canüı-
lık vermek, yatırımları hızlandırmak, işsizliği 
azaltmak üzere gerekli tedbirler de alınacak
tır. 

ISeçimlerden Önce, başta ön seçim olmak 
üzere, seçim mevzuatımızda düzeltmeler yapıl
masını da zorunlu görmekteyiz. Bu düzeltme
ler, millet iradesinin Meclislere daha âdil bir 
şekilde aksetmesini sağlamalı ve seçim mevzu-
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I atmazdaki bilinen kusurları gidermelidir. 
Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'de anarşiyi yok etmek ve yeniden 

doğmasını önlemek için çok yönlü tedbirlere 
ihtiyaç olduğuna biraz önce işaret etmiş idim. 
Bu tedbirlerin başında şüphesiz Devlet güven
lik kuvvetlerini güçlendirmek, bunların eği
timlerini tamamlamak gelmektedir. Ayrıca hu
kukî ve idarî başka tedbirlere de ihtiyaç var
dır. 

ISayın Üyeler, 

Komünizm ve her türlü bölücü ve aşırı faa
liyetler, öncelikle üzerinde duracağımız konu
lar olacaktır. 

Türkiye'yi içinden yıkmak, parçalamak, de
mokratik rejimi ortadan kaldırmak isteyenler 
ve bu amaçla silâhlı saldırılara girişmiş olan
lara karşı bir süreden beri kahraman ordumu
zun, sıkıyönetimin ve güvenlik kuvvetlerimi
zin açtığı mücadele çok başarılı olmuş ve suç
luların büyük bir kısmı yakalanarak adalete 
teslim edilmiştir. Geri kalan kanuni kaçakları 
da sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bununla 
beraber komünizm ve diğer yıkıcı ve bölücü 
fâaliyetleri yok etmek için bu tedbirleri yeter
li görmüyoruz. Amaçları Türkiye'yi karanlık 
bir zulüm rejimine götürmek olan bu unsurla
rın ve bunların görünen veya görünmeyen yar
dımcılarının, fırsat buldukça meş'um emelleri
ni gerçekleştirmek üzere çeşitli yollardan, faa
liyetlerine devam edeceklerinden şüphe edilme
melidir. Komünizm afetinden milletimizi ve 
yurdumuzu korumak için güvenlik tedbirleri 
yanında, başka tedbirlere de ihtiyaç olduğu 
muhakkaktır. 

Yıkıcı ve bölücü unsurların yuvalanmayı 
başardıkları kurum ve kuruluşları bunların za
rarlı faaliyetlerinden kurtarmak lâzımdır. 

Gençlerimizin körpe dimağlarını tek taraf
lı propagandanın zararlı etkilerinden kurtarmak 
lâzımdır. 

Yurt dışındaki fedakâr ve vatansever işçi
lerimizi yıkıcı akımların tasallutundan kurtar
mak lâzımdır. 

Bu hususta Devlete ve hükümetlere önemli 
görevler düştüğüne inanıyoruz. Hükümetimiz 
bu görevi yerine getirmek üzere Devletin bütün 

j gücünü kullanacaktır. 

828 — 
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Hükümeidıniz anarşinin, kanunsuz eylemle
rin, komünizmin ve her türlü bölücü faaliyet
lerin ortadan kaldırılması için iktidarı ve yet
kisi içinde olan bütün idarî ve kanunî tedbirle
ri almakla beraber yeni yetki ve müeyyidelere 
ihtiyaç gördüğü takdirde veya bunlar bir Ana
yasa değişikliğini zorunlu kıldığı hallerde du
rumu Yüce Meclislerin takdirine sunacaktır. 
Bu arada, özellikle, sözü geçen kanunsuz hal
lerin Sıkıyönetimin nihayete ermesinden sonra 
da süratle ve etkili bir şekilde kovuşturulması
nı ve cezalandırılmasını mlümkün kılacak yargı 
tedbirleri araştırılacaktır. 

Reformlar : 
Sayın üyeler, 
Türkiye'nin karşısında bulunduğu sorunlar 

savsaklanacak, hafife alınacak sorunlar değil
dir. Türk Milletinin dinamizmini, yurdumu
zun insan gücünü ve doğal kaynaklarını, müs
pet ilmin ve akılcılığın ışığı altında, planlı kal
kınma ve reformlarla belirli bir hedefe doğru 
hemen yöneltmek zorundayız. Bunun için Hü
kümetimiz bir icraat Hükümeti, bir Atatürk'çü 
Atılım Hükümeti olacaktır. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi gerçekleştire
ceğimiz iktisadî, sosyal ve kültürel reformları 
Atatürk'çü bir görüşle ele alacağız. Bu reform
ların ilmî esaslara ve memleket gerçeklerine uy
gun olmasına ve doktrinci sapmalardan uzak 
kalmasına özellikle dikkat edeceğiz. 

Hukuk ve adalet reformu : 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Hukuk ve adalet alanında başlamış bulu

nan reform çalışmalarına büyük bir önem ve
receğiz. 

Ceza ve hukuk davalarının sürat ve isabetle 
sonuçlandırılmasında önemli bir yer alan Hukuk 
ve Ceza Yargılama Usulü kanunlarında değişik
likleri öngören tasarılarla, Anayasa değişik
liği doğrultusunda Yüksek Hâkimler Kurulu
nun yeniden teşkilâtlandırılmasını, Yüksek Sav
cılar Kurulunun kurulmasını ve özellikle Yük
sek Hâkimler Kurulu tarafından mahkemeler 
üzerinde yapılan idarî denetimin etkili bir hale 
gelmesini sağlayacak tasarılar ve Yargıtay Teş
kilât Kanunu tasarısının kanunlaşması ile hu
kuk ve adalet reformlarının büyük ölçüde ger
çekleşmesi sağlanmış olacaktır, 

Kamu düzenini yakından ilgilendiren suç 
ve suçluluk hareketleri dikkatle izlenecek, bil-
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hassa suçluluğun azalması sonucunu yaratacak 
istikamette etkili, önleyici ve değişen toplum 
şartlarına uygun bir ceza politikası takiboluna-
caktır. 

Değişen toplum ihtiyaçları karşısında Türk 
Ceza Kanunu ile Medenî Kanun üzerinde ya
pılmakta olan çalışmalar hızlandırılacaktır. 

Adalet hizmetlerinin yerinde ve zamanında 
görülebilmesi için gerekli anakanunlarla, diğer 
kuruluş kanun tasarıları ele alınacak, Anayasa 
değişikliği istikametinde yeniden düzenlenecek 
olan Basın Kanunu, basın kuruluşlarının da gö
rüşleri alınarak, hazırlanacak ve bütün bunlar 
bir program dâhilinde Yüce Meclise intikal et
tirilecektir. 

Adalet cihazına karşı duyulan güveni daha 
da yükseltecek her türlü tedbir alınacaktır. 

Devlet idaresinde reform : 
Sayın üyeler, 
Ulusal kalkınmanın ekonomik ve sosyal he

deflerinin gerçekleştirilebilmesi için, planların 
hazırlanmasında ve uygulanmasında en önemli 
araç olan Devlet idaresinin kendisinden bek
lenenleri yapacak duruma getirilmesini zorunlu 
görmekteyiz. Bu nedenle, idarî reforma büyük 
bir önem vermekteyiz . 

idarî reformun bir bakıma da idarenin ken
disine düşen bir iş olduğu kanısındayız. Bu 
itibarla, idarî reform çabalarımızın hedefi, 
idarenin modernleştirilmesi, yani kendi kendi
sini sürekli ve sistemli bir biçimde geliştirebi
lecek bir düzene kavuşturulması ve böyle bir 
düzen içinde daha süratli ve etkili bir biçimde 
iş görmesinin sağlanması olacaktır. Bu hede
fin gerçekleştirilebilmesi için, merkezî düzey
de de etkili bir yol gösterme, destek, gözetim 
ve denetim sağlanacaktır. 

En yüksek idareciden en mütevazı memura 
kadar tüm kamu yönetimi görevlilerinin sürat
li, etkin, ekonomik ve kaliteli bir hizmet yarı
şına katılmasını sağlamak için yoğun bir idarî 
reform çalışmasına girmek kararındayız. 

idarî reform çalışmalarının başarıya ulaş
masında önemli bir rol oynaması mümkün olan 
denetim sisteminin geliştirilmesi için gerekeni 
tedbirler alınacaktır. 

Sayın arkadaşlar, 
Açık yürekle ifade ediyorum ki, bugünkü 

Devlet idaremizin işleyişi vatandaşı memnun 
edecek bir düzen içinde değildir. Memur ye-
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tiştirme usullerimiz yetersizdir. Devlet idaresi
nin çeşitli kollarında zaman kaybına ve israfa 
yol açan tedahüller vardır. J>enetleme ve tef
tiş mekanizması etkisizdir. Şikâyetler takip
siz kalmaktadır. Devlet teşkilâtı içinde disip
lin kurulmasına ihtiyaç vardır. 

İdarî reformun gerçekleştirilmesi şüphemiz 
ki, zamana ihtiyaç gösteren bir çalışmadır. 
Halbuki arz ettiğim şikâyetleri daha kısa süre
de ortadan kaldıracak bazı tedbirler bulunabi
leceğini mümkün görmekteyiz. 

Herhalde, bütün memurların ve kamu kesi
minde çalışan herkesin kanunlara ve vatandaş
lara saygılı, âdil, tarafsız, işlerine hâkim bir 
tutum içinde görev yapmaları şikâyetleri bü
yük ölçüde azaltacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun bünyesinden 
doğan aksaklıkların Yüce Meclislerce kabul 
edilmiş bulunan Yetki Kanunu çerçevesinde gi
derilmesine çalışılacak ve aynı kanunda öngö-
rülmüş bulunan tüzük ve yönetmeliklerin dü
zenlenmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırıla
caktır. Böylece Personel Kanununun bazı hü
kümlerinin uygulanmasından doğan haksızlık
lar giderilmiş olacaktır. 

Üniversite öğretim üyesi ve yardımcılarının 
özlük haklarını düzenleyen Üniversite Personel 
Kanunu tasarısı da, en kısa zamanda Yüce 
Meclislere sunulacaktır. 

öte yandan Anayasamızda ifadesini bulan 
karma ekonomi kuralları içerisinde, Kamu ik
tisadî Teşekküllerinin ekonomimize daha fazla 
katkıda bulunabilecek şekilde ve özellikle kâr
lılık, verimlilik ve modern işletmecilik ilkele
rine göre yönetilen kuruluşlar halinde düzen
lenmeleri için başlatılmış olan çalışmaların, bel
li bir koordinasyon düzeni içinde sonuçlandırıl
masına çalışılacaktır. 

Toprak ve tanım reformu : 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Bir taraftan sosyal adalet ilkeleri, diğer ta

raftan da verimlilik esasları gözönünde tutula
rak hazırlanmış bulunan Toprak ve Tarım Re
formu kanunu tasansı Yüce Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır. Yurt gerçekleri gözönünde tu
tularak hazırlanmış olan tasarının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki görüşmeler sonunda i 
>en iyi bir şekilde kanunlaşacağından eminiz. 
Bu nedenle, tasan kanunlaştığı zaman Süratle | 

uygulamaya geçebilmek için gerekli hazırlıkla
ra şimdiden başlamış bulunuyoruz. 

Topraksız veya az topraklı çiftçilerin, ken
dilerine dağıtılacak arazileri verimli tarım iş
letmeleri olarak işleyebilmeleri için gerekli bü-< 
tün tedirlleri alacağız. Bu amaçla çiftçi va-
tandaşlaranızın kooperatifler kurmalarını sağ
layıcı tedbirler süratle gerçekleştirilecektir. 

Tarım sektöründe, krediden işletmeye, işlet
meden yetiştirilen ürünlerin satışına kadar bü
tün faaliyetlerin mümkün olduğu ölçüde koope
ratifler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği
ne inanmaktayız. Böylece, hem üreticiler emek
lerinin gerçek karşılığını alabilecekler, hem de 
tüketiciler daha ucuz ve daha kaliteli mal sa-
tınalabilmek olanağına kavuşacaklardır. Koo
peratiflerin, özel sektörün en güçlü kesimle
rinden biri haline gelmesine demokratik dü
zenin selâmeti yönünden de büyük önem ver
mekteyiz. 

Sıhhatli bir toprak reformunun zorunlu un
suru olan tapulama ve kadastro çalışmalannm 
hızla sonuçlandınlabilmesi için, müstakil tapu
lama ve kadastro mahkemelerinin hem sayılan 
artırılacak, hem de bu mahkemeler bir ihtisas 
mahkemesi olarak reform uygulamasından do
ğacak anlaşmazlıklan çözmekle görevlendirile
cektir. 

Müstakil tapulama ve kadastro mahkemele
rinin adedi 64'ten derhal 85'e çıkarılacak ve 
bu yeni mahkemeler özellikle reform uygulama
sına başlamayı düşündüğümüz bölgelerde gö
revlendirilecektir. 

Vergi ve maliyede reform : 
Değerli üyeler, 
Milletimizin maddî alanda özlemini çektiği 

refaha süratle ulaştırılması, manevî alanda 
muhtaç bulunduğu huzurun devamlı olarak sağ
lanması bakımlarından hızlı ve dengeli bir kal
kınmanın gerçekleştirilmesini vazgeçilmez bir 
şart olarak görüyoruz. 

Bu anlayış içerisinde malî alanda gerekli 
olan reform ve düzenleme tedbirlerinden uzun 
vadeli olanlannı, hazırlanmakta olan Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı içinde Ibir bütün 
halinde Yüksek Meclislerimize arz edeceğiz. 

Şimdiden gerçekleştirilmesi gereken ve bir 
kısmı bundan önceki hükümetler tarafından 
Meclislerimize sunulmuş olan taşanlarla tarafı
mızdan sunulacak reform niteliğindeki tasarı-
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ların biran önce kanunlaşmasını zorunlu görü
yoruz. 

Kalkınma planlarında öngörülen hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesi için Devlet gelirlerini art
tırmaya çalışırken, yürürliükteki kanunlarda 
yapılması zorunlu değişiklik ve düzeltmeler dı
şında, vergi sistemimiz içerisinde etkili bir 
kontrol düzeni kurmak suretiyle, vergi kayıp
larının önlenmesine ve vergi randımanının art
tırılmasına dönük tedbirlere öncelik tanına
caktır. Bunun yanında vergi yönetiminin ve 
malî yargı sisteminin ıslahı üzerinde de önemle 
durmayı ve vergi uygulamasına, verimli oldu
ğu kadar vatandaşa yardımcı ve huzur verici 
bir hüviyet vermeyi lüzumlu görüyoruz. 

Kaynaklarımızı arttırmaya çalışırken Devlet 
harcamalarını disiplin altına alacak, israfı ön
leyecek ve kaynaklarımızın daha verimli ve et
kili bir tarzda kullanılabilmesine olanak sağla
yacak program -/bütçe sisteminin uygulanma
sına önümüzdeki malî yıldan itibaren başlamak 
kararındayız. 

Bunun yanında bankacılık ve sigorta sistem
leriyle sermaye piyasası sorunları bir bütün 
halinde ele alınarak bu alanlarda gerekli gö
rülen düzenleme tedbirleri yürürlüğe konula
caktır. 

Petrol ve maden reformu : 
Değerli üyeler, 
Petrol Kanununun uygulamada millî men

faatlere aykırı düşen hükümleri süratle değiş
tirilecek, ihtiyacımız olan petrolün yurt içinde 
sağlanması temel hedef teşkil edecektir. Akar
yakıt anadepolarınm Devletimizin her türlü ih
tiyacını emniyetle karşılayabilecek durum ve 
kuruluşa kavuşması sağlanacaktır. 

Petrolün aranması, üretimi ve dağıtımı ile 
görevli kamu kuruluşlarının ahenkli bir bütün 
haline getirilmesine çalışılacaktır. 

Halkımızın ısınması için gerekli yakıtın za
manında, yeterli oranda ve uygun fiyatla kar
şılanması için kısa ve uzun vadeli tedbirler alı
nacaktır. Bu amaçla, görevli kamu kuruluşu
muzun üretiminin arttırılması ve bütün yurt 
sathına yayılabilmesi için çalışmalar yapılacak, 
dağıtım düzenlenecektir. Bu maksatla Yüce 
Meclise sevk edilen tasarıda da öngörüldüğü 
gibi yurt ekonomisine uygun biçimde işletilme
yen b'azı linyit yataklarının kamu kuruluşları 
eliyle işletilmesi sağlanacaktır. 

Yeraltı kaynaklarımızın millî ihtiyaç ve 
menfaatlerimize uygun ilkeler doğrultusunda 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırla
nan yeni Maden kanunu tasarısı da daha önce 
Yüce Meclise sunulmuştur. Boraks ve benzeri 
stratejik madenler konusunda millî menfaatle
re aykırı durumun düzeltilmesi, bu tasarının 
kanunlaşmasından beklediğimiz başlıca amaçla
rımızdan birisidir. 

Ayrıca, bu tasarı ile maden arama işlerimi
zin yeniden düzenlenmesi, maden işleriyle gö
revli kuruluşumuzun bu işleri etkili bir şekil
de kontrol edecek bir duruma getirilmesi; ma
den ihracatının Devlet ve kamu kuruluşlarınca 
denetlenmesi ve ihracatın hameevhere kıyasla 
tam veya yarı işlenmiş ürünler halinde olmasına 
gayret edilmesi ve rezervlerimizin tahribinin 
önlenmesi gibi ilkeler öngörülmüştür. 

Yurdumuzun enerji ve doğal kaynaklarının 
değerlendirilmesinde millî ihtiyaç ve menfaat
lerimize uygun bir politika izlenecektir. Bu 
amaçla, enerji konusu öncelikle millî kaynak
lara dayandırılacak, uzun vadeli ve tutarlı 
bir planla yönetilecektir. 

Enerji yatırımları halkımızın ve endüstrimi
zin taleplerini gecikmesiz karşılayabilecek dü
zeye ulaştırılacaktır. 

Eğitim reformu : 
iSaygı değer üyeler, 
Eğitim sistemimiz Türk toplumunun ekono

mik, sosyal ve kültürel kalkınması için gerek
li iıısangücü ihtiyacını devamlı olarak sağlaya
cak rasyonel bir çalışma düzenine ve çağımızın 
gereklerine uygun bir bünyeye kavuşturulacak
tır. 

Hazırlanacak olan «Millî Eğitim Kanunu» 
tasarısında okul öncesinden başlayıp ilk, orta 
ve yüksek öğretim kurumları ile yurdumuzun 
ekonomik kalkınmasına büyük ölçüde katkıda 
bulunan teknik okullar bir bütünlük içimde ve 
çağımızın modern eğitim sistemleri açısından 
ele alınacak, Türk eğitimi yeni bir yapı ve 
çalışma düzenine kavuşturulacaktır. 

Bu tasarı ile aynı zamanda, Cumhuriyet 
Hükümetlerince bugüne kadar çıkarılmış eği
timle ilgili dağınık bütün kanunlar da bir ara
ya getirilmiş ve Türk eğitim felsefesi Türk top
lumunun, yapısına, çağımızın ileri bilim ve tek
noloji gereklerine ve Atatürk milliyetçiliği il
keleri üzerine oturtulmuş olacaktır. 
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Bugün ilkokulları bitiren çocuklarımızın bü
yük bir çoğunluğu üst okullara devam etmek 
veya bir meslek «ahübi olmak -imkânlarından 
yoksun bulunmaktadır, insanları ve toplumu 
tiedirıgin eden ve hayatta güçsüz bırakan bu bü
yük -soruna çözüm yolu getirmek içüı öğrenci
lere ilgi ve kabiliyetleri istikametinde bir öğre
nim vermek, bu suretle onların ya üst okullara 
gitmelerini ya da çalışma hayatına atılmalarını 
sağlamak için ilkokulların sekiz yıla çıkarılma
sı çalışmalarına devam edilecek ve bu okulların 
yurt Ölçüsünde yayılmasına çalışılacaktır. 

Bütün öğretim kademelerinde uygulanacak 
programlar, Atatürk ilkelerine, layik ve sosyal 
hukuk devleti esaslarına, hür demokratik düze
ne yürekten inanmış, millî bir ruh ve heye
can taşıyan vatandaşlar yetiştirilecek şekilde 
değiştirilecektir. 

Bu amaca varmak için işe, her derecedeki 
okullara öğretmen yetiştiren kurumlardan baş
lamak zömnluğuna inanıyoruz. 

Atatürk ilkelerini bilimsel açıdan incelemek, 
bu alanda gerekli araştırma ve yayım yap
mak üzere kurulması öngörülen Atatürk Aka
demisi kanun tasarısının süratle kanunlaşması
na çalışılacaktır. 

(Anayasanın 120 ve 129 ncu maddeleri ışığın
da yeniden ele alınan ve üniversitelerle yakın 
bir işbirliği içinde hazırlanarak Yüce Meclisle
re sunulan Üniversiteler kanun tasarısı halen 
Mîllet Meclisi Millî Eğitim Komisyonundadır. 
Millî varlığımızın temeli olan gençliğe, millî 
birlik ve beraberlik içinde kalkınma planları 
hedeflerine uygun yüksek öğretim imkânları 
sağlanması için yüksek öğretim sistemimizin 
geliştâritosâ gayretlerine önemle devam edile
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir kütle haberleşme aracı olduğu kadar bir 

eğitim aracı olarak da kullanılan ve millî ve 
kültürel bütünlüğümüzün korunmasında büyük 
yeri olan radyo ve televizyonun bütün yurt sat
hına yayılması için girişilen çabalara aralık
sız devam olunacaktır. Radyo ve televizyon 
programlarının millî duyguları koruyucu, yü
celtici ve öğretici olmasına titizlikle özen gös
terilecektir. 

iktisadî -politikamızın temel ilkeleri : 
Değerli arkadaşlarım, 

İktisadî politikamızın temel ilkelerini şöyle 
özetleyebiliriz: 

Anayasamızın iktisadî faaliyetlerin yürütül
mesi bakımınjdan çizdiği çerçeveye göre karma 
ekonomi düzeni içinde Türkiyemizin ekonomik 
kalkınmasında Devlet kesimine olduğu kadar 
özel teşebbüse de önemli görevler düştüğüne 
inanıyoruz. Bu inançladır ki, özel teşebbüsün 
yaratıcı gücünden ekonomimizi faydalandır
mak için onun kalkınma planı hedeflerine uy
gun olarak, güven ve kararlılık içinde çalış
masını sağlayacak tedbirler almayı önemle 
gözönünde tutacağız. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamı
zın hür düzen ve sosyal adalet ilkeleri içinde is
tikrarlı, hızlı, dengeli ve planlı bir şekilde ger
çekleştirilmesi politikasına devam edeceğiz. 

Türkiye'mizin yeterli hızla kalkınması, tarım 
ve sanayi alanında hamleler yapılması, yeni iş 
sahaları açılması için yatırımları daha da hız
landırmaya kararlıyız. 

Yurdumuzun çeşitli bölgeleri arasında eko
nomik, sosyal ve kültürel yönlerden mevcudölan 
gelişme dengesizliklerini gidermek amaciyle ele 
alınmış tedbirler daha etkili hale getirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de bakanlıklar 
sahasına giren konulara temas edeceğim. 

Sayın üyeler, 
Kalkınma çabalarımızı ekonomik istikrar içe

risinde yürütmek kararmda olduğumuzu bir ke
re daha belirtmek isterim. Bu amaçla bütçe, pa
ra - kredi ve ödemeler dengesi politikaları 
ahenkli, esnek ve etkin bir biçimde uygulana
caktır. 

Ayrıca, yurt dışında çalışan işçilerimizin ya
bancı memleketlerdeki tasarruflarının ve yatı
rım eğilimlerinin kalkınma çabamıza katkıda 
bulunabilecek alanlara ve kendilerine kısa süre
de yarar sağlayabilecek şekildeki teşebbüslere 
yönelmesini teşvik edecek bir sistemi geliştirme
ye kararlıyız. 

ihracatımızın plan hedeflerine uygun olarak 
gelişmesi ve bu yoldan döviz gelirimizin artırıl
ması için karma ekonomi ilkeleri dahilinde, mel 
sektörün yaratıcı gücünden de faydalanarak aü-
namik bir ihracat politikası ^uygulanacaktır. 

Geleneksel ihraç ürünlerimizin ihracatını ar
tırıcı tedbirler alınırken, bunlara yenilerimn 3e 
katılmasına gayret sarf edilecektir. İhracat po
tansiyeli arz eden maddelerin üretimi teşviş 
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«ditecek, yeni piyasalarda mallarımızın tanıtü-
verileaektrr. ihracatımız içinde öne-

tna. ve mikam iıer yıl büyük artışlar gösteren 
sanayi ürünlerinin daha fazla yer alması için 
etkim ve tutarlı teşvik tedbirlerinin uygulanma
ğım. devam edilecektir. 

Memleket bünyesine ve gerçeklerine uygun 
bir ihracat, kredi ve sigortası sistemi kurulacak
ta:. 

Müstahsilin emeğinin -değerlenaâdrilmesi için 
destekleme alımları politikasına devam oluna
caktır. 

Çok taraflı tediyelere ve serbest döviz esa
sına dayalı bir dış ticaret politikası izlenecektir. 

Ülkemizin hızla sanayileşmesine imkân vere
cek bir ithalât politikası izlenecek ve gerek sa-
nayiiin, gerekse jçenelMkle piyasanın ihtiyacı olan 
yatarım malları ile ham ve yardımcı maddelerin 
ve diğer malların yeter bollukta sağlanmasına 
önem verilecektir. 

Ülkemizin «menfaatlerine, kalkınma plan ve 
programâaramıza uygun, genel ekonomik ve tek-
nedegik (âmsEmumuzu geliştirici, ihracatı artırı
mca, iflhalâtı azaltıcı nitelikteki yabancı sermaye 
yaforamlam teşvik edilecektir. 

"Hayat pahalılığı ve suni fiyat artışları ile ve 
haksız kazanç sağlayanlarla, iktisadî ve hukukî 
tedbirler alınarak mücadele edilecektir. Vatan
daşlarımızı, istikrarlı bir fiyat politikası içinde, 
suni fiyat artışlarına karşı korumayı en başta 
gelen görevlerimizden biri saymaktayız. 

Memleket ekonomisinde önemli yer olan es
naf ve küçük sanatkârlarımızın kredi imkânla-
rmm daha müsait bir seviyeye çıkarılmasına ça-
hşöaeakteır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Şimdi, izninizle samayileşmemize dair görüş, 

düşüm® ve tedbirlerimizi özetlemek istiyorum. 
iSana^eşmemizÖe benimseyeceğimiz prensip, 

içe değil, daha çok dışa dütıük olmaktır. Ulus
lararası şartlara uygun, rekabet gücüne sahip, 
sıhhatli bir sanayileşmeyi gerçekleştirmek zo
rundayız. Bu bakımdan, mevcut veya yeniden 
kurulacak sanayiimizin uluslararası ve özellik
le Avrupa Ekonomik Topluluğu şartlarına in
tibakını kolaylaştıracak tedbirleri alacağız. 

Sanayileşmenin her şeyden önce bir bilim 
ve eğitim «orunu olduğu şüphesizdir. Bu iti-
barfta, sanayileşmeyi sadece endüstriler kurmak 
ve onları işletmek şeklinde değil, Türk Ulusu

nun bilincine yerleşecek bir yapısal değişme 
olarak görmek ve yürütmek azmindeyiz. 

Sınai kalkınma, eğitilmiş insangücü kadar 
maddî kaynakları da gerektirmektedir. Halka
mızın gönüllü tasarruflarını da sınaî kalkınma
mız için uygun politikalarla seferfoer etmek en 
önemli hedefimizdir. Bu amaçla, bankalar sis
temini sanayümize daha fazla yakınlaştıracak 
tedbirleri öngörmekteyiz. Halka açık anonimi 
ortaklıklar ve uzun vadeli senmaye piyasası 
sorunlarının kesin bir sonuca ulaştırılması ko
nusunu önemle ele alacağız. 

Kalkınana plan ve programlarına uygun ya
tırımların hızlandırılması ile, mal ve hizmet 
ihracım geliştirecek Teşvik Tedbirleri Kanunu 
tasarısını süratle Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunmak kararındayız. Getireceğimiz tasa
rı, yurdumuzda şimdiye kadar bilinen teşvik 
tedbirlerine ilâveten yeni ve etkili diğer tedlbir-
leri de kapsayacaktır. Sanayileşmemizin bu 
kanunla daha büyük bir hız kazanacağına inan
maktayız. 

(Standartlarla ilgili olarak, kalite kontrolünü 
cezalandırıcı olmaktan çok, yapıcı, öğretici bir 
ruhla ele almaya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çağımızın en önemli konuları arasında yer 

alan teknoloji problemine de değinmek isterim. 

Kalkınma yolundaki az gelişmiş ülkeler 
daha ileri teknolojilerden istifade etmek duru
mundadırlar. Teknoloji transferi yerine maki-
na, ekipman ithal eden milletlerin sanayileşme 
çabaları ister istemez ithal ettikleri makina ve 
ekipmanın ömrü ile kısıtlı olacaktır. Bu ba
kımdan, ileri teknolojilerin yurt içinde üretil
mesine ve bu alandaki milletlerarası çalışmaları 
izlemenin lüzumuna inanıyoruz. 

^Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Milletlerarası sanayi ve ticaret alanmda 

günden güne artan ve daha da artması bekle
nen ilişki ve gelişmeler, özeHMe Ortak Pazar
la Gdimnük Birliği münase^etimkin başladığı 
(bu dönemde ortaya çıkan konular, turizm ha
reketleri, işçi akımları gümrük mevzuatında ye
ni ihtiyaçlara cevap verecek Mtkünıler getiril
mesini, işlemlerde kolaylık, ferahlık ve esnek
lik sağlanmasını gerektirdiğimden, bu konu ile 
ilğih her türlü tedbirlerin alınmasına gayret 
edilecektir. 

— ^ 3 — 



M. Meclisi B : 94 29 . 5 . 1972 O : 1 
Son yıllarda büyük bir problem olarak kar

şımıza çıkan kaçakçılığın Önlenmesi için kısa 
ve uzun vadeli bütün tedbirlerin süratle alın
masına çalışılacaktır. 

Tekel mamullerimizin gereği gibi değerlen
dirilmesi ve bunlara önemli bir döviz kaynağı 
niteliği kazandırılması için ihracata dönük ça
lışmalara önem ve hız verilecektir. 

Bayındırlık, ulaştırma, imar - iskân ve tu
rizm çalışmaları : 

ıSayın üyeler, 
Devlet yapılarının lüks ve israftan uzak, 

hizmetin en iyi şekilde gömülmesini sağlayacak 
şekilde projelendirilmesi ve mahallî şartlara en 
uygun ve sağlam şekilde inşası üzerinde önem
le durulacaktır. 

Buna paralel olarak, inşaat mevsiminin kı
sa olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinde, inşaatın soğuk havalarda da devamını 
ve bu suretle inşaat mevsiminin uzatılmasını 
sağlayacak teknik tedbirler üzerinde çalışıyo
ruz. 

IBoğaz köprüsünün kullanış esaslarını tetepit 
edecek olan kanun tasarısı en kısa süre içinde 
Yüce Meclise sunulacaktır. 

Sanayileşmenin ve nüfus artışının kaçınıl
maz sonucu olarak meydana gelen hızlı şehir
leşme hareketi kontrol altında tutularak, bura
larda lüzumlu altyapı, konut, sağlık ve sos
yal hizmet ihtiyaçları bir bütün olarak ele alı
nacak, gelişmelere bilim ve memleket gerçek
lerine uygun bir yön verilecektir. 

Bütün gelişmiş ülkelerde de büyük bir so
run haline gelmiş bulunan çevre sağlığına iti
na gösterilecektir. 

Az gelirli vatandaşlarımızın mesken edinme 
çabalarına yön verici ve destekleyici katkıda 
bulunulacak, gecekondu bölgelerinde yaşayan 
yurtdaşlarm medenî ihtiyaçlarını karşılayacak 
hizmetler geliştirilecektir. 

Demiryollarımızda iktisadî ve teknik ömrü
nü doldurmuş buharlı lokomotifler ile yapılan 
işletmeden, modern dizelli ve elektrikli işlet
meye geçişe devam olunacaktır. 

Bu amaçla, Devlet Demiryolları Fabrikala
rının verimlerinin artırılması, dizel lokomotifi, 
yolcu ve yük vagonu yapılması kanularına 
önem verilecektir. 

Deniz Ticaret Filomuzun, memleketimizin 
ithalât ve ihracatının daha büyük bir kısmını 

taşıyabilecek şekilde güçlendirilmesine ve bu 
nedenle gemi inşa endüstrimizin geliştirilmesi 
için yeni tersanelerin kurulmasına özellikle 
önem verilecektir. 

Telefon ve santralı yapımı kapasitemizin ar
tırılması ve bu suretle halkımızın telefon ihti
yacının daha süratle karşılanması için mevcut 
fabrika genişletilecektir. 

Hava meydanları ile hava ulaştırma filomu
zun artan ihtiyaçlara göre geliştirilmesi çalış
malarına da devam olunacaktır. 

Karayolu taşımacılığı düzenlenecek, can, 
mal ve ekonomik kayıpları önlemek amacıyle 
hazırlanacak bir kanun taisarısı süratle Yüce 
Meclislere sunulacaktır. 

Turizm sektörünü, gerek ödemeler dengesi
ne olan katkısı, gerekse yarattığı istihdam hac
mi bakımından ekonomimizin önemli sektörle
rinden ıbiri olarak kabul ediyoruz. 

Bu nedenle, sektörün geliştirilmesi için ge
rekli teşvik tedbirlerinin süratle alınması, fi-* 
nansman ve işletmecilik sorunlarının halli, de
niz ve göl kıyılarının planlı bir turizm politi
kasının takibine imkân sağlayacak tarzda ve 
toplum yararına uygun olarak kullanılması Hü
kümetimizin turizm sahasındaki anapolitikasmı 
teşkil edecektir. 

Çalışma ve sağlık sorunları : 
Saygı değer üyeler, 
Sendikalar, Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 

Lokavt kanunlarındaki hükümler, bir taraftan 
sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve ücret sap
tanması modellerine ilişkin sorunlar; diğer ta
raftan da daha etkin barışçı çözüm yollarına 
olan ihtiyaçlar gözönüne alınarak, geliştirile
cektir. 

Yoğunlaştırmak kararında olduğumuz ya
tırımların, halen büyük bir sorun olarak kar
şımızda bulunan işsizlik problemine bir ölçüde 
çözüm yolu getireceğine inanıyoruz. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını çö
zümleme çabalan sürdürülecektir. Bu amaçla 
Çalışma Bakanlığında kurulmuş olan Yurt Dışı 
işçi Sorunları Genel Müdürlüğü, 1972 yılı içe
risinde etkin biçimde faaliyete sokulacaktır. 

Sigortalı işçilerin eş ve çocuklarının sağlık 
yardımlarından bütün illerde faydalandırılma
ları, 1972 yılı içinde tamamlanacaktır. 

Sağlık işlerinde temel amaç, halkın sağlık 
seviyesini yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak 
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için hizmetler daha yaygın hale getirilerek, 
bunlardan herkesin yararlanması imkânı sağla
nacaktır. 

Koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık ve
rilecek, yataklı tedavi hizmetleri geliştirile
cektir. 

Çevre sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, aile 
planlaması uygulamaları hızlandırılacaktır. 

İlâçta kalite ve fiyat kontrolünün etkili ol
ması sağlanacak, ilâç sanayiinin hammadde 
imalâtına yönelmesinin tedbirleri alınacak ve 
ilâç ihracatı teşvik edilecektir. 

Daha iyi ve daha çok sayıda sağlık perso
neli yetiştirilecek, bunların yurt sathına den
geli olarak dağılmasını sağlayacak tedbirler 
alınacaktır. 

Kademeli bir sağlık sigortası uygulaması
nın gerçekleştirilmesinin gerekleri yapılacak
tır. 

Tarım, orman ve köy çalışmaları : 
ıSayın üyeler, 
Millî ekonomimizin temel sektörlerinden bi

ri olan tarım alanındaki kalkınmamızı süratlen
dirmek amacıyle: 

Tohumluk, ilâç, araç, gereç, makina ve güb
re kullanılmasının daha yaygın hale getirilme^-
sine ve bunların tedarikini, dağıtılmasını dü
zenleyecek tedbirlerin alınmasına; tarım sektö
ründe altyapı ile ilgili yatırımların, mücadele 
hizmetlerinin Devletin öncülüğünde yürütülme
sine önemle devam olunacaktır. 

Yüksek bir potansiyele sahip bulunan hay
vancılığımızın, ırkların ıslahı ve hastalıklarla 
mücadele edilerek gelişmesi sağlanacak, bu su
retle halkımızın dengeli beslenmesi ve iç tüke
tim talepleri yanında ihracat olanakları artırı
lacaktır. 

Tarıma yönelmiş kredilerin artırılması, ve
rilme şartlarının iyileştirilmesi ve bu kredile
rin tarım politikasına uygun, projeye dayalı 
ve kontrollü şekilde yürütülmesini sağlayacak 
tedbirler geliştirilecektir. 

Yedi ili içine alan haşhaş üreticisine mah
sulünün karşılığı olan tazminatın ödenmesine 
devam edilmektedir. Ayrıca, bu bölgede yaşa
yan ve geçimini afyon üretiminden sağlayan 
çiftçilere yeni geçim olanakları temin edilecek 
ve bölgenin topyekûn ekonomik ve sosyal kal
kınması için bölge gelişme planı hazırlanarak 

bu planın gerektirdiği programlar uygulana
caktır. 

Millî servetimiz ormanların korunması, gö
zetilmesi, sürekliliklerinin sağlanması ile ve
rimlerinin ve alanlarının artırılması başta gelen 
görevlerimizdendir. 

Yurt topraklarının kaybına sebebolan eroz
yonun kontrol altına alınması, doğal denge
nin sağlanması ve ormanlarımızın sosyal, ekono
mik ve teknik icaplara göre yönetilmesi ve iş
letilmesi ile, orman ürünleri endüstrisinin ge
liştirilmesi ve tüketim fazlasının ihracı için ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Köy kalkınması faaliyetlerine büyük ağırlık 
verilecek, köyde üretimi artırma, gelir kay
naklarını geliştirme, refahı daha yaygın hale 
getirme amacıyle gereken bütün tedbirlerin sü
ratle alınmasına devam edilecektir. 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve 
yol, su, elektrik giıbi altyapı hizmetlerinin ön
celikle ele alınması suretiyle köylerde yaşayan 
vatandaşlarımızı kısa zamanda daha elverişli 
yaşama ve kazanma ortamına ulaştırma gay
retlerini hızlandıracağız. 

Orman ve dağ köylerinin kalkınma sorunla
rı öncelikle ele alınacaktır. 

Köy kalkınmasını hızlandırmada, halkla 
Devlet ilişkilerini etkili bir şekilde geliştiren, 
halkın, birlikler ve kooperatifler halinde teşki
lâtlanmaları için alınan teşvik tedbirlerinin uy
gulanmasına devam edilecektir. 

Gençlik ve spor sorunları : 
iSayın Başkan, sayın üyeler, 
Gençlik ve spor sorunlarının çözümlenmesi 

ve bu konuya ilişkin ihtiyaçların karşılanması 
çalışmaları planlı bir şekilde yürütülecektir. 

Gençlik ve spor eğitimine, uzmanlaşmayı 
sağlayıcı yeterli sayı ve nitelikte eleman temi
nine, etkin bir organizasyon sağlanmasına ve 
millî spor dallarımızın geliştirilmesine öncelik 
ve ağırlık verilecektir. 

öğrenci yurtlarının çeşitli aşırı akımların 
yuvası olmaktan kurtarılarak, gençlerin her 
türlü sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek ve 
ana - babaların çocuklarını iç rahatlığı ile ema
net edebilecekleri kurumlar haline getirilmesi 
için 351 sayılı Kredi ve Yurtlar Kanunu deği
şiklik tasarısı süratle Yüce Meclise takdim edi
lecektir. 

— 835 — 
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öğrenci yurtları her halde Devletçe sıkı bir 
denetime tabi tutulacaktır. 

İçişleri : 
Hükümetimiz, Anayasal düzenin korunma

sı, vatandaş huzur ve güvenliğinin ve yurdu
muzda normal bir ortamın en kısa zamanda sağ
lanması amacıyle, diğer sosyal ve ekonomik 
tedbirler yanında, güvenlik kuvvetlerini üstün 
hareket kabiliyetine, sayı ve yetenek yönünden 
yeterli bir duruma getirecek ve gerekli her tür
lü araç, gereç ve donatıma sahip kılacaktır. 
Güvenlik personeline hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitimi verecek tesislerle ilgili tedbirleri de 
süratle almak kararındayız. 

•Güvenlik hizmetlerinde süratin ve etkinliğin 
artırılabilmesi için, bir yandan modern yöne
tim ilkelerine uygun bir teşMlâlanmaya gidile
cek, diğer yandan da zabıtanın, günün ihtiyaç 
ve koşullarına uygun yetkilere sahip kılınması
na çalışılacaktır. 

Millî ekonomimiz için olumsuz etkileri olan 
kaçakçılıkla ve özellikle, anarşik olaylar dahil, 
her türlü suçun işlenmesini kolaylaştıran silâh 
kaçakçılığı ve uyuşturucu maddeler kullanım 
ve kaçakçılığı ile günün şartlarına uygun yön
temlerle mücadeye devam olunacaktır. 

ıSosyal ve ekonomik kalkınmanın idarî bü
tünlük içinde ele alınarak ahenkli bir biçimde 
yürütülmesini sağlayacak bir yönetim düzenlen
mesi getirilecek, iUerde Devletin ve Hüküme
tin temsilcisi olan valilerin yetkileri artırılacak 
ve tüm kamu kuruluşlarıyla bağlantı ve ilişki
leri, yeniden tespit edilerek bütün örgütlerin 
idarenin bütünlüğü içinde çalışması sağlacak-
tır. 

Dış politika : 
Sayın üyeler, 
Bütün Cumhuriyet hükümetlerinin olduğu 

gibi, Hükümetimizin dış politikası da, Büyük 
Atatürk'ün ilkelerinden mülhem olmaya 
devam edecektir. Atatürk'ün «Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh» vecizesi, bizim için her zaman 
değerini muhafaza eden temel bir ülkedir. Biz 
«Cihanda Sulh» ün, milletlerarası ilişkilerde, 
her şeyden önce bağımsızlık, egemenlik ve ül
ke bütünlüğüne, devletlerin hak eşitliği ve 
içişlerine karışmama anaprensiplerine saygı ve 
bu çerçeve içinde karşılıklı işbirliği anlayışının 
hâkim olması suretiyle gerçekleştirilebileceği 
inancındayız. Keza «Ahde Vefa» ve «Hukukun 
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üstünlüğü» prensipleri de bu ilişkilerin vazge
çilmez unsurlarıdır. Dış ilişkilerimizin yürü-
tülmeisinde ve ayarlanmasında bu ilkeleri ve 
özellikle içişlerine, yıkıcı faaliyetler ve hasma-
ne radyo yayınları ile veya diğer herhangi bir 
suretle karışılmaması gerektiği esasını önemle 
gözönünde tutacağız. 

Büyük bir süratle gelişmekte olan uluslar
arası siyasî şartlar, devletlerin dış politikala
rını devamlı etki altında bırakmaktadır. Bu 
süratli gelişmeler ve hızla akan olaylar, karşı
sında. Hükümetimiz, dış politikamızın otur
duğu temellerin sarsılmaması amacıyle dikkatli, 
dinamik ve yapıcı bir tutum içerisinde buluna
caktır. 

Bu cümleden olarak, Birleşmiş Milletler ve 
ihtisas Teşekkülleri gibi üyesi bulunduğumuz 
milletlerarası örgütlerle ilişkilerimizin gelişti
rilmesine özel bir itina gösterilecektir. Dış po
litikamızın temellerinden birini de, güvenliği
mizin en müessir bir şekilde teminat altında bu
lundurulması zarureti teşkil etmektedir. Gü
venliğimizin devamlı ve en kıymetli teminatı 
hiç şüphe yok ki büyük ve asîl milletimizin 
sarsılmaz azmi ve millî savunmasını her türlü 
imkânlarla geliştirmek hususundaki kararlılı
ğıdır. Ancak sanayi kudreti çok ileri olan 
memleketler bile bu ileri teknoloji çağında gü-
vienlikLerinin sağlanması için, aralarında güç 
birliği yapmayı zorunlu görmüşler ve ortak sa
vunma teşekküllerinde birleşmişlerdir. Bu iti
barla Hükümetimiz, memleketimizin dış gü
venliğinin sağlanmasında Atlantik ittifakının 
hayatî önemi ve değerini belirtmek ister. Av
rupa'da barışın korunmasında en büyük etken 
olan NATO, değişen dünya şartlarına üyelerinin 
güvenliklerini okuyarak uymak hususunda da 
ileri bir anlayış ve verimli gayretler içindedir. 
Hükümetimiz, bu gayretlere katkıda bulunma
ya devam edecektir. Keza, Avrupa Kıtasında 
gerçek bir barış ve güvenliğin tesisi ve işbirliği 
ortamının yaratılması yönünde yapılan çalış
malara da yapıcı bir şekilde katılacaktır. 

Türkiye, Avrupalılararası örgütlere, daha 
kuruluşlarından beri, iyi niyetli, yapıcı ve ger
çekçi bir tutumla katılmıştır. Bu arada Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımıza 
büyük önem vermekteyiz. Ortaklığımıza iliş
kin şartların, Altıların On'lar haline dönüş-
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mesi nedeniyle meydana gelen yeni duruma 
en yi bir şekilde intibak ettirilmesi hususunda 
özel bir dikkat ve itina göstereceğiz. Ortak Pa
zara tam üye olmadan önce, Kalana Protokolde1 

ve diğer anlaşmalarda millî sanayiimizin geliş
mesine engel olacak mahiyette uygulamalarla 
karşılaşılmaması için girişilmiş olan müzakere
lere devam olunacaktır. Ayrıca, genişletilmiş 
topluluğun, siyasî alanda da bütünleşmeye git
mek yolundaki eğilim ve girişimlerini, dikkat
le değerlendirerek memleketimizin yüksek 
menfaatlerinin gerektireceği tedbir ve kararlar 
üzerinde önemle duracağız. 

ıSayın üyeler, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yakın dost

luk ve ittifak bağlarımız vardır. Son yıllarda 
gelişen karşılıklı anlayış ve saygı esasları çer
çevesinde daha sağlam temellere dayanan iliş
kilerimizi geliştirmeye Hükümetimiz gayret 
sarf edecektir. 

Aynı şekilde, diğer NATO müttefiklerimiz
le de iHşklerimizin devamlı şekilde gelişmesine 
özen gösterilecektir. 

Hükümetimiz, kuzey komşumuz Sovyet 
Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülüp 
geliştirilmesine değer vermektedir. Dış politi
kamızın temel ilkelerine uygun şekilde, bu iliş
kilerimizi, iyi niyetli ve gerçekçi bir zihniyet
le geliştirmek için çaba göstermeye devam ede
ceğiz. 

iran ve Pakistan ile olan ilişkilerimiz çok 
dostanedir ve sağlam temellere dayanmaktadır. 
Bu ilişkilerimizi, aramızda esasen mevcudolan 
iki ve çok taraflı yakın işbirliği esasları çerçe
vesinde, daha ileri seviyelere ulaştırmaya ça
lışacağız. 

Balkan ülkeleri ile olan çok yönlü ilişkileri
mizi de geleneksel iyi komşuluk anlayışı ve dış 
politikamızın esasları içinde geliştirmek sami
mî arzumuzdur. 

Orta - Doğu anlaşmazlığının Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyfnin 22 Kasım 1967 ta
rihli karan çerçevesinde âdil bir çözüme bağ
lanması samimî dileğimizdir. 

Arap ülkeleriyle, uzun ve müşterek bir ma
zinin meydana getirdiği geleneksel bağlarımız 
vardır. Hükümetimiz, bu ülkelerle olan ilişki
lerimizi daha da kuvvetlendirmek ve geliştir
mek arzusundadır. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile memleketimiz ara
sında kurulan ilişkiler, tatbikat safhasına gir
miştir. Pek yakında, Pekin'de bizim Büyük
elçiliğimiz de faaliyete geçecektir. Bundan 
sonra, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin, 
dış politikamızın temel ilkeleri çerçevesinde, 
olumlu bir şekilde gelişeceğini ümit ve temen
ni ediyoruz. 

Hükümetimiz, Lâtin Amerika ve Asya - Af
rika ülkeleriyle de mlevcudolan ilişkilerimize 
özel bir önem vermekte ve bu ilişlerimizin 
geliştirilmesi için kararlı bulunmaktadır. 

Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın du
rumlarıyla yakından .ilgilenmeye, bunların mev
cut anlaşmalara dayanan hakları ile kültür var
lıklarının korunması ve geliştirilmesi faaliyet
lerine devam edilecektir. 

Vatandaşlarımızın çeşitli memleketlerdeki 
taşınmaz mallarına ilişkin hak ve menfaatleri
nin tanzimi konusu önemle ele alınmıştır. Va
tandaşlarımızın bu emlâk tazminat talepleri 
ile ilgili olarak girişilmiş olan çalışmaları biran 
önce sonuçlandırmak hususunda azamî gayret 
sarf edilecektir. 

Sayın üyeler, 

Şimdi de, millî davamız olan Kıbrıs sorunu
na temas etmek istiyorum. 

Kıbrıs Devleti milletlerarası bir andlaşma 
neticesinde kurulmuştur. Bunun yanında, bir 
de Türkiye Devleti için bazı hak ve vecibeler 
doğuran bir garanti andlaşması vardır. Kıb
rıs Cumhuriyetine vücut veren andlaşmalar, 
Ada'daki iki toplumun ortaklığı esasına dayan
maktadır. işte gözden hiç bir zaman uzak tu
tulmaması gereken temel ilke Kıbrıs Devle
tinin var olma nedenini bu ortaklık esasının 
teşkil ettiğidir. Bum toplumu, bizim her za
man ifade ettiğimiz ve savunduğumuz gibi Kıb
rıs'ın bağımsız bir devlet olarak yaşaması fik
rine bağlı ise, o zaman bu ortaklık ilkesine 
riayet etmesi icabeder. Aksi takdirde Türk 
toplumunun kendi haklarını ayrı olarak kul
lanması sorumluluğunu üstelenmiş olur. 

Türkiye, Kıbrıs sorununun daima barışçı 
yollarla çözümlenmesini istemiştir. Ancak ke
sinlikle belirtelim ki Türk toplumuna karşı gi
rişilecek fiilî silâhlı tecavüzlere, ya da olup bit
ti teşebbüslerine karşı derhal gereken mukabe-
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lenin gösterileceğinden kimsenin şüphesi olma
malıdır. 

HükümeMmiz, andlaşmalarla tanınmış hu
kukuna ve Ada'daki Türk toplumunun Kıbrıs 
Devletine ortak olma vasfından doğan hakla
rına halel gelmemesi kaydıyle, Kıbrıs sorunu
nun ilgili tarafların hak ve menfaatlerini bağ
daştıracak şekilde barışçı yollarla çözümlenme
sine gayret sarf edecektir. Bu düşüncelerle, 
toplumlararası görüşmelerin Türkiye ve Yuna
nistan'ın katılmalarıyle genişletilmiş bir çer
çevede başlamasına taraftarız. Diğer taraftan, 
Kıbrıs'lta bizim gibi hak ve vecibeleri haiz ga
rantör bir devlet olan Yunanistan'ın da bu 
yönde göstereceği gayretlerin kıymetini müd
rik bulunuyoruz. Kıbrıs meselesinin belirttiği
miz esaslar dairesinde âdil ve devamlı bir çö
züm şekline bağlanmasının Türkiye ve Yuna
nistan arasındaki ilişkilerin iki komşu ve müt
tefik memleketin gerçek millî menfaatlerine 
en uygun tarzda gelişmesinle hizmet edeceği 
inancındayız. 

Yurt savunması : 
Saygı değer üyeler, 
Milletçe güven duygularıyle bağlı bulundu

ğumuz ve millî varlığımızın başlıca teminatı 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizin, yurt savunmasın
da ve millî güvenliğimizin sağlanmasında ken
disine tevdi edilen şerefli görevleri yerine ge
tirebilmesi için daima kudretli ve kuvvetli bir 
halde bulundurulması başlıca hedefimiz ola
caktır. 

İSilâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlan
dırılması ve çağdaş teknolojinin gerektirdiği 
şekilde silâh, araç ve gereçlerinin süratle ye
nileştirilmesini hedef olarak almaktayız. Bu 
amaçla ileriki yıllara geçerli yüklemlere girişil
mesine yetki veren kanun tasarısının, Yüce 
Meclislerde süratle kabul buyurularak gelecek 
yıllara ait bütçelerin verilen bu yıllık yetki 
limitleri dahilinde uygulanmasına imkân sağ
lanması gerekli görülmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş, araç ve ge
reçlerinin yurt içinden sağlanması için savunma 
sanayiine yönelmeyi zarurî görmekteyiz. Bu 
bakımdan yurdumuzda ağır sanayiin gelişme
sine paralel olarak harp sanayiinin geliştirilme
sine de gayret edilecektir. 

Savunma hizmetlerimizin harp konseptine 
uygun sürat ve emniyetle yürütülebilmesi için 

gerekli kanun tasarılarının kısa zamanda ha
zırlanmasına çalışılacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan : 
Sayın üyeler, 
Hükümet programımızı yüksek görüşlerini

ze sunduğumuz bu sıralarda, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planımızın son dilimini teşkil eden 
1972 yıllık programı yürürlüğe girmiş bulunu
yor. Bunu takibedecek 1973 programı ise, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk dili
mini teşkil edecektir. Bu planın önhazırlıklarl 
iki yıla yakın bir süreden beri devam etmek
tedir. Hükümet buhranları, Üçüncü Beş Yıl
lık Plan tasarısının huzurunuza getirilmesini, 
zaman yönünden sıkışık bir duruma sokmuştur. 

• Bu nedenle, Hükümetimiz, Büyük Milletimizin 
geleceğini etkileyecek bir belge niteliğindeki 
Üçüncü Beş Yıllık Planı biran önce huzurları
nıza sunmak durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümetimiz, bu durumu mutlu bir görev 

olarak kabul etmektedir. Hükümietin kurulu
şunda yapıcı görüşlerini ve desteklerini esir
gemeyen bütün partilerimizin tutumları, millî 
bir eser niteliğindeki böyle bir plan ve strateji
yi hazırlamak şevkimizi artırmaktadır. 

ıSayın Başkan, sayın üyeler, 
Hükümet Yüce Heyetinizin güvenine lâyık 

olursa, yapmayı tasarladığımız işleri arz etmiş 
bulunuyorum. Sözlerimi bitirmeden bütün ça
lışmalarımıza hâkim olacak temel ilkeleri bir 
kere daha özetlemeyi faydalı görüyorum: 

Hükümetimiz, yurtta huzur ve asayişin bir 
daha bozulmayacak şekilde tesisini kendisine 
başlıca görev olarak kabul etmektedir. Bunun 
için, komünizm, faşizm ve teokratik esaslara 
dayalı devlet düzeni kurmak isteyen yıkıcı 
akımlar ve bölücülük hareketleri ile etMli bir 
mücadele şaşmaz amacımız olacaktır. Yurtta 
huzur ve sükûnun tesisi ve aşırı akımlarla mü
cadelede 13 aydır insanüstü bir gayretle çalışan 
bağımsızlığımızın tek teminatı tüm Silâhlı 
Kuvvetlerimize ve güvenlik teşkilâtı mensupla
rına huzurunuzda şükranlarımızı ifade etmeyi 
yerine getirilmesi gereken bir borç bilirim. 

Sadece güvienlik tedbirleri ile sağlanacak 
huzur ve asayişin yeterli olamayacağı inancın
dan hareketle, bunların arkasında yatan ideo
lojik akımlarla mücadeleyi mutlaka kafalarda 
ve gönüllerde de kazanmak lüzumuna kaniiz, 
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Sosyal, iktisadî ve kültürel alanlarda re
formlar yapmak zorunluğuna olan inancımızı 
da bir kere daha tekrarlamak isterim. Bu su
retle halkın dertlerinin ve sıkıntılarının istis
mar konusu yapılması da önlenmiş olacaktır. 

Yukarda belirtilen hususlar gerçekleştirile
rek seçim ortamı tam anlamıyla sağlanacak ve 
böylece, millet iradesinin serbestçe tezahürüne 
olanak sağlayacak seçimlere selâmetle varmak 
mümkün olacaktır. 

Türkiye için yüz yıllar boyu geçerli olduğu
na inandığımız Atatürk ilkelerinden sapmadan, 
elbirliği ile çalıştığımız takdirde, Türkiye Cum
huriyetinin her geçen gün daha güçleneceğine 
ve uygar milletler arasındaki şerefli yerini her 
zamanki gibi koruyabileceğine olan sarsılmaz 
inancımızı da belirtmek isteriz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Hükümetimizin güveninize mazhar olduğu 
takdirde uygulayacağı çalışma programının 
esaslarını arz etmiş bulunuyorum. Takdir Yü
ce Heyetinizindir. Kendim ve arkadaşlarım 
adına en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin sunulmuş bulu
nan Hükümet programı üzerindeki görüşmeler 
1 Haziran 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 

•başlayacaktır. 

Efendim, Hükümet programı üzerinde söz 
almak isteyen sayın üyeler ve sayın siyasî par
ti sözcülerinin söz sırasının kayıt işlemine yarın 
saat 09,00 'da Kanunlar Müdürlüğünde başlana
caktır. 

V-GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Önadvm'vn, 
çırak, kalfa ve ustalık kanım teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Sanayi; Ticaret, Adalet, Mil
lî Eğilim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
seçilen fer üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/14; Cumhu
riyet Senatosu 2/13) (Mîllet Meclisi S. Sayısı : 
126'ya 1 nci ek re 126'yu 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir saatlik süre içinde görüşülecek kanun

ların müzakerelerine başlıyoruz. 
Bu konuda bir öncelik önergesi vardır, tak

dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 

arasında 23 ncü sırasında ibulunan Bursa Mil
letvekili Kasım Önadım'ıın çırak, kalfa ve usta
lık kanun teklifi daha önce Millet Meclisince 
kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna gitmiş 
bulunuyordu. 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler Anayasamızın 92 nci maddesi gereğince Ko
misyonumuzca müzakere edilmiş ve aynen be-
niırisenmiştir. 

(!•) 12(>'ya 2 nci ek S. Saydı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

Mezkûr teklifin 126, 126 ya 1 nci ve 2 nci ek
ler sıra sayısı çırak, kalfa ve ustaların sosyal ve 
iktisadî hayattaki önemi ve büyük bir kitleyi 
ilgilendirmesi bakımından bütün işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

5 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı 

Kasım Önadım 
Bursa 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

Sayın komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

Raporu okutuyorum efendim. 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

5 No.lu Geçici Komisyonu 
Esas Nö. : 2/14 
Karar No. : 3 

4.5.1972 

Yüksek Başkanlığa 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, çırak, 

kalfa ve ustalık kanun teklifi Anayasanın 92 nci 
maddesi gereğince 5 No. lu Geçici Komisyonu
muza gelmiş, teklif, sahibinin iştiraki ile Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler tet
kik ve müzakere edilmiş ve neticede ; 
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Cumhuriyet Senaitosnnica değiştirilerek ka
bul edilen: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17,18, 19, 
20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54 ile geçici 1, 2, 4 ncü madde-
lerinda yapılan değişıklikljer ile Millet Meclisi
nin 20 ve 53 ncü maddelerinin metinden tama
men çıkarılması hususu benimsenmiştir. 

Tasarının 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15 nci maddeleri 
ile geçici 3 ncü maddesi kesinleşmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkaü 
Bursa 

K. Önadım 

Kâtip 
tsitanlbul 

M. K. Özeke 
Çorum 

A. Topiçubaşi 
ismii 

A. N. Erdem 
Manüsn 

S. Çağlar 
Zoniguijdak 
A. Güne? 

BAŞKAN — Rapor 

Sözcü 
Adana 

Ş. Yılmaz 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
F. N. Yıldırım 
imzada bulunamadı 

İstanbul 
B; Ersoy 

tamir 
B, Asutay 

Sivas 
¥.. Koral tan 
Amasya 
S. Aygün 

üzerinde Sayın İbrahim 

Siz Sayın Ülker, söz mü istiyorsunuz efen
dim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — 1 nci madde 
üzerinds söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is
teyen olmadığına göre zaten maddelere geçiyo
ruz efendim. 

1 nci maddeyi takdim ediyorum efendim. 
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 da
ha aa işçi çalıştıran işyerlerine ve bu işyerlerin
de çalıştırılan çırak, kalfa ustalara uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde Cumhuriyet Sena
tosunda bu şekilde değiştirilmiş ve Millet Mec
lisi Geçici Komisyonu da bu değişikliği benim
semiştir, 

Bu madde üzerinde Sayın Ülker, buyurunuz 
efendim. 

| REŞÜT ÜUKER (Manbul) — Değerli arka-
| daşlarm; 

Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun teklifinin 
1 nci maddesi M, kanunun nterelere tatbik edile
ceğimi, kapsamım gösteren bir maddedir. Cum
huriyet SenaJöosu bunun üzerinde bir değişiklik 
yaparak Meclisimize göndermiş bulunmakta
dır. 

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu ger
çekten önemli bir kanundur. I&mayileşmeikte 
olan bir ülkede, Türkiye^de bunun önemi bir 
kalt daha fazla bulunmaktadır. Belli bir süre 
stmra, (MaJk Pazara da katılacağımızı düşünür
sek, bunun şok büyük bir ihtiyacın karşılığı 
olarak getirilmiş olduğunu görürüz. 

1 nci madde de Milleit Meclisinin kaibul et
tiği meitin ile, Cumhuriyet Senatosu metni ara
sındaki farz üzerinde durmak istiyorum: Mil
let Meclisinin kabul ettiği metin: «Bu kanun 
507 sayılı Kanuna tabi işyerleri ile 5590 sayılı 
Kanuna göre kurulmuş olan meslekî teşekkülle
re kayıtlı ve 15 işçi çalıştıran işyerlerine ve bu 
işyerlerinde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustala
ra uygulanır.» deniliyor. 

Bu 1 nci madde üzerinde Senatoca yapılan 
değişltiri is© şudur: «Bu kanun 507 sayılı Kanu
na tabi işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş olan meslekî teşekküllere kayıtlı 15 ve 
daha az işçi çalıştıran işyerlerine ve bu işyer
lerinde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uy
gulanır.» demektedir. 

Böylece, iki metin arasındaki fark; «15 ve 
daha az» kelimesinden ibareit gözükmektedir. 

i Ama bu maddeyi dikkatle okuduğumuz zaman 
i şu unsurların yer aldığını görürüz; «507 sayılı 

Kanuna tabi işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş olan meslekî teşekküllere kayıt
lı 15 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerine ve 
bu işyerlerinde çalıştırılan çırak, kalfa ve usta
lara uygulanır.», 

Şîımdi, burada kullanılan ibare vuzuhsuzdur 
arkadaşlarım. Evvelce, 15 işçi çalıştıran işyer
lerine, deniyordu. Hanjgi işyerlerine? 507 sayılı 
Kanuna tabi işyerleriyle, 5590 sayılı Kanuna 
tabi (Yani Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Borsaları Kanunu ile ilgili) işyerlerine, 15 işçi 
çalıştıran işyerlerine. 

Gerçekten, Senatonun takılmasının yerinde 
olduğunu ilk önce tespit e'tmemiz lâzımdır. 15 
i?oi çalıştıran işyerlerine deyin'ce; bundan san-
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"ki yalnız 15 işçi çalıştıran anlamı çıkıyor. Biz 
yorum yolu ile bundan başka mânalar çıkara
biliriz diye düşünebiliriz, ama önümüzde met
nin kendisi varken, yorum yoluna gitmek yan
lış gitmek yanlış olur. 

«En az 15 işçi çalıştıran işyerlerine» deni
yor. En az 15 işçi çalıştıran işyerleri deyince; 
Türkiye'de işyerlerine baktığımızda, Türkiye'
de en az 15 işçi çalıştıran işyerleri var, bunun 
dışında da işyerleri var, Böylece; 15 ve daha 
az işçi çalıştıran işyerlerinde Çıraklık Kanunu 
tatbik edilecek, onun dışında olan işyerlerinde 
tatbik edilmeyecek anlamı çıkmaktadır bundan. 

Öte yandan; bu konuda halen yürürlükte 
«lan bir kanun vardır. O kanun da, 28 Haziran 
1938 tarÜMi 3457 ısayılı Kanundur. «Sınai mü
esseselerde ve maden ocaklarında meslekî kurs
lar açılmasına dair Kanun.» Bu kanun halen 
yürürlüktedir ve anaihatları itibariyle devamlı 
olarak 100 ve daha fazla işçi çalıştıran müesse
selere uygulanmaktadır, Bu kanunun 1 nci mad
desi aynen şöyledir: «Bürolarda çalışan memur
lar fearüöolmak üzere bir senede kullandığı iş
çi ve müstahdemlerinin sayısının gündelik vasa
tisi 100'den daha fazla olan maden ocaklarıy
la Teşviki Sanayi Kanununda tarif edilen smaî 
müesseselerde çırak, kalfa ve ustaların meslekî 
İkilerini artırmak üzere kurslar açılacaktır. 
Kursa gireceklerin katedecekleri mesafe ile, 
mösafe 2 Mlometreyi geçmemek üzere aynı sa
nayiye mensup müesseseler müşterek kurs aça
bilirler. îşjçi sayısı bu maddeden ve saire, gidi
yor. 

Bunun açılmaması halinde de ağır cezalar ko
nuyordu. Böyle bir kanun var. Demek ki; bu ko
nuda 15 işçi ve azı bu kanunun içinde kalıyor, 
öbür tarafta ortalama 100 den fazlası 3457 sayılı 
Kanunun içine giriyor. 15 ilâ 100 arasındaki 
bir kısım açıkta kalıyor. (Tabiî değerli komis
yon izahat verecektir. Ben anlayabildiğim ka
darını izaha çalışıyorum,) Çok özür dileyerek 
şu hususu da arz etmek isterim; komisyon ra
porlarında son zamanlarda genel olarak ger
çekler kalktı. Halbuki komisyonlar bizim adı
mıza çalışmakta, aşağı-yukarı bize de ip uç
ları vermektedir. Biz bir komisyon raporunu al
dığımız zaman lehte ve aleyhte olan fikirleri 
gereceğiz ve burada yalnızca bir tercih yapaca
ğa. Yâlnız bu komisyon raporu için söylemiyo-
raaı; birçok komisyon raporlarında gördüğü

müz şey, «olur, olmaz» diye yazılıyor. Raporu 
i alan üye, meselâ ben, mecbur oluyorum onun 
1 tâ derinlerine kadar araştırmaya ve o fikirlerin 
\ hepsini öğrenmeye. Bunları da öğrenmek müm-
! kün değil. Muhakkak komisyonda çok faydalı 
' müzakereler cereyanı etmiştir. Rapor o müza-
; kereleri bir ölçüde yansıtmış olursa o havanın 
; içine girip iyi bir tercih yapmak imkânı olabi-
| liyor. Burada gerekçe göremediğim için, özür 
| dileyerek, komisyonun açıklamada bulunıması-
I m istirham edeceğim. 
| Böyle olunca bu kanun eksik oluyor. Eksik 

bir kanun yapmış oluyoruz. Aslında onbeşten 
daha az işçi çalıştıran müesseselerin çırak alma-

| larında eşyanın tabiatından gelen tabiî güçlük
ler vardır. Daiha çok işçi çalıştıranların bu işi 
yapmaları daiha kolay ve mümkündür. Daha 
zor olan müesseselerde kabul etmiş duruma ge
liyoruz, daiha uygun ortamda bulunan müessese
lerde kalbul etmemiş bir duruma geliyoruz. 

Bu durumu değerli arkadaşıma sordum. Sa
nayide eğitim kanunu getirileceğini ve bu işin 
daha geniş bir şekilde orada ele alınacağını ifa
de ettiler. 

Değerli arkadaşlarım buna da şu anda şu 
I sebeple katılmak mümkün değil. Meselâ Millî 

Prodüktivite Merkezi çıraklık üzerinde güzel 
ve takdire değer bir çalışma yapmış. Onlar iki 
yol gösteriyorlar. Diyorlar ki, ya sanayide eği
tim kanununu getirirsiniz, yahut da çıraklık ka
nununu getirirsiniz. Yani hem çıraklık kanunu 
hem de sanayide eğitim kanunu bahis konusu 
olmamak gerekir diyorlar. Ben de bu görüşe ka
tılıyorum. Çünkü sanayide eğitim çok daiha ge
niş bir konu olmakla beraber onun içinde baş
ka unsurlar da var: Sevk ve idareci eğitimi bö
lümü olacak; çıraklık eğitimi bölümü olacak; 
ticaret ve büro personeli eğitim bölümü olacak; 
operatör işçi eğitim bölümü olacak. Yani Yüce 
Meclis tasvip buyurursa bu konular orada yer 
alacak. Öyle ise, Çıraklık Kanunu ile, sanayide 

I eğitim kanunu arasında bir fark var: Çıraklık, 
sanayide eğitimin bir bölümü oluyor^ 

Bu kanun ne zaman çıkar? 
Değerli arkadaşlarım, şu Çıraklık kanunu 

tasarısı kaç senedir Mecliste. Benim hatırla-
dığıma göre Sayıtn Hilmi incesulu arkadaşım ta 
1963 yıllarında bunu vermişti. Bakınız, 1972 yı
lında değerli arkadaşımın öncü olmasiyle, tek-

I lif sahibi olmasiyle buraya gelmiş. Aradan do-
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kuz sene geçmiş. Şimdi biz dersek ki onbe§ ve 
daha az işçi çalıştıranları kabul edelim, üst 
tarafı da gelecek kanuna bırakalım; bu kolay 
gözüken bir şey değil arkadaşlarını. Gelebilir de 
gelmeyebilir de. 

Görüşümü özetliyorum. Burada bu hususun 
benimsemımemesi lâzımlgelir ki Karma Komisyo
na sevk edildiği zaman üçüncü bir metin hazır
lamak imkânına sahibolalım ve Millet Meclisi 
metni, Senato metni ve Karma Komisyon metni 
olarak orada bu hayatı tashih edelim. Yoksa 
bugün bunu tashih etmek imkânına saMibolama-
yız ve kanunu eksik çıkarırız. Onun için bu met
nin bemimsenmemesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Sayın Ülker'in de belirttiği gibi 
Millet Meclisi metninin Cumhuriyet Senatosun
da uğradığı değişiklik onbeş ve daha az işçi 
kısmıdır. 

Çalışma Bakanlığı yetkilileri, işyerinde eği
tim kanunu tasarısının Çalışma Bakanlığınca 
hazırlandığını Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonda ve Genel Kurulda bize ifade ettiler. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun' teklifi da
ha çok küçük işyerlerini kapsamaktadır. Aslın
da büyük işyerlerinde uzun boylu çıraklık eği
timi de yapılmamaktadır. Çıraklığın kaynağı da 
küçük ^yerleridir. 

Yıllardan beri bu konuda büyük sıkıntı çe
kilmektedir, uygulamalarda değişik anlamlar 
çıkmaktadır. Gerek Çalışma Bakanlığı kuruluş
larının tetftiş ve denetlemelerinde gerek Sosyal 
Sigortalar Kurumunun teftiş ve denetleınellerin-
de ortaya çıkan aksaklıklardan bütün millet
vekili arkadaşlarım seçim bölgelerinde şikâyetçi 
olaigdmişlerdir. 

Geçici Komisyonumuz Cumhuriyet Senato-
suaca yapılan değişikliği bemimsemiştir. Bu ka
nunun olmayışından dolayı büyük bir boşluk 
olan bu konuya biran evvel kanun teklifinim 
kanunlaşarak çare bulması yönetilmiştir. 

Komisyon olarak bu konuda vereceğimiz bil
gi bundan ibarettir. Komisyonun benimsediği1 

Cumhuriyet Senatosu metninin Yüce Heyet ta
rafındam da benimsenmesini rica ederim. 

- Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Efendim 1 nci madde üzerin
deki Cumhuriyet Senatosu değişikliğini Millet 
Meclisi Komisyonu benimsemiştir. Bu benimse
me hususunu oylarımıza arz ediyorum. Benim
semeyi kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

Bu suretle madde kanunlaşmıştır. 
Madde 2. — Çıraklık Kurulu bu kanun kap

samına alınacak veya çıkarılacak mahal ve sa
natlar hakkında karar verİL\ Bu karar Millî Eği
tim Bakanlığımca ilâm edildikten sonra uygula
nır. 

Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan do
ğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar, meslek ko
lunun bağlı olduğu teşekkülün mütalaası alın
mak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığımca kara
ra bağlamır. Lüzum ve zaruret halimde Millî Eği
tim Bakanlığı komuyu Çıraklık Kuruluna da gö
türebilir. 

Kanun kapsamımda bulumam veya yeniden 
alınacak olan bir işyerinde, kanunda belirtilen 
diğer şartlardan başka en az bir ustanın bulun
ması veya işyeri sahibi veyahut vekilinin bizzat 
usta olarak çalışması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik Millet Meclisi 
Komisyonumda benimsenmiştir. Söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Benimsemeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 2 nci madde aynen kanunlaşmış
tır. 

Madde 5. — 1. Çırak olabilmek için, aşağı
daki nitelikleri ve şartları taşımak gerekmek
tedir. 

a) Em az ilköğrenimini bitirmek, 
h) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük 

olmamak, 
c) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz 

olmak, 
2. Bazı sanatlara alınacak çıraklarda ara

nacak en küçük yaşlarla en az öğrenim derece
leri Çıraklık Kurulunca tespit ve Millî Eğitim 
Bakamdığımca ilâm olunur. 

3. Çıraklık bir öğrenim dömeimi olduğun
dan ilköğrenimini bitirmeyen ve fakat seçtiği 
sanatım gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulumam 
kimseler, mahallî çıraklık eğitimi komitesinin 
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muvafakati ile çırak olarak a t a r , ancak bu 
gibüerinin kalfalık imtihanına girebilmeleri için 
çıraklık süresince okur - yazar olmaları şart
tır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Cumhu
riyet Senatosunda yapılan değişiklik Millet Mec
lisi Komisyonunca benimsenmiştir. 

Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Benimisdmeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Bu suretle 5 nci madde kanunlaşmıştır. 
Madde 6. — Her sanatta çıraklık süresinin 

ne kadar olacağı Çıraklık Kurulunun mütalaası 
alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve 
ilân olunur. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde Cumhu
riyet Sena'tfosum'ca yapılan değişiklik Millet Mec
lisi Komisyonunca benimsenmiştir. 

Söz isteyen sayın üye ?... Yok. 
Benimsemeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle 6 nci madide kanunlaşmıştır. 
Madde 10. — Çırak olmak isteyenlerin mü

racaat, seiçim ve işe alınmaları ile ilgili işlemle
rin ve lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa sa
natını öğretmekle görevli ustaların yapacakları 
öğretimin usul ve tekniğini öğrenmelerini kolay
laştırmak amacı ile kısa süreli kursların açıl
ması, bu kurslara ait programların düzenlenme
si, Çıraklık Sözleşmesinin şekil ve muhtevası ve 
tanzim tarzı Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Mil
lî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilecek bir yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik Millet 
Meclisi Komisyonunca benimsenmiştir. 

Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Benimsemeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... K a M edilmiştir. 
Bu suretle 10 ncu madde kanunlaşmıştır. 
Madde 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu 

kanunun değinmediği hallerde diğer kanunlar
daki çıraklıkla ilgili hükümler uygulanır. 

2. Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan kimse
ler sayısına ithal edilemezler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde Sayın 
Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, Cumhuriyet Senatosunca 12 nci mad

dede yapılan değişiklik ikinci benttedir. Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde, «5590 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi şümulü dışında kalan ve
ya 507 sayılı Kanunun kapsamına giren işyer
leri sahiplerinin işyerlerinde çalıştırılmakta olan 
çıraklar bu gibi işyerlerinde çalıştırılan kimse
ler sayısına ithal edilmezler.» denmiş. Senato 
aynı fıkrayı, «Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan 
kimseler sayısına ithal edilmezler.» diye daha 
geniş bir anlamda ele almış, daha şümullü bir 
hale getirmiş. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde daha 
makul bir hal gözüküyor. Muhtemeldir ki, uy
gulamada çıraklık konusunda en çok üzerinde 
durulacak maddelerden biri olacaktır. Çünkü 
kanunun boşluklarından çıraklık müessesesin
den istifade etmek istiyenler olacaktır.' Binaen
aleyh, yanında çırak yetiştiren için getirilen ve 
burada sınırlamaya tabi tutulan bir şeyin genel 
olarak yaygın bir şekilde Millet Meclisi met
ninden ayrılmanın gerekçesini anlayamadım. 
Eğer Sayın Komisyon lütfeder izah ederlerse, 
katılırız. Ama bir izahı yoksa evvelki metin 
kendi getirdikleri metin daha makul gözüküyor 
ve suiistimali önleyici nitelikte gözüküyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

12 nci maddenin Millet Meclisi metninde 
5590 sayılı Kanunla, 507 sayılı Kanunlara da 
atıf yaparak bu gibi işyerlerinde çırak sayısı, 
işçi sayısına iblâğ edilmez deniyordu. Cumhu
riyet Senatosu, kanunun 1 nci maddesinde, bu 
iki kanunun numarası zikredildiği için, bunları 
fazla buldu, maddeyi biraz daha kısaltarak, 
- özetleme terimini kullanacağım - özetleyerek 
2 nci fıkrayı; «çıraklar, işyerlerinde çalıştırı
lan kimseler sayısına ithal edilemezler» dedi. 
Hangi işyerlerinde? Birinci maddede 5590 sayılı 
ve 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde. Bunu 
fazla buldu, bu şekilde değiştirdi. Komisyonu
mun da buna katıldı. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hilmi Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler; 
Hukukun tedvini yönünden, Senatonun ka

bul etmiş olduğu metin birçok noktalariyle, tat
bikat yapan insanlar yönünden rahatlıkla ka-
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nunun kaçamak noktalarını bulabilecek insan
lar için müsait gördüm. Evraklar ve düşünceler 
üzerinde kanun tedvin etmek kolaydır. Fakat 
serbest hayatı yaşayan insanlar için bunun açık
lıklarından istifade etmek yolları da daha mü
sait gibi görünüyor bana. 

Bence, Meclisin kabul etmiş olduğu nokta, 
birçok noktalanyl-3 meseleyi tahdidettiği için, 
bu kaçamak noktaları bertaraf eden bir husu
siyet arz ediyor. Ben, çırak deyince birçok nok
talarda çıraklığın ne demek olduğunu tarifin
de bulamadım ama her şeye rağmen Senatonun 
kabul ettiği noktanın suiistimale müsaidolduğu-
nu görüyorum. Ama Komisyonun da takdirini 
takdir ediyorum. Şu bakımdan takdir ediyorum; 
komisyon, bir an evvel bu kanunun tedvin edil-
meisini istediği için takdir ediyorum. Başka 
nioktadan, takdir ettiğim bir mütalaa görmüyo
rum ve özür dilerim. 

Aslında bunun tarifini de yapmak lâzım. 
Ölçü bulmak lâzım. Öyle insanlar olur ki, çırak 
adı altında müteaddit noktalarda çalıştırılabilir, 
bir kelime ile, çıraktır dediği vakit, çıkmış olur
sunuz. 

Bence Meclisin kabul etmiş olduğu veya ted
vine çalışmış olduğu cümleler, bu suiistimali 
men edici noktada daha faydalı olacağı müta
laası içindeyim. Maruzatım bundan ibarettir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

12 ne: maddedeki Cumhuriyet Senatosu ta
rafından yapılan değişikliği Komisyonumuz be
nimsemiştir. Şimdi bu benimsemeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiş, maclde kanunlaşmıştır. 

Madda 13. — 1. işyeri sahibi çırağa işe baş
ladığı günden itibaren ücret ödemekle yüküm
lüdür. 

Her altı ayda bir artan kademeli ücret ba
remine göre Çıraklık Kurulunca tespit oluna
cak bu ücret çıraklığın ilk altı ayında, çırağın 
çalıştığı .^yerindeki kalfanın veya işyerinde bu 
nitelikte "bir kimso yoksa o yerde sanatta çalı
şan muadili bir kimsenin ücretinin % 20'sin
den ve son altı ayında ise % 60'ından az olmaz. 

2. Çırak olmadan önce sanatlarında elde 
etmiş oldukları bilgi ve pratik tecrübeler dola-
yısıyle çıraklık süresinden indirme yapılan çı

raklar, durumlarına tekabül eden devrenin üc
retini alırlar. 

S. Çıraklara verilen ücretler her türlü ver
gi ve sigorta priminden muaftır. 

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

Cumhuriyet Senatosunca 13 ncü madde üze
rinde yapılmış değişiklik Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Bu benimseme hususunu oyları
nızı arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Benimseme kabul edilmiş, 13 ncü mad
de kanunlaşmıştır. 

Madde 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere 
emrine verildikleri işkolu nezaretçisi (işyeri sa
hibi, temsilcisi, ustası, kalfası veya benzeri ka
demeyi işgal edenin) çalışma saatlerine uygun 
şekilde çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son yılı 
hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarına müsa
ade edilemez. Bu konuda 1475 sayılı iş Kanu
nunun çocukları çalıştırma yasağı (madde 67) 
gece çalıştırma yasağı (madde 69) ve ağır ve 
tehlikeli isler (madde 78), hükümleri gözönün-
de bulundurulur. 507 sayılı Kanunun kapsamı
na giren işyerlerinde, çırağın veli veya kanunî 
mümessilinin ve mahallî çıraklık komitesinin 
mulvafakati alınmak şartiyle çıraklar, saat 2t'e 
kadar çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
te yen sa^m üye?.. Yok. 

14 ncü madde üzerinde Cumhuriyet Senato
su tarafından yapılan değişiklik, Komisyonu
muzca aynen benimsenmiştir Benimseme husu
sunu ovlarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, 
14 ncü madde aynen kanunlaşmıştır. 

BÖLÜM - I 
Çıraklık sözleşmesi 

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

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz is
teyen saym üye?.. Yok 16 ncı madde üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılmış olan 
değişiklik, Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edtnler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miş, 16 ncı madde aynen kanunlaşmıştır. 
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Madde 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık 
süresinin tamamlanmasıyle sona erer. Ancak, 
kalfalık imtihanında başarı gösteremeyenler çı
rak olarak çalışmaya devam ederler. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

17 nci madde üzerinde Cumhuriyet Sena
tosu tarafından yapılmış olan değişiklik Komis
yonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, 
17 nci madde kanunlaşmıştır. 

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 et
mesi veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayı-
siyle çırağın işine devam etmesine maddî imkân 
kalmaması veyahut devamının ona ağır külfet 
yüklemesi, 

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

c) Çırağa, sanatını öğreten ustanın aralık
sız olarak iki ay veya daha fazla süren hastalı
ğı 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 tespit edilmesi, 

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

f) Çorağın, 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 ahlâkî bakımdan 
mahzurlu olduğunun sonradan anlaşılması, 

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

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

veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve 

namusuna dokunacak sözler sarf ettiğinin veya 
davranışlarda bulunduğunun yahut bunlar hak
kında şeref ve haysiyet kırıcı ve asılsız ihbar ve 
isnatlarda bulunduğunun ilgili çıraklık komite
since tespit edilmesi, 

b) Çirağın, işine okul veya kursa, izinsiz 
ve gerçek bir sebebolmaksızm devamsızlık gös
termesi, 

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

d) işyeri sahibine karşı olan vecibelerini 
yerine getirmemesi, 

e) işyeri içyönetmeliğinin çıraklarla ilgili 
hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, iç-
yönetmeliği bulunmayan işyerleri için işyeri sa
hipleri veya ustanın koyduğu iş nizamını bozu-^ 
cu harekette bulunması, 

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

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

18 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senato
su tarafından yapılmış olan değişiklik Korniş* 
yonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, 18 
nci madde kanunlaşmıştır. 

Madde 19. — işyeri sahibinin değişmesi ha
linde, çıraklık sözleşmesi, iki tarafın muvafakati 
ile yürüriüğe devam eder. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is
teyen sâym üye?.. Yok. 

19 ncu madde üzerinde Cumhuriyet Senato
su tarafından yapılmış olan değişiklik, Millet 
Meclisi Komisyonu tarafından benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Benimseme 
kabul edilmiş, 19 ncu madde kanunlaşmıştır. 

Millet Meclisinin 20 nci maddesi, metinden 
çıkarılmış ve metinden çıkarılma hususu Millet 
Meclisi Komisyonu tarafından da benimsenmiş
tir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu metinden çıkarılan madde 507 sa-
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yılı Kanun şümulü dışındaki yani esnaflarla il
gili işyerlerinde akdedilecek toplu sözleşmelere, 
çıraklarla ilgili olarak bu kanun hükümlerine 
aykırı bulunan veya bu kanunda çıraklara ta
nınmış haklardan daha azını derpiş eden hü
kümler konamaz. Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte, toplu p özleşmelerde mevcut bu gibi hü
kümler yerine, bu kanundaki daha müsait hü
kümler geçerli olur. 

Şimdi, burada çıraklar lehine iyi bir hüküm 
getirilmiş oluyor, yerinde bir hüküm getirilmiş 
oluyor. Deniyor ki, bu kanun çıktığı zaman es
nafın yanında çalışanlar hariç, yani esnafın ya
nındakileri çıkarırsak işyerlerinde, diğer işyer
lerinde çalışanlar için eğer toplu sözleşme ya
pılmışsa ve o toplu sözleşmenin içinde birtakım 
hükümler var, bu kanunun hükümleriyle karşı
laştırıldığı zaman, onlar çırağın aleyhine ise, 
onlar tatbik edilmez, bunlar tatbik edilir den
miş. Şimdi, bunun buradan çıkarılması sebebi 
pek iyi anlaşılmıyor. Yerinde bir hüküm doğru 
bir şey getiriyor. Yeni kanunun hükümlerini 
bunlara tatbik ediyor. Burada ne sakınca gö
rülmüş? Onu bilmek lâzım. O sakınca üzerinde 
duralım. Ama, getirilen metin. Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin yerine gözüküyor. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — 20 nci madde, Cumhuriyet Se
natosu tarafından metinden çıkarılmış ve Ko
misyonca da metinden çıkarılma işlemi benim
senmiştir Başkaca söz isteyen sayın üye olma
dığına göre, Komisyonun benimseme hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiş, 20 nci madde me
tinde çıkarılmıştır. 

Yeni 20 nci maddeyi takdim ediyorum. 

BÖLÜM - II 
Tarafların görev ve yükümlülükleri 

Madde 20. — işyeri sahibinin çırağa karşı 
olan görev ve yükümlülükleri : 

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

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

I h. Çırağı, sanatını öğrenmesi ile ilgili işler-
I de çalıştırmak, 

4. Çıraklık söyleşmesinin tanzimini takibe-
den yedi j§ günü içinde sözleşmenin bir örneğini 
mahallî çıraklık eğitimi komitesine, derneğe ka
yıtlı ise'ilgili derneğe veya odaya vermek ve si
cil numarasını alarak sözleşmeye yazmak, 

I 5. Çırağın, izin, hastalık ve sair sebeplerle 
I 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 tamamladığına 
dair sicil tutan derneğin bildirmesinden sonra 
açılacak jjk kalfalık imtihanına girmesini sağla
mak ve imtihan için gereken alet ve malzemeyi 
mahallî çıraklık eğitimi komitesinden temin et
mek. 

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

Madde Cumhuriyet Senatosunda yapılan de
ğişik şekliyle Millet Meclisi Komisyonunca be
nimsenmiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiş, 20 nci madde olarak ka
nunlaşmıştır. 

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

1. Sanatını muayyen yetişme programına 
uygun olarak olanca dikkat, gayret ve itina-
siyle öğrenmeye, sanatında yeter derecede ma
haret elde etmeye ve çıraklık süresi içerisinde 
kalfa olmaya çalışmak, 

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

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

4. işyerine ait sır ve özellikleri başkalarına 
söylememk. 

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

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
Millet Meclisi Komisyonunca aynen benimsen
miştir. Benimseme hususunu oylarınıza arz edi-

I yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
I Kabul edilmiş, 21 nci madde kanunlaşmıştır. 
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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 sa
yın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde yapılan değişiklik Komis
yonumuzca aynen benimsenmiştir. Benimseme 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Benimseme kabul edil
miş, 22 nci madde kanunlaşmıştır. 

Madde 23. — Millî Eğitim Bakanlığı, ma
hallî çıraklık eğitimi komitelerinin ve Çıraklık 
Kurulunun mütalaasını almak suretiyle her sa
nata mahsus pratik ve teorik yetiştirme prog
ramlarını hazırlar. Bu programlarda her sana
tın icrası için zarurî olan maharet ve işlemler, 
bunların öğretilme sıra ve süreleri ayrı ayrı gös
terilir. 

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

Cumhuriyet Senatosu tarafından 23 ncü 
madde üzerinde yapılan değişiklik Millet Mec
lisi Komisyonunca benimsenmiştir. Benimseme 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş, 23 ncü 
madde kanunlaşmıştır. 

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

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

Bu madde üzerinde yalnız, 20 nci madde me
tinden çıkarıldığı için numara değişikliği olmuş 
ve bunu da Millet Meclisi Komisyonu benimse
miştir. Benimsemeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miş, 24 ncü madde kanunlaşmıştır. 

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

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

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
Millet Meclisi Komisyonunca benimsenmiştir. 

Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miş ve 25 nci madde kanunlaşmıştır. 

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. 

Madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca 
yalnız madde numarasında değişiklik yapılmış 
ve komisyon bu değişikliği benimsemiştir. Be
nimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş, 
26 nci madde kanunlaşmıştır. 

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. 

MadcL- üzerinde Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılan değişiklik Komisyonumuzca ay
nen benimsenmiştir. Benimseme hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul et
meyenler. Kabul edilmiş ve 27 nci madde ka
nunlaşmıştır. 

BÖLÜM - IV 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan 
kurulları 

Madde 23. — 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 ken
di sanatının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri 
kâfi derecede bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız 
başına icra ve ifaya muktedir olup olmadığı, sa
natında kullanılan araç ve gereçlerin özellikle
riyle bunların işletilmesi ve kullanılmasına ait 
lüzumlu sanat bilgilerine sahip bulunup bulun
madığı ve sanatı ile ilgili teorik meslek dersle
rinden kendisine öğretilen konuları iyice kav
rayıp kavramadığı 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 
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başarı gösteremedikleri takdirde müteakip iki 
imtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa 
yapılacak imtihan sonunda kalfa ehliyeti alama
yan çıraklar imtihan haklarını kaybetmiş olur
lar. 

4. ilkokula dayalı ve en az iki yıl meslek 
öğrenimi veren okullardan mezun olanlar kal
falık imtihanına girebilirler. 

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

28 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senato
su tarafından yapılmış olan değişiklik Komis
yonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, 28 
nci madda kanunlaşmıştır. 

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 Komitelerinee. aşağıdaki müesse
selerden aday gösterilecek 10 kişi arasından va
lilikçe 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 dernek üyelerinden üç asıl, üç ye
dek, 

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

3. imtihan kurullarında aşağıda belirtilmiş 
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 belirtilmiş bulunan üyeler imtihan 
heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku
rulu başkanına bildirmeye mecburdurlar. 

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

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

Cumhuriyet Senatosunca madde üzerinde ya
pılmış değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş
tir. Benimseme hususunu oylanmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve 29 ncu madde kanunlaşmıştır. 

| Maddfi 30. — Kendi sanatında kalfa ehliyet 
| belgesi almamış olanların kalfa, unvanı ile ça-
! lışmaları yasaktır. 
I BAŞKAN >— Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde Cumhuriyet Senatosu tara

fından yapılmış olan değişiklik Komisyonumuz
ca benimsenmiştir. Benimseme hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.., Kabul edilmiş, 30 ncu madde kanunlaş
mıştır. 

I Madde 31. — Kalfalık imtihanı, sanatın özel
liğine göre çıraklık süresinde verilen teorik ve 
pratik bilgilerden yapılır, imtihanlar Çıraklık 
Kurulunun hazırlayacağı ve Millî Eğitim Ba
kanlığının onaylayacağı yönetmeliğe, göre yapı
lır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sös isteyen sa
yın üye?.. Yok, 

Madda üzerinde Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılmış olan değişiklik Komisyonumu^ 
ca benimsenmiştir. Benimseme hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler;., Kabul etme
yenler... Benimseme kabul edilmiş, 31 nqi mad
de kanunlaşmıştır. 

Madde 32. — 507 sayılı Kanuna tabi işyer
lerinde çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan 
sonra, iki yıllık süre içinde çalıştığı işyeri sahi
binin veya vekilinin muvafakatini almadan baş
ka bir işyerine giremezler. 

Ancak, bu süre içinde kalfanın ayrıhnasını 
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 kanunî 
temsilcisi kalfaya yazılı bir muvafakatname ve
rir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden ay
rılı-' ve çalışacağı işyeri sahibine mezkûr belgeyi 
vermek suretiyle yeni işine başlar. 

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

Maddenin, Cumhuriyet Senatosunda sadece 
numarası değiştirilmiş ve bu değişikliği Komis
yonumuz benimsemiştir. Benimseme hususunu 
oylarınıza arz eediyorum. Kabul edenler.,. Ka-

I bul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 32 nci madde 
kanunlaşmıştır. 

j Madde 33. — 1(<4 Kalfa ehliyet belgesini al-
I diktan sonra sanatında en az üç yıl kalfa olarak 
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fiilen çalışmış olan ve bu süre içinde açılacak 
geliştirme kurslarına devam ederek başarı gös
termiş bulunanlar, kendi sanatları için açılacak 
ustalık imtihanına girebilirler. 

2. imtihanda başarı gösteremeyen kalfalar 
bundan sonra açılacak ustalık imtihanına gir
meyi arzu ettikleri takdirde bu husustaki müra
caatlarını yazılı olarak ilgili çıraklık kuruluna 
bildirirler. Kurullar bu müracaatları nazara 
alır ve durum imtihan gününden en az bir haf
ta önce ilgiliye ve imtihan kurulu başkanına in-
tilşal ettirirler. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
pni^ft?», Yofe, 

Madde üzerinde Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılmış olan değişiklik Komisyonumuz
ca benimsenmiştir. Benimseme hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiş, 38 ncü madde kanunlaş
mıştır. 

Madd* 34. — 1. Ustalık imtihanı, her sanat 
için Çıraklık Kurulunca lüzum gösterilecek ve 
Millî Eğitim Bakanlığınoa onaylanacak yerler
de teşkil tdüecek imithan kurulları tarafından 
yapılır. Ustakk imtihan kurulları, mahallî çırak
lık, eğitimi komitesince aşağıdaki müesseseler den 
aday gösterilecek 14 kişi arasından Valilikçe 
seçilecek 7 asü ve 7 yedek üyeden meydana ge
lir. Başkan Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından iki 
temsilci, 

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

c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir tem
silci, 

(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kurul
duğu yerlerde ilgili oda temsilcisi) 

d) Mahallî Esnaf Dernekleri 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? Yok. 

Maidde üzerinde Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılmış olan değişiklik Komisyonumuz

ca benimsenmiştir. Benimseme hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiş, 34 ncü madde kanun
laşmıştır. 

Madde 35. — Ustalık imtihanının amacı ada
yın sanatının gerektirdiği yetki ile bütün maha
ret ve işlemlerin tam bir ehliyet ve müstakdllen 
icraya muktedir ve sanatı ile ilgili olan lüzum
lu bütün teorik meslek bilgilerine sahübolup ol
madığını tespit etmektir. 

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

Cumhuriyelt Senatosu tarafından sadece bir 
madde metinden çıkarıldığı için madde numa
rasında değişiklik yapılmış ve bu değişikliği 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimseme husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş, 35 nci mad, 
'de kanunlaşmıştır. 

Madde 36. — İmtihanı kazanan kalfalara us
talık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin şek
li Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. En. 
liyetname imtdnan kurulu üyeleri tarafından 
imzaladıktan sonra valilikçe onaylanır. 

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

BAŞKAN — muide üzerinde söz isteyen sa
yan üye? Yüjfe. 

müdde, sadece numarasında Cumhuriyet Se
natosu tarafından değişikliğe uğratılmış ve bu 
değişiklik Komisyonuanuaca benimsenmişjtdr. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... KaJbul etmeyenler... Benimseme 
kabul edilmiş, 36 ncı madde kanunlaşmıştır. 

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

2. Ancak, ustalık ehliyetnamesine sahibo-
lanlar müstakillen iş yapmak üzere işyeri aça
bilir. İşyeri açan ustalar ehliyetnamelerini işye
rine asmakla zorunludurlar. 

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

Madde üzerinde Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılmış olan değişiklik, Komisyonu
muzca benimsenmiştir, Benimseme hususunu 
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oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 37 nci muadde 
kanunlaşmıştır. 

Madde 38. — Yabancı memleketlerden alın
mış olan kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin 
Çıraklık Kurulunun mütalâası alınarak muade
leti Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. 

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

Maidde üzerinde Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılmış olan değişikliği Komisyonumuz 
benimsemiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiş, 38 nci madde kanunlaşmış
tır. 

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 santiarı, imtihan hakları, zamanları, yerleri 
ve sair hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sö zisteyen sa
yın üye? Yok. 

Madde üzerinde Cumhuriyet Senatosu sade
ce maidde numarasında değişiklik yapmış ve bu 
değişikliği Komisyonumuz benimsemiştir.. Be
nimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... KaJbul etmeyenler... Kaibul edil
miş, 39 ncu madde kanunlaşmıştır. 

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

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

Cumhuriyet Senatosu tarafından bu madde
de yalnız maidde numarası değiştirilmiş ve bu 
değişikliğe Komisyonumuz uymuştur. Komisyo
numuzun benimsemesi hususunu oylarınım arz 
ediyorum. Kabul edenler... KaJbul etmeyenler... 
Benimsemle kaibul edilmiş, 40 ncı maidde kanun
laşmıştır. 

Madde 41. — Kalfalık ve ustalık imtihanla
rı ile ilgili idarî masraflar 26 ncı maddeye gö
re Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konacak 
tahsisattan karşılanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Cumhuriyet Senatosu tarafından 
madde üzerinde yapılan değişiklik Komisyonu
muz tarafından benimsenmiştir. Bu benimseme 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş, 41 nci 
madde kanunlaşmıştır. 

Madde 42. — Bu kanuna göre usta unvanı
nı alanlardan yapı kalfası olanların vasıfları, 
ne şi&kilde yetiştirilebilecekleri, yetki ve sorum
lulukları Bayındırlık, İmar ve iskân ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları tarafından müştereken ha
zırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu yalnız madde numarasında değişiklik 
yapmış ve bu değişiklik Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiş ve 42 nci madde kanunlaş
mıştır. 

BöLtJM - V 
Teşkilât 

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

1. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Tek
nik öğretim Müsteşarı veya temsilcisi, 

2. Millî Eğitim Bakanlığı insangücü 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

rı ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
8. En çok işçiyi temsil eden işçi Sendikala

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

Cemiyeti temsilcisi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu tarafından yapılan değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. Benimseme hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş ve 
43 ncü madde kanunlaşmıştır. 



M. Meclisi B : 94 29 . 5 . 1972 O : 1 

Madde 44. — Kurulun Başkanı Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarı 
veya temsilcisidir. Kurulun sekreterlik işleri 
Millî Eğitim Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel 
Müdürlüğünce yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu tarafından yapılan değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. Benimseane hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, 44 
ncü madde kanunlaşmıştır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
ynı üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu tarafından yapılmış olan değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul emmeyenler... Kabul edilmiş, 45 nci mad
de kanunlaşmıştır. 

Maidde 46. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki iş
leri görür : 

1. 'Gerek bu kanun gerekse bu kanuna gö
re çıkarılacak olan yönetmelikler hükümlerinin 
uygulanmasını, kontrol ve denetlenmesini ve bu 
amaçla diğer bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği
ni sağlamak, 

2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştiril
mesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komis
yonlarının kurulması ve çalışmasını gösteren 
yönetmelikleri hazırlamak ve Millî Eğitim Ba
kanlığına sunmak. 

3. Lüzumu halinde gerekli göreceği kısa ve 
uzun süreH ihtisas komisyonları kurmak ve on
ların 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 diğer işleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde »öz isteyen sa
yın üye? Yok. Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan maddede yapılmış olan değişiklik Komisyo
numuzca benimsenmiştir. Benimseme hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş, 46 ncı madde 
kanunlaşmıştır. 

Madde 47. — Çıraklık Kurulunun uygun gö
receği şehirlerde kurulca alınacak kararın ya
yımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Millî 
Eğitim Bakanlığınca mahallî çıraklık eğitimi 
komiteleri kurulur, Bu komiteler aşağıdaki ku
rumların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim müdürü veya temsilcisi, 
2. Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği 

Başkanı veya temsilcisi, 
3. Mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Dernekle

ri Birliği Başkanlar Meclisince seçilecek üç 
temsilci, 

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

larından seçilecek bir temsilci, 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan madde üzerinde yapılmış olan değişiklik 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimseme 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş, 47 nci 
madde kanunlaşmıştır. 

Maidde 48. — Çıraklık Eğitimi Komitesinin 
birinci başkanı Millî Eğitim Müdürü veya tem
silcisi ikinci başkanı mahallin birlik başkanı
dır. Gerekirse komite toplantılarına başkanın 
isteği ile müşavir üyeler de alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Cumhuriyet Senatosu tarafından 
yapılmış olan değişiklik Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiş, 48 nci madde kanunlaşmış
tır. 

Madde 49. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, ge
rekli gördüğü hallerde meslek komiteleri ile ih
tisas komiteleri kurarak mesleğin gelişmesini 
sağlamaya çalışır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maidde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu tarafımdan sadece madde numarası de
ğiştirilmiş ve bu değişiklik Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. Benimseme hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etme
yenler... Kalbul edilmiş, 49 ncu madde kanunlaş
mıştır. 
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Madde 50. — Toplantıya katılan komite baş
kan ve ikinci başkanı ve üyelere ve müşavir 
üyelere, meslek ve ihtisas komitelerinde çalışan
lara ve imtihan kurulu üyelerine kamu hukuku 
veya Özel hukuk hükümlerine tabi yerlerde ve
ya işlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksı
zın yollukları ve memur olmayanlar için huzur 
hakları Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu 
maksatla konacak ödenekten ödenir. Bu ödeme
lerin miktarı Maliye ve Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tespit edilir. 

Komitelerin büro işleri Millî Eğitimi 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. Madde üzerinde Cumihıuriyet Se
natosu tarafından yapılmış olan değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 50 
uca madde kanunlaşmıştır. 

Madde 51. — Komite üyeleri, komitenin ça
lışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeli
ğin komitelere ait bölümünde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosunca sadece madde numarasında değişik
lik yapılmış ve bu değişiklik Komisyonumuzca 
•benimsenmiştir. Benimseme hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiş, 51 nci madde kanunlaş
mıştır. 

BÖLÜM VI 

'Cezaî hükümler 

Madde 52. — Bu kanunun, 13, 14, 15, 16, 20, 
30, 32 ve 37 nci maddelerindeki hükümleri ye
rine getirmeyenler, 250 liradan 500 liraya kadar 
para cezası ile cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde cezalar iki kat hükmolu-
nur. 

Para cezasının takdiri mahallî çıraklık eğiti
mi komfitesine aittir. Verilen cezaya 7 gün zar
fında sulh ceza 'mahkemesine itiraz edilebilir, 
itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. Kesinleşen 
oeza miktarı 15 giin. içinde mahallî vergi daire
sine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu tarafından yapılmış olan değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş, 52 nci mad
de kanunlaşmıştır. 

Millet Meclisi metnindeki 53 ncü madde 52 
nci rnadde olarak şimdi kabul ettiğiniz şekliyle 
kanunlaşmış, Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin 54 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosun
ca metinden çıkarılmış ve Komisyonumuzca me
tinden çıkarma işlemi benimsenmiştir. Şimdi 54 
ncü maddenin metinden çıkarılması hususunda
ki Komisyonumuzun bu benimsemesini oylarını
za arz ediyorum. Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, 
evvelce Millet Meclisince 54 ncü madde olarak 
kabul edilen madde metinden çıkarılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Aşağıdaki şartları haiz 
bulunanlar bu kanunun o şehirde uygulanmaya 
başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde açıla
cak kalfalık ve ustalık imtihanla!:ma girmeye 
mecburdurlar. 

1. Kalfalık imtihanına girebilmek için : 

a) imtihana girecekleri sanatta, o sanat 
için bu kanuna göre tespit edilecek çıraklık sü
resinin en az 1,5 misli çalışmış olduklarını usu
lüne uygun olarak tevsik etmek, 

b) Okur - yazar olmak. 
2. Ustalık imtihanına girebilmek için : 
a) imtihana 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 sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu tarafından yapılmış olan değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Katbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Benimseme kabul edil
miş, geçici 1 nci madde kanunlaşmıştır. 

Geçici Madde 2. — Yapılacak kalfalık ve us
talık imtihanlarında başarı gösterenlere usulü
ne göre (kalfalık belgesi) veya (ustalık belgeci) 
verilir. 
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BAŞKAN -T- Geçici madde 2 üzerinde söz is
teyen sayın üye? Yok. Geçici madde 2 üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılmış olan 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Benimseme 
kabul edilmiş, geçici 2 nci madde kanunlaşmış
tır. 

Geçici Madde 4. — Bu kanunun uygulamaya 
girdiği tarihte meslek ve sanalını bizatihi usta 
durumunda yöneten ve aynı zamanda işyeri sa
hibi olarak en az 2 sene çalışmış olanlara usta 
ehliyeti imtihansız olarak verilir. Ancak durum
larının meslekî teşekküllerden alınacak ve Çı
raklık Eğitimi Komitesince uygum bulunacak 
bir belge ile tevsiki şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
ym üye? Yok. Madde üzerimde Cumhuriyet Se
natosu tarafından yapılmış olan değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Benimseme hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiş, 
geçici 4 ncü madde kanunlaşmıştır. 

Madde 53. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yoık. Maddenin Cumhuriyet Senato
sunca sadece madde numarası değiştirilmiş ve 
bu değişikliği Komisyonumuz benimsemiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miş, 53 noü madde kanunlaşmıştır. 

Madde 54. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde Cumhuriyet Se
natosu tarafından yapılmış olan değişikliği Ko
misyonumuz benimsemiştir. Benimseme hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 54 ncü mad
de kanunlaşmıştır. 

Şimdi Komisyonun bir önergesi var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

S. Sayısı 126'ya 2 nci ekteki; Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen 34 ncü maddenin 2 
numaralı bendindeki atıf maddesi 30'un, bir 
maddenin çıkması sebebiyle 29 numarayı alaca

ğı tabiîdir, içtüzüğün 109 ncu maddesine göre 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Kasım Önadım 

BAŞKAN — içtüzüğün 109 ncu maddesi ge
reğince bu tashih işlemi yapılacaktır. 

Bu suretle kanunun tümü Cumhuriyet Sena
tosunda yapılan değişiklikler ve bu değişiklik
leri Millet Meclisi Komisyonunun benimsediği 
şekliyle Millet Meclisimizce kabul edilmiş ve 
bütün maddelerin tümü ile kanunlaşmıştır. Ka
nunun Milletimize, memleketimize ve Türk ça
lışma hayatına hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

2. — Yatılı bölge okullarında döner sermaye 
kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları (1/473) 
(ti. 8a ym : 667) (Dağılma tarihi : 8 . 5 . 1972) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi var, tak
dim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işlerin 

34 ncü sırasında bulunan Yatılı bölge okulla
rında döner sermaye kurulmasına dair kanun 
tasarısının, raporumuzda belirtilen gerekçeye 
dayanılarak, bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı 

Bahikesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Sayın Bütçe Komisyonu tem
silcisi? 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Komisyon üyesi olarak katılabilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı veya söz
cüsü olacak. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Üyesi olmaz 
mı efendim? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Ko
misyonun Başkanı veya sözcüsü veya bu rapor
daki raportör olacak, mazbata muharriri, içtü
zükteki tabiriyle. 

Olmadığına göre, öncelik önergesi hakkın
da işlem yaparım. Gelecek birleşimde ancak gö
rüşülür. 
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Öncelik önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öncelik ka
bul edilmiştir. 

ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ivedilikler 
görüşülmesi kabul edilmiştir. Komisyon bulun
madığımdan, gelecek birleşimde görüşmesi yapı
lacaktır. 

Efendim, bir saatlik süre içerisinde görüşe
ceğimiz kanunlar tamamlanmıştır. Normal gün
demde, geçen birleşimde görüşmesi tamamlan
mış olup yalnız bir maddesi komisyonca, veril
miş önergelerle geriye alınmış bulunan Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi kanun tasarısının 
görüşmesine başlıyoruz. 

.9. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanu
nu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan ko
misyonlarından seçilen beser üyeden kurulu 74 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) (S. 
Sayısı : 666) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Komisyon ve Hükümet? Tamam. 

Efendim, Sayın Hüsamettin Başer tarafın
dan kanun tasarısının 85 nci maddesinin me
tinden çıkarılması teklif edilmiş ve Yüce Mec
lisçe de bu önerge kabul edilmiştir. Komisyon 
filhal katılmadığından önerge ile 85 nci madde 
Komisyona iade edilmişti. Şimdi, Komisyon ra
porunu getirmiş bulunmaktadır. Takdim ediyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
22 . 5 .1972 tarih ve 92 nci Birleşimde As

kerî Yüksek idare Mahkemesi kanun, tasarısı
nın 85 nci maddesinin metinden çıkarılmasına 
dair Nevşehir Milletvekili Sayın Hüsamettin 
Başer tarafından verilip nazara alınmasına Ge
nel Kurulca karar verilen önerge ve tasarının 
85 nci maddesi Komisyonumuzca geri alınmış 
ve bu kerre durum yeniden tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

önerge Askerî Yüksek idare Mahkemesinin 
adlî tatile tabi olmaması konusunu kapsamak
ta oysa adlî tatil müessesesi gerek adliye mah-

(1) 666 S. Sayılı basmayazı 22 . 5 . 1972 ta
rihli 92 nci Birleşim tutanağı sonuna eklenmiştir. 

kemelerinde ve gereksle Yargıtay ve Danıştayda 
yer almış, varlığı zorunlu bir müessese olup uy
gulamada yararlılığı açıktır, işlerin yıllık ola
rak düzenlenmesi mahkemede çalışan Yargıç ve 
personelin dinlenmelerini sağladığı da inkâr 
edilemez. 

Kaldı ki, bu mahkemede görev yapanı yar
gıçların kanunî izin haklarını bu tatil süresi 
içinde kullanmalarına ve işlerin aksatmadan yü
rütülmesine vesile olmaktadır adlî tatilin kaldı
rılması halinde Yüksek Askerî İdarî Mahkeme
sinde görev yapacak yargıçların yılın belirsiz 
aylarında izinlerini kullanabileceklerimden dai
relerde zaman zaman ekseriyetin teşekkül ede
memesi gibi bir sakınca doğuracaktır. 

Bununla beraber kabul edilen iş bu tasarı
nın bazı maddelerinde adlî tatil süresi içinde 
kanunî müddetlerin ne şekilde işleyeceği hükme 
bağlanmış olmakla 85 nci maddenin tasarıdan 
kaldırılmasını kabul edilmiş diğer maddelerle 
çelişkili durumlar yaratacaktır. 

Neftice : 
Sayın Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba

şer tarafından tasarının 85 nci maddesinin me
tinden çıkarılmasına dair önergesinin reddine 
ve Komisyonca önceden kabul edildiği gibi ad
lî tatille ilgili 85 nci maddenin tasanda aynen 
ipkasına karar verildi. 24 . 5 . 1972 

74 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı 

Esat Kemal Ayibar 
Mardin Milletvekili 

Sözcü Kâtip 
Bingöl Milletvekili Giresun Milletvekili 

M. Bilgin H. ipek 
Diyarbakır Milletvekili Antalya Milletvekili 

S. Savcı H. Akçalıoğlu 
Afyon Milletvekili Konya Milletvekili 
H. Hamamcıoğlu K. imer 

Adana Milletvekili 
S. Kılıç 

BAŞKAN — Efendim geçen birleşimde Sa
yın Hüsamettin Başer tarafından verilmiş bu
lunan ve Yüce Meclisçe kabul edilmiş bulunan 
bir önergeye göre 85 nci maddenin metinden çı
karılması kabul edilmişti. Geçici Komisyon, me
tinden çıkarılmasını, biraz önce dinlemiş bulun
duğunuz gerekçelere göre uygun bulunmamak
tadır. 

— 354 — 
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Komisyon raporunu bu sebeple... Buyurun 
Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım, askerî olsun 
sivil olsun, yargı organları bir bütündür. Yargı 
organlarının gerek mahallî mahkemeleri, yargı-
tayı, Danış'tayı, senede 45 ^wa. izin yaparken, 
askerî yargı organlarının, kıtalardaki mahke
melerimiz ve askerî yargıtayımız 45 gün izin 
yaparken yeni kurduğumuz ve lüzumuna çok 
kani bulunduğumuz Yüksek idarî Askerî Mah
kemenin hiç izin yapmadan bir yıl müddetle fa
aliyette bulunm,ası, ömrü boyunca izinsiz geç
mesi katiyen doğru değildir. Bir maddî hata 
yapılmıştır. Komisyon bu maddî hatayı düzelt
mektedir. Yüce Meclisimizin, Komisyonun bu 
raporuna aynen iştirak edecek, ilk tasarıda ol
duğu gibi 85 nci maddenin aynen kabul buyu-
rulmasuıı Yüce Heyetinizden saygı ile ben de 
arz ederim. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye? 
Yok. Efendim, 85 nci maddenin metinden çıka
rılmasına Komisyon taraftar değildir, metinde 
kalımaismda ısrar etmektedir. Bu sebeple, 85 nci 
maddenin metinden çıkarılması ile ilgili önerge
yi bir kere daha okutup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başjkanhğa 
Kanun tasarısının 85 nci maddesinin metin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Genel Kurulun kabulü ile Ge
nel Kurulun malı olmuştur. Değişiklik önerge
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi takdim ediyorum. 

Çalışmaya ara verme 
Madde 85. — Barışta Askerî Yüksek idare 

Mahkemesi her sene Temmuz ayının yirmisin
den itibaren Eylül ayının beşine kadar çalışma
ya ara verir. 

Ara verme süresi içinde çalışmak üzere bir 
daire başkanı ile beş üyeden mürekkep bir nö
betçi daire kurulur. Üyelerden biri Genel Sekre
terlik görevini de yapar. 

Bu dairenin başkan ve üyeleri Askerî 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanı tarafından 
her yıl sıra ile seçilir. 

Ayrıca gereği kadar kanunsözcüsü görevleri
ne devam ederler. Nöbetçi daire çalışmaya ara 
verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür. 

a) Kanunen belli süre içinde karara bağ
lanması gereken işler, 

b) Yürütmenin durdurulmasına veya delil
lerin tespitine ait işler. 

BAŞKAN — Maddeyi okunmuş bulunan şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 93. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 94. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 94 
ncü madde kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre burada 
da bir tashih önergesi var, takdim ediyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanun ta

sarısının Genel Kurulca kabul edilen 45 nci 
maddesinin (B) bendinde yer alan (b) harfi
nin, aslında (c) olması gerektiğinden içtüzü
ğün 109 ncu maddesi uyarınca mezkûr hatanın 
tashihi hususunda karar ittihazını arz ve tek
lif ederim, 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

— 855 — 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

BİLGİN (Bingöl) — Efendim önergede bir yan-
lışhlk olmuş; (B) bendi yazılmış, (A) bendi ol
ması lâzım. 

BAŞKAN — Bir yanlışlığı düzeltirken bir 
yanlışlığı daha düzeltelim. Pelki Sayın Komis
yon. 

(B), (A) olacak efendim. (A) bendinde (b) 
nin (c) olması gerekiyor. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kahul edilmiştir. Buna göre gereği yapıla-
caMırr 

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

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miş ve Millet Meclisimizce kanunun tümü kabul 
edilmiştir. 

Efendim, vakit bir hayli ilerlemiş ve diğer 
kanunlarla ilgili komisyonların da hazır bulun
madığı tespit edilmiş olduğundan, 31 Mayıs 
Çarşamba günü yapılacak olan Birleşik Top
lantıdan sonra toplanmalk üzere Millet Meclisi
nin birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 NCÜ BİRLEŞİM 

29 . 5 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Barbakan Ferid Melen tarafından teş

kil olunan Hükümet Programımın okunması. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu

riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hayanda ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihî: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ MilletveOdli Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partaler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzeaılenmesiine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
mfeyonlanndan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma • tarihli : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 1*4 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve Ibu kanuna iki ek ve bir geçici mad

de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesiniö. kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun İS 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma« 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesiae 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/01)1, 
2/699, 2/066) (S. Sayıssı : 061) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1072) 

3. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ka
nunu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
74 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayışı : 666) (Dağıtma tarihi: 6 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. —T- İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) . 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) («S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz^n, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 '. 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin 'değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senaıtosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. 'Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldiaalı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletveikiili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarınım affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (ıS. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekilli Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların, ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . Î972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi halbkmda kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve "Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesf 
Melbrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fııkrasmin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^mn teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 .2 .1972) 



3 — 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 2 . 1972) 

19. — tamir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve J2 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu «(1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

- 22. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanum teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

23. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm. 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifine dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi 
Sanayi, Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 

kurulu 5 numaralı Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 2/14; C. Senatosu 2/13) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 126, 126 ya 1 nci ek ve 126 ya 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihleri : 
22 . 4 . 1970, 10 . 3 . 1971 ve 15 . 5 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
tekliıfi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı G-eçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşMMne ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birimci fıkrası «K> bendimde 
değişiklik yapılması hakkımda kamum tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğittim 
komisyonları rapordan. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birimci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikfcMîi dağutma tarihi : 29,11.1071) 



5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletrvekili Yavuz Acar ve 2*3 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 -nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirme'nkı Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazaniye^den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nım ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe^den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğazlıyan ilçesine ıbapı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 
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1(1. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gimıüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikrij-e'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin îğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — Istadbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğiu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletrvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan koımisyonılarınıdan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meelisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkmda kanun tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesilnin 

J değişıtirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 



ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Milî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2.1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallanılın korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı Tl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve içişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
eıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 

sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51tt) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

X 26. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet kamisyonlarınd&ın seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

27. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 28. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi i 14 . 4 . 1972) 

29. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/01Ü) (S. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi: 
26 .• 4 . 19712) (İçtüzüğün 36 ruoı maddesine gö
re Genel-Kurul karariyle) 

X 31. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru-



mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

'32. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. 'Sayısı : 664) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 33. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 34. — Yaitılii bölge okullarında döner serma
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
8 .5 .1972) 

X 35. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

36. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

87. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

38. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur-
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi ht'kkın-
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye

den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

X 39. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
'karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1972) 

X 40. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
zine illişkin Sözleşmenin 'onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 41. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Miillct 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasansı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 42. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı : 677) (Dıa-
ğıtnıa tarihi : 1 6 . 5 . 1972) 

X 43. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5.1972) 

X 44. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 45. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uya
rınca bu anlaşmanın kapsamına giren maddele
rin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan 
esas oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 
onaylanması hakkında kanun tasansı ve Dışiş
leri ve Plan komisyonları raporlan (1/571) (S. 
Sayısı : 680) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 



X 46. — Tı'aibzon Mi'lMsvıekili Aıhmıet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlıı ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun /bâzı vergilerden, bütün hare 

ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5.1972) 
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Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, Çırak, kalfa ve ustalık kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 5 numaralı Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 2 /14 ; C. Senatosu : 2 /13) 

(Nbt : 0. Senatosu S. Sayısı : 87) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 32 . 4 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 284 - 2/13 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (26 . 1 . 1972 gün ve 120 sayılı yazınız : 
Çırak, kalfa ve ustalık kanım teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kurulunum. 20 . 4 . 1972 tarihli 51 mcd Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla 
k'abul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştr. 

Gereğimi rica ederim. 
'Saygılarımla. Tehin Arvburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değiştirilerek kabul edinlen maddeler : 
MADDE — 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 

38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52. 
GEÇİCİ MADDE — 1, 2, 4. 
Metinden madde çıkması dolayısıyle «numaraları değişen» maddeler : 
MADDE — 22, 24, 26, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 49, 51, 53, 54. 

ö No. Hu Geçici Komisyon' raporu 

Mület Meclisi 
5 No. lu Geçici Komisyonu 4 . 5 . 1972 

Esas No. : 2/14 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Mdlılıetvekili Kasım Önadımîn, Çırak, kalfa ve ustalık kanun tekliifü Anayasanın 92 neâ 
maddesi gereğince 5 No. lu Geçidi' Komisyonumu aa gelmiş, teklif, sahibinin iştiraki ille Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler tetkik ve müzakere ledilmdş ve neticede : 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilen: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54 ile geçicd 1, '2, 4, ncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile Millet Meclisinin 20 
ve 53 ncü maddelerinin metinden tamamen çıka rılması hususu benıimsenjmistdr. 
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Tasarının 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15 nci maddeilieri ile geçici 3 ncii maddesi kesinlegimişttir. 
(Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek 13 

kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ' Sözeü 'Kâtip 
Bursa Aıdana , İstanbul 

K. Önadım Ş. Yılmaz M. K. Özeke 
İmzada bulunaımıaidı 

Ankara 
F. N. Yıldırımı 

İmzada bufunamıadı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Sivas 
T. Komitan 

(Çoruna 
A. Topçuhaşt 

İzmir 
B. Asutay 

Zonguldak 
A. Güner 

İstanbul 
B. Er soy 

Manisa 
S. Çağlar 

Amasya 
8. Aygün 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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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 5590 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 Yüksele Çıraklık Kurulunca çözümlenir. 

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

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

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

sek Çıraklık Kurulunca tespit ve Millî Eğitim Bakanlığınca ilân olunur. 
3. Çıraklık bir öğrenim devresi olduğundan ilköğretimini bitirmeyen ve fakat seçtiği sanatın 

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

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

MADDE 10. — Çırak olmak isteyenlerin müracaat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili işlemlerin 
ve lüzumlu belgeleriıı 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 §©M1 ve muhtevası ve tanzim tarzı 
Yüksek Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilecek bir yönetmelikte 
gösterilir. 

MADDE 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu kanunda açıklık bulunmayan 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 sahiplerimin işyerlerinde çahştırılmakta 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 tespit 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 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. 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN 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 çalıştıran işyerlerine ve bu işyerlerinıde 
çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanır. 

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

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

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

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

a) En az ilköğrenimini bitirmek, 
ib) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olmamak, 
c) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz olmak, 
2. Bâzı sanatlara alınacak çıraklarda aranacak en küçük yaşlarla en az öğrenim dereceleri 

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

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

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

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

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

2. Çiraklar işyerlerinde çalıştırılan kimseler sayısına ithal edilemezler. 

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

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

2. Çırak olmadan önce sanatlarında elde etmiş oldukları bügi ve pratik tecrübeler dolayısıyle 
çıraklık süresinden indirme yapılan çıraklar, durumlarına tekabül eden devrenin ücretini alırlar. 
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3. 507 sayılı Kanun kapsamına giren işyeri sahiplerinin işyerlerinde çalıştırılacak çırakların 
ücretleri, iş sahipleri ile çırağın veli veya vasisi arasında kararlaştırılır. Bu husus çıraklık söz
leşmesine dercedilir. Bu sözleşmede tespit olunan miktar ve esaslara göre ödeme yapıhr. 

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

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 gösteremeyenler çırak olarak çalışmaya devam ederler. 

MADDE 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık sözleşmesi taraflarca feshedilebilir. 
1. Çırak yönünden : 
a) işyeri 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 et
mesi veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayısıyle çırağın işine devam etmesine maddî imkân 
kalmaması veyahut devamının ona ağır külfet yüklemesi, 

b) Çırağın, mücbir bir sebep altında, işine devam etmesini fiilen imkânsız kılacak derecede 
uzak bir yere ailesi 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 tespit edilmesi, 

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

f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dolayısıyle sanatını öğrenmeyi devamlı olarak engelle
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) işyeri sahibine karşı olan vecibelerini yerine getirmemesi, 
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3. Çıraklara verilen ücretler her türlü vergi ve sigorta priminden muaftır. 

MADDE 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere emrine verildikleri işkolu nezaretçisi (İşyeri sahi
bi, temsilcisi, ustası, kalfası veya benzeri kademeyi işgal edenin) çalışma saatlerine uygun şekil
de çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son yılı hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarına müsaade edi
lemez. Bu konuda 1475 sayılı İş Kanununun çocukları çalıştırma yasağı (madde 67) gece çalıştır
ma yasağı (madde 69) ve ağır ve tehlikeli işler (madde) hükümleri göz önnüde 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. 

BÖLÜM - I 

Çıraklık sözleşmesi 

MADDE 16. — Her işyeri sahibi veya temsilcisi çırak adayını çıraklığa aldığı tarihten itibaren 
onunla, residolmaması 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 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 arahksız iki aydan fazla tatil etmesi 
veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayısıyle çırağın işine devam etmesine maddi imkân kalma
ması veyahut devamının ona ağır külfet yüklemesi, 

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

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

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

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

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

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

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

2. İşyeri sahibi bakımından : 
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 kinci ve asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğunun ilgili çıraklık komitesince 
tesbit edilmesi, 

ib) Çırağın, işine okul veya kursa, izinsiz ve gerçek bir sebebölmaksızm devamsızlık göster
mesi, 
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e) işyeri İçy önetmeliğinin çıraklarla ilgili hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, içyö-
netmeliği bulunmayan işyerleri için işyeri salhiperi veya ustanın koyduğu iş nizamını bozucu hare
kette bulunması, 

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

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

MADDE 20. — 507 sayılı Kanun şümulü dışındaki işyerlerinde akdedilecek toplu «özleşme
lere, çıraklarla ilgili olarak bu kanun hükümlerine 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 yerine, bu kanundaki daha müsait hükümler geçerli 
olur. 

BÖLÜM - II 

Tarafların görev ve yüküınlülükleri 

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 sömmdâ 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 taMbeden 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, iziin, hastalık ve sair sebeylerle olan devamsızlığını sicil tutan derneğe ve mahallî 
çıraklık eğitimi komitesine bildirmek, 

6. Her yıl sonunda çırağm 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 gereken alet v© malzemeyi ma
hallî çıraklık eğitimi komitesinden temin etmek. 

MADDE 22. — Çırağın işyeri sahibine karşı olan görev ve yükümlülükleri : 
1. Sanatım 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. 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. işyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söylememek. 
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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. — îşyeri sahibinin değişmesi halinde, çıraklık sözleşmesi, iki tarafın muvafakati 
ile yürürlüğe devam eder. 

(Millet Meclisinin 20 nci maddesi metinden çıkarılmıştır.) 

BÖLÜM - II 

Tarafların görev ve yükümlülükleri 

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

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

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

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

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

5. Çırağın, izin, hastalık ve sair sebeplerle olan devamsızlığını sicil tutan derneğe ve mahalli 
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 girmesini sağlamak ve imtihan için gereken alet ve malzemeyi 
mahallî çıraklık eğitimi komitesinden temin etmek. 

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

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

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

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

4. İşyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söylememek. 
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BÖLÜM - III 

Çırağın yetiştirilmesi 

MADDE 23. — Çıraklık, çınagın işe alınması ile başlar. Çırağın sanatını öğrenmesi için iş 
ürerinde bir öğrendi 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 liçin zaruri olan maharet ve işlemler, bun
ların öğretilme sıra ve süreleri ayrı ayrı gösterilir. 

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

MADDE 26. — Çıraklar için haftada en çok 8 saatlik teorik ve pratik meslek kursları dü
zenlenir. Bu sürenin yarısı iş saatlerinde, yarısı 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 içlin tertiplenecek ilk kalfalık imtihanına girmek zorundadır. 

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

3. Kalfalık imtihanında başarı göstermiyen çıraklar 18 nci madde hükmüne göre çırak ola
rak çalışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak imtihana girme hakkını haizdirler. Bunda da ba
şarı 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 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) ilgili dernek üyelerinden üç asil üç yedek, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir asıl bir yedek. 
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BÖLÜM - III 

Çırağın yetiştirilmesi 

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

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

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

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

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

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

BÖLÜM - IV 

Kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan kurulları 

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

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

3. Kalfalık imtihanında başarı 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 müteakip iki imtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa yapılacak 
imtihan sonunda kalfa ehliyeti alamıyan çıraklar imtihan haJklannı 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 tespit edilecek tarih
lerde ve yerlerde yapılır. 

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

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

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

iy£itin4 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 sahibolmıyanlarm kalfa unvanı ile çalışmaları yasak
tır. 

MADDE 32. — Kalfalık imtihanı, sanatın özelliğine göre çıraklık süresinde verilen teorik 
ve pratik bilgilerden yapılır. İmtihanlar Yüksek Çıraklık Kurulunun hazırliyacağı ve Millî 
Eğitim Bakanlığının onaylıyacağı 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 muvafakatim almadan başka bir 
işyerine gliremezler. 

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

Tespit olunan durum kalfanın ayrılmasını gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanunî 
temsilcisi kalfaya yazılı bir muvafakatname 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 açılacak geliştirme kurslarına devam ederek basarı göster
miş bulunanlar, kendi sanattan için açılacak ustalık 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 durumu imtihan gününden en as bir hafta önee ilgili
ye ve imtihan kurulu başkanına intikal ettirirler. 

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

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

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

zikri geçen kimseler görev alamazlar. 

MADDE 36. — Ustalık imtihanının amacı adayın sanatının gerektirdiği yetki ile bütün maharet 
ve işlemlerin tam bir ehliyet ve müstakillen icraya muktedir ve saoıatı ile ilgili olan lüzumlu bütün 
teorik meslek bilgilerine sahibolup olmadığını tespit etmektir. 
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8. İmtihan kurullarında aşağıda belirtilini! olan kimseler görev alamazlar. 
a) Çırağın veli veya kanunî mümessili ile üçüncü dereceye kadar olan aJkralbalari, 
(b> Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanu nî temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası. 
Yukarda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku

rulu balkanına bildirmeye mecburdurlar. 
4. Çıraklar kalfalık imtihanlarına, bulunduk lan şehirlerde girmeye mecburdurlar. Çıraklık 

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

maları yasaktır. 

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

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

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

Tespit olunan durum kalfanın ayrılmasını gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanunî 
temsilcisi kalfaya yazılı bir muvaf akatname verir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden ayrılır 
ve çalışacağı işyeri sahibine mezkûr belgeyi vermek suretiyle yeni işime başlar. 

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

2. imtihanda basan gösteremeyen kalfalar bundan sonra açılacak ustalık imtihanına girmeyi 
arzu ettikleri takdirde bu husustaki müracaatlarını yazılı olarak ilgili çıraklık kuruluna bildirir
ler; Kurullar bu müracaatlan nazara alır ve durum imtihan gününden; en az bâr halta Önce ilgi
liye ve imtihan kurulu başkanına intikal ettirirler. 

3. Lise dengi meslekî ve teknik öğretinv okullan meẑ nîajnn'ai imtÜKttiSı̂  us$ahk bel̂ ösî' veW 
lir. 

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

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

zikri geçen Mmseler görev alamazlar. 
MADDE 35. — Ustalık imtihanının amacı adayın sanatının gerektirdiği yetkTile bütün maharet 

Ve işlemlerin tam bir ehliyet ve müstakillen icraya muktedir ve sanatı ile ilgili olan lüzumlu bütün 
terorik meslek bilgilerine sahibolup olmadığını tespit etmektir. 
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MADDE 37. — İmtihanı kazanan kalfalara ustalık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin şekli 
Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Ehliyetname imtihan kurulu üyeleri tarafından imzalan
dıktan sonra valilikçe onaylanır. 

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

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

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

3. 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde kalfa olarak çalışan ve ustalık belgesi alan kim
seler, ımüstakillen 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, görev 
ve süreleri ile kalfa ve usta olacakların imtihan şekil ve usulleri, imtihanda basan derece ve şart
ları, imtihan hakları, zamanları, yerleri ve sair hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 41. — imtihan yönetmeliği hükümlerinin ihlâli veya imtihan kurulları üyelerinin gö
revlerini kötüye kullanmaları 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 tespit olunur. 

MADDE 43. — Bu kanuna göre usta unvanını alanlardan yapı kalfası olanları vasıfları, ne 
şekilde yetiştirilebilecekleri, yetkileri ve sorumlulukları Bayındırlık, İmar ve İskân ve Millî Eğitim 
bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

BÖLÜM - V 

TeşJiüât 

MADDE 44. — Yüksek Çıraklık Kurulu, aşağıdaki kurumların temsilcilerinden teşekkül eder. 
1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarı, 
2. Millî Eğitim Bakanlığı însangücü 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 Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 
8. En büyük işçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi, 
9. Türkiye inşaat, Sürveyan ve Kalfaları Cemiyeti temsilcisi. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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(Cumhuriyet •Senatosunun kabul ettiği metin) 

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

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

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

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

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

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

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

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

MADDE 42. — Bu kanuna göre usta unvanını alanlardan yapı kalfası olanlarım vasıfları, ne 
şekilde yetiştirilebilecekleri, yetkileri ve sorumlulukları Bayındırlık, imar ve İskân ve Millî Eği
tim Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 45. — Kurulun Başkanı Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik öğretim Müsteşarıdır. 
Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim Bakanlığı tnsan^ücü Eğitimi Genel Müdürlüğünce yürütü
lür. 

MADDİ 40. — Kurul en az üç ayda bir defa başkanın çağrısı ile veya lüzumu halinde üyeler
den beşinin isteği üzerine toplanır. Kurul gündemdeki konuları görüşerek karâra bağlar. Kararlar 
çoğunlukla alınır. 

MADDE 47. — Yüksek Çıraklık Kurulu aşağıdaki işleri görür : 
İ. Gerek İ>1İ kanun gereîtse bu kanuna göre çıkarılacak olan yönetmelikler hü^dimlerânin uy

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

2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komisyonla
rının kurulması ve çalışması, Bakanlık Bütçesinden ve dışardan sağlanacak ödeneklerin harcama 
U3UÜ€rinrn- tesbiftfcii ve diğer hususları gösteren yönetmelikleri hazırlamak ve Millî Eğitini Bakan
lığına sunmak, 

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

4. Çıraktık sözleşmelerinin modelini hazırlamak, 
5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan günlerini, yerlerini ve usullerini tespit etmek, 
6. İhı kanun Küku^eririi 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 aşağidaM kurumların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim Müdür ve temsilcisi, 
2. Esnaf ve Sanatkârlar Demekleri 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 Eğitim Müdürü, ikinci baş
kanı mahallin birlik' başkanıdif. Gerekirse komite toplantılarına başkanın isteği ile müşavir üyeler 
de alınabilir. 

MADDE 50. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, gerekli gfirdüğü hallerde meslek komiteleri ile ihti
sas komiteleri kurarak mesleğin 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 bafeıîmaksızın yollukları memur olmayanlar için huzur haklan 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 tespit edilecek 
mahalde yürütülür. Bu ödeneklerin miktarı Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca tespit edilir. 

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

Millet Meclîsi (S. Sayısı : 126 ya 2 nei ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 45. — Kurul en az üç ayda bir defa başkanın çağrısı ile veya lüzumu halinde üyeler
den üçünün isteği üzerine toplanır. Kurul gündemdeki konulan 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 işjbirliğini 
sağlamak, 

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

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

4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırlamak, 
5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan günlerini, yerlerini ve usullerini tespit 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 içimde Millî Eğitim Bakanlığınca mahallî çuteılküık eğitimi komite
leri kurulur. Bu komiteler aşağıldaki kuıuıımJların temsiMlertinıden teşekkül eder. 

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

MADDE 48. — Çıraklık Eğitimi Komitesinin birinci başkam Milî Eğitim Müdürü veya tem-
-silcisi ikinci başkanı mahallin birlik başkanıdır. Gerekirse komite toplantılanna başkanın isteği 
ile müşavir üyeler de alınabilir. 

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

MADDE 50. — Toplantıya katılan komite başkan ve ^cinci başkanı ve üyelere ve müşavir üye
lere, meslek ve ihtisas komitelerinde çalışanlara ve imtihan kurulu üyelerine kamu hukuku veya 
özel ıhukuk hükümlerine tabi yerlerde veya işlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk-
l an ve memur olmayanlar için huzur naldan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu maksatla ko
nacak ödenekten ödenir. Bu ödemelerin miktan Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

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

MADDE 51. — Komite üyeleri, komitenin çalışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Millî 
33ğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğin komitelere ait bölümünde belirtilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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BÖLÜM - VI 

Cezai hükümler 

MADDE 53. — Bu kanunun, 13, 14, 15, 16, 21, 31, 33 ve 38 nci maddelerindeki hükümleri yerine; 
getirmeyenler, 250 liradan 50 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde cezalar dM kat hükmolunur. 

MADDE 54. — Diğer kanunların çırak, kalfa ve ustalarla ilgili olup bu kanun hükümlerine-
mütenazır olan hükümleri bu kanunun tatbik edileceği sanatlarda uygulanamaz. 

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) imtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu kanuna g*öre tespit edilecek çıraklık süresinin 

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

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

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

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. 

Millet Meclisi 1(8. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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(CumhıiTİyot Senatosunun kabul ettiği metin) 

BÖLÜM VI 

Cezai hükümler 

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

Tekerrürü halinde cezalar iki kat hülkmolunur. 
Para cezasının takdiri mahallî çıraMıik eğitimi komitesine aittir. Verilen ceaaya 7 gün zarfında 

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

(Millet Meclisinin 54 ncü maddesi metinden çıkarılmıştır.) 

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

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

en az 1,5 misi çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak ıtevsik etmek, 
ib) Okur - yazar olmak. 
2. Ustalık imtihanıma girebilmek için : 
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat içîn bu kanuna göre tespit edilecek çıraklık ve kalfa

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

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

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

MADDE 53. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 54. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclîsi .(& Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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5 NOLU GEÇİCİ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ 

Çıraik, tealif a ve ustalık kanun teiMif i 

ıMADDE 1. -
MADDE 2. -
MADDE 3ı. -
MADDE 4. -
MADDE 5- -
MADDE 6. -
MADDE 7. -
MADDE 8. -
MADDE 9. -
MADDE m. 
MADDE 11. 
MADDE 12. 
'MADDE 18. 
MADDE 14. 
MADDE 15. 

- Böiıitmseırıımiştir. 
- Benlitaisıeramiştilr. 
- Kasiinleışimlilşjtir. 
- Kesliniİ0§lmiil§|tir. 
- Beıniimlsıonlmiş'fcir. 
- Benilmisenimişitir. 
- Kösinflıeşmiştir. 
- 'Kösüııleşnıı%tıir. 
- Kesinleşmiştik'. 
—• BmıimısmmlşJtJiir. 
- Keşlimi ekmiştir. 
- Benimsenmiştir. 
- Beıniım&eınmdşitiir. 
- Bonlimisenımiştir. 
- Kcsilntlıe^raiişitir. 

BÖLÜM - I 

ÇiTiaMılk ISözleşnuelsi 

MADDE 16. — Beaıfılınısenmiştir. 
MADDE 17 Benıimjsenlmıişittr. 
MADDE 18. — Benimisenmiştlir. 

BÖLÜM - II 

Tarafların görev ve yüMiimiliaTlülklerî 

MADDE 19*. — Benıknseimııdiştiir. 
(Milelt Meclisinnin 20 ne} ınıadldesiniıı ımetirüderi eılkarıümalsı benSms'enımişitir.) 
MADDE 20. — Beniimlsemmiştir. 
MADDE 21. — Benimiseftmişitü:'. 

BÖLÜM - III 

Çırağın yetoilştirilmfesi 

MADDE 122 
MADDE 23 
MADDE 24 
MADDE 25 
MADDE 26 
MADDE 27 

B enimisen'ıniiiş'ti r. 
B elnıimısenm&gtöi r. 
B enıimiselnlmliışltliır. 
Bemimisenmaşltir. 
Benilm&enımişitir. 
Beninısıeaiım işlfci r-

BÖLÜM - D7 

Kaif aJhik Ye uî talıik imltiiihıanları ve imitihan feumiHan 

MADDE 28. 
MADDE 29. 

Benlimlsenımiştir. 
B'eınliimisetnnılişjtiır. 
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21 -
MADDE 30. 
MADDE 31. 
MADDE 32. 
MADDE 33. 
MADDE 34. 
MADDE 35. 
MADDE 36. 
MADDE 37. 
MADDE 38. 
MADDE 39. 
MADDE 40. 
MADDE 41. 
MADDE 42. 

• Benimsenmiştir. 
B enims önımiştilr. 

• Benümsenmiştir. 
• Benimsenmiştir. 
• B eoimısıe'njmJişitiir. 
Bmimseınmiştir. 
Benimsenmişti r. 
Benimiseınmişltir. 

• Bendımısenımiştıir. 
Benimsenmiştir. 

• Benimısenımiilş'tir. 
Benimsenımıiştir-

• Benimısenmiştir. 

MADDE 43. 
MADDE 44. 
MADDE 45. 
MADDE 46. 
MADDE 47. 
MADDE 48. 
MADDE 49. 
MADDE 50. 
MADDE 51. 

• Ben'imısemmlştir. 
• Benıilmısenmiştir. 
• Benimsenmiştir. 
Benimsenmiştir-
Bendımısenımiştir. 
B enimısenımişltiır. 

• Benimsenmiştir. 
Benimsenmiştıir. 

• Benimsenmiştir-

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

BÖLÜM - VI 

iCezad IhıüMiml©^ 

MADDE 52. — Benimsenmiştir. 
('MiıMlet Meelisiniın 54 aıeü m'addesinin [metinden çıkarılması benimsenmiştir.) 
GEÇİCİ MADDE 1. — Benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Benimısenmiştir. 
MADDE 53. — Beniınusenmiştii*. 
MADDE 54. — Beınimseınmiştir. 

Millet Meclisi '(S. Sayısı : 126 ya 2 nei ek) 




