M. Meclisi

B ; 120 1.6.1965

4. Eğer Habeşistan dan kahve aldığımız
ta'kdirde bizden 15 'kalem mal almayı arzu edi
yor bu duruma bu kârımızı da eklersek her yıl
5 milyon liranın üstündeki paranın hesabını
kimden soralım? Ve bu hatalara sebcbolanların hesap vermesini ve bu konunun aydınlatıl
masını ilgili' bakanlardan beklemekteyim. He
pinizi hürmetle selâmlarım.
4. — Eskişehir Milletvekili Aziz
ZeytinoğZu'nun Sosyal Sigortalar Kanununun
Eskişehir'
de tatbikatı dolayısiyle pekçok çırakların
işten
çıkarıldıklarına, bu duruma Hükümetin bir çare
bulması icdbettiğine dair gündem dışı demeci
ve Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem, Sosyal Si
gortalar Kanunu tatbikatındaki
aksaklıkların
Çıraklık Kanununun çıkmamasından
doğduğu,
tedbir almak için Çalışma Bakanlığı ile birlikte
çalışıldığı yolunda cevabı.
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, neydi efen
dim mevzuunuz?
AZÎZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Sos
yal Sigortalar Kanununun Eskişehir'de tatbika
tı hakkında.
BAŞKAN — Buyurun. Acele olduğu için
buyurun kısaca.
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Saym
Başkan; sayın arkadaşlarım,
Sosyal Sigortalar Kanununun ilk tatbikat
yeri olan Eskişehir'de bu tatbikatla ilgili mü
him ve acele bâzı aksaklıklardan en mühimmini, Hükümetin acele el koyması için müsaade
ederseniz arz edeceğim.
Bu kanun başka illerde de tatbik sahasına
konulsaydı eminim ki, benim gibi bütün ille
rin milletvekili arkadaşlarım aym mevzuu bu
raya getireceklerdi.
Sosyal Sigortalar Kanununda, küçük, bü
yük sanayi müesseselerinde olsun, ticaret mües
seselerinde olsun, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde olsun çıraklık müessesesi derpiş edilme
miş bulunduğundan bugün Eskişehir'de Sivri
hisar'da ve diğer kazalarında binlerce çırak iş
yerlerinden çıkarılmış bulunmaktadır. Çünkü,
çırağın bir sanatkâr veya iş adamı olarak yetiş
mesi için ya daimî veya mekteplerin boş za
manlarında hem iş öğrenmesi,, hem de boş geze
rek cemiyete zararlı bir unsur olmaması için
ailesi tarafından verilen işyerleri sahipleri çı
rağa ya hiç para vermez veya çok cüzi bir
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harçlık verirken bu Sosyal Sigortalar Kanunu
mucibince ayda 100 lira kadar tutan bir parayı
Sosyal 'Sigortalar formaliteleriyle uğraşmak
mecburiyetinde kalma külfeti karşısında bugün
Eskişehir ve kazalarında binlerce çırak işyer
lerinden uzaklaştırılmış bulunmaktadır.
Bu sebeplerden bu aksaklığı gidermek için
belki Hükümetimiz, belki milletvekilleri tara
fından getirilecek bir tadil kanunu teklifi, ta
sarısı olabilir. Fakat bu kanuniyet kesbedinceye kadar Hükümet başkaca bir çare bulamazsa
yalnız Eskişehir ve Bilecik'te uygulanmasına
geçilen bu Sosyal Sigortalar Kanununun uygu
lanmasının Eskişehir ve Bilecik'te de tehir edil
mesinden başka çare göremediğimden bu acele
durumu Sayın Hükümetimizin ıttılaına arz et
mek için huzurunuzu işgal ettim. Hürmetlerim
le.
SANAYİ BAKANI ALİ
(İzmir) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.

NAİLİ ERDEM

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum. Sayın Ağanoğlu'nun ko
nuşması üzerine usul hakkında söz istiyorum.
İçtüzüğe aykırı hareket edilmiştir.
BAŞKAN — Usul hakkında söz olmaz efen
dim, gündem dışı konuşturuyorum, söz veremem
efendim, önergenizi okutacağım ve fikrimi söyliyeceğim.
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Eskişehir Milletvekili Saym Aziz Zeytinoğlu'nun bu kere dile getirdiği hususu sabahle
yin bir heyetle bana ziyaretlerinde intikal et
tirilmiş bir mevzudur. Sabahleyin Eskişehir
milletvekilleri ve Sivrihisar heyeti ile birlikte
gelmiş, Sosyal Sigortalar Kanununun meriyete
girmesi münasebetiyle bu işyerlerinde çalış
makta bulunan ve bugüne kadar Borçlar Ka
nunu hükümlerine göre mukavele hükümlerine
istinaden istihdam ettirilen çırakların, Sosyal
Sigortalar Kanununun meriyete girmesi müna
sebetiyle iş yerlerinden, 'iş sahipleri tarafından
uzaklaştırılmış olduğunu ifade etmişlerdi. Ken
dilerine verdiğimiz cevapta mesele üzerinde
durulduğunu ve esası itibariyle Sosyal Sigor
talar kanun tasarısı Mecliste müzakere edilir
ken ve eğer hafızamız bizi yanıltmıyorsa Çı
raklık Kanunu ile birlikte meselenin müzakere
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