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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; Ernest 
Kenan'ın, İsa'nın hayatı adlı eserinin Millî Eği
tim Bakanlığınca yeniden bastırılmasının doğ
ru olmadığı hakkındaki ıbeyanatma Millî Eği
tim. Bakanı İbrahim Öktem tarafından verilen 
cevaba temasla, bu eserden bâzı pasajlar oku
mak suretiyle, kitabın h ıristiyanlık propagan
dası yaptığını ifade etti. 

Tapulama kanunu tasarısının Anayasa ve 
Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir 
Geçici Komisyonda incelenmesine dair Adana 
Üyesi Mehmet Ün aldı 'nm önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 
için yapılan iki seçim turunda hiçbir üye yeter 
çoğunluk oynnu alamadıklarından seçime gele
cek birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

7 Temmuz 1964 Salı günü saat 10 da birle
şik toplantı yapılacağı tefhim olundu. 

Yeter çoğunluk kalmadığından 7 Tem
muz 1964 Salı günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 

th san [flamit Tigrel Tank Remzi Baltan 
Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Yurt dışında çalışan işçilere konut ve 

küçük »sanat kredisi açılması ve ödünç para ve
rilmesi ıbakkmdaki. kanunun tasarısının. Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
".1/669, C. Sonat osu 1/427) (Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar ve İskân, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına') 

Teklifler 
2. — - Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahal

lî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü .mad
desinin yeniden yürürlüğe konmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/677, 0. Senatosu 2/133) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Eğitim ve 
İ'cisl eri koniisvonlarına) 

3. - - Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 4 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair Tüzük tek
li i'i (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (C. 
Senatosu 2/134) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 114 
ncü maddesi sonuna iki fıkra eklenmesine dair 
Tüzük teklifi (Anayasa ve Adalet Komisyonu
na) (C. Senatosu 2/135) 

Raporlar 

5. - - tösıuıl: ve Küçük Sanatkârlar kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/407) (S. 
Sayısı : 469) 

6. ----- Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart 1964, Nisan 1964, Mayıs 1964 He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (C. Se
natosu 5/6) (S. Sayısı : 471) 

YOKLAMA 

83 ncü birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı; 

1. Mebrııre Aksoley (İstanbul), 
2. Eşref Ayhan (Ordu), 
3. Yusuf Ziya Ayrım (Kars), 
4. Mustafa Gülcügil (İsparta), 
5. Rıza Isıtan (Samsun), 
6. Turhan Kapanlı (Sakarya), 
7. Muhittin Kılıç (Konya), 

8. Muammer Obuz (Konya), 
9. Ziya Önder (Sivas), 

10. Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu). 
Yukarıda adları yazılı sayın (10) üyenin C. 

Senatosu Genel Kurulunun 7 . 7 . 1964 tarihli 
83 ncü Birleşimine katılmadıkları tesbit edilmiş
tir. 

Kâtip Kâtip 
Âdil Ünlü Kudret Bayhan 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Kudret Baykan (Niğde) 

BAŞKAN —• 83 ncü Birleşimi «açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defter imzası suretiyle yoklama yapılacaktır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bir defa bu propaganda ile işçi Partisi Paılâ-1. — îzmir Üyesi Hilmi Onafın, îşçi Par
tisinin memleket sathında yapmakta bulunduğu 
geni§ propagandaya Hükümetin dikkatini çeken 
demeci 

BAŞKAN — ıSayııiı Hilmi Onat, gündem dı
şı söz istemiştir. Buyurun. 

HÎUMÎ ONAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, kısa bir süre zamanınızı alacağım 
için özür dilerim. 

Memleketin en fazla sükûna ve beraberliğe 
umhtacolduğu bir zamanda yaptığım Ege böl
gesindeki kısa gezide aldığım ve rastladığını 
bir olayı huzurunuza getirmek isterim. 

/Cumartesi günü Ege bölgesinde Bayındır ve 
Tire bölgesinde (gezerken bâzı vatandaşların 
şikâyetlerine rastladım. Şikâyet konuları şu 
idi : Memlekette şuı anda bir seçim yok, bir Par
lâmento faaliyeti de yok. Binaenaleyh bu ge
zen ve propaganda yapan insanlar kimlerdir ve 
bunlar -hakkında Hükümet ne düşünüyor, diye 
sual sordular. 

Arkadaşlar, elime geçirdiğim ve rastladı
ğım, bizzat numarasını da tesbit ettiğim bil
vasıtayı durdurdum, bunun içinde bulunan 6 
şahıstan ne yaptıklarını sordum ve üç. tane ve
sika da aldım, öğrendiğime göre işçi Partisi
ne mensubu kluklarını ve memlekette gezi ve 
propaganda yaptıklarını 'beyan ettiler. Yalnız 
calibi dikkat olan taraf şu : Memlekette propa
ganda gayet tabiî serbest ve hattâ her türlü 
çalışma mubah. Fakat, bir de vatandaş üzerin
de ve onun maşeri vicdanındı ve ondan tepki 
ve tesir yapan neticeyi size iletmek isterim. 
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mentoyu âzami şekilde küçük düşürücü beyan
nameler neşretmektedir. Size.bunların ufak bi
rer kısmını nakletmek isterim. 

Bugün Ege'nin en küçük çiftlik ve köy oda
larına kadar dağıtılan 'binlerce beyannameden 
bir tanesi, köylü kardeş diye hitabediyor; «Se
ni aldat r.n kötü politikacılar Devlet idaresini 
ele aldıktan ısonra sana sırt dönmüş, kendi ço
cuklarını AvrupaUara kadar tahsile gönderdik
leri halde senin çocuğunu ilkokula dahi gön
derme -'imkânımı esirgemişlerdir.» 

Yine "bundan bir pasaj : «ıSizin yoksulluktan 
'kurtulmanızı istemiyen, çocuğunuzu, kendi ço
cukları kadar okumasını istemiyen politikacı
lar sizi oy ambarı yapıp, daima kendilerini size 
seçtirirler, hiçbir gün demezler ki, siz artık 
kendi kendinize oy verin. Mulht anınızı seçtiği
niz gibi, sizden olmıyan, sizin halinizden an-
1 anı uyan, bilim iyen, sizin gözünüzü açmayan
ları seçmeyin...» 

Muhterem arkadaşlarım, çocuğunu Avrupa'
da okutan yalnız Parlâmentodaki politikacılar 
değil, bütün vatandaşlar, ve ıbütün vatan sat
hındaki (herkes çocuğunu kendi imkânları dâ
hilinde Avrupa'da okutur, köy okulunda da 
okutur, kolejde d e ' okutur. Binaenaleyh, bu
nun yalnız politikacılara teşmil edilişi, kanaa
timce, büyük mâna taşımaktadır. 

Bundan başka diğer küçük bir beyannamede 
bugünkü zirai reformun yanlış olduğunu ve 
bu airali reformdan evvel toprak reformunun 
gclımesti lâzımgeldiğini çok acı ve ağır lisanla 
vatandasın, kövülünün ka flaşıma istifhamlar so-
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kaçak şekilde ifade edilmiştir. Bundan başka 
tekrar Ankara'da basnlam ve tonlarca kırınızı 
ımiııübüs analbaları ile herkesim eline geçecek -
şeMlde dağıtılan bir gazeteden de ıbâzı kısım
lar nakletmeme müsaade buyurunuz, «Bize gö
re» diye sütununda «göstermelik» başlığını ta
şıyan bu yazının bir kısmanda, «Atatür'ün yı
kıp süpürdüğü 'kapitülâsyonların, yemi biçimler
de geri gelmesi karşısında kılını kıpırdatmı-
yanların, bayrağımızı yırtan, vatandaşlarımızı 
otomobilleriyle ezlip kollarını sallıyaıiak çıkıp 
giden yabancılar karşısında bizim memleketimi
zin etlini kolunu bağiıyam anlaşmaların yapıl
masını onaylıyanlar n&sul olur da şimdi bağım
sız dış politika savunucuları, politikacılar olur
lar? Buna kim inanır?» 

Yine bu yazımın alt kısmında, «Türküye işçi 
Partisi Genel Başkanının Bursa konuşmasında 
Kıbrıs dâvasının ancak Misakı Millî ışığımda 
yürütülen haysiyetli, bağımsız bir politika fide 
çözülebileceğini söylemesini ileri sürerek olma
dık iftirayı yapan, çamur ve çirkef kusan sah
te milliyetçiler ne yüzle şimdi millî bir dış po-
l'Mka isteriz diye ortaya çıkabiliyorlar ?» Ve 
devam ediyor «Netice ana yollarının milletin 
gözünden kaçtığını, içyüzlerinin anl'aşılmadı-
dığını sanıyorlarsa, aldamıyorlar», politikacılara 
yukarıda arz ettiğim gibi memleketimize kadar 
dil uzatan yazılar... Bundan başka yine bu ga
zetenin, «Türkiye köklü dönüşümlerle kalkınır» 
sütununda 7 Hazirandan 6 ay önce yani 6 Ara
lık 1963 te 15 İlin bütün ilçelerinde teşkilâtı
nı tamamlamış bulunan Türküye İşçi Partisinin 
seçıiımlere girmesi kanunca hakkı idi. Bu hak
kı maalesef çliğnedi. Burada da Yüksek Seçim 
Kurulunu ittiham eden bir istifham... Bundan 
başka İçinde okuyabileceğim ve gezdiğim böl
gedeki vatandaşlar üzerinde ağır tahribat ya
pan yazılar mevcut. Okuyup zamanınızı almak 
istemem. Yalnız muhterem arkadaşlarım, neti
cede temas ettiğim vatan daşl ardaki kanaat şu 
idi : Bu yazılar tabiî belki hukuk elemanlarına 
incelettârildiği belki de kanunen suç olmadığı, 
mümkündür. Bunu o bu yönden değil, bende
niz size bir Parlâmento üyesi olarak nakletmem 
lâzım k i ; vatandaşta ilk meydana gelen bunun 
neticesinde şu: Politikacı yalanoıdır, ona üti-
mat edilemez. Bu hava yamtılm'ak isteniyor. 
Bu bir. 
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ikincisi, memlekette bir sınıf kurulmak is

tenmektedir. Ve üçüncüsü en büyük hâdise ki, 
konuşmalardan bunu anlıyoruz, en mühimmı de 
budur. Bar servet düşmanlığı yaratılmak istem -
mektedlir. Köylüye «senin toprağın yok, onun 
toprağı çok. Onun malı var, arabası var, apart-
maını var, senin yok» gibi bir hava yaratılmak 
istenmektedir ve bu, şu Türkiye'nıin huzura 
en çok muhtacolduğu zamanda bünyede çok bü
yük tahribat yaptığıma inandığım 'içim huzuru
nuz/a getirdim. Saym içişleri Bakanından, 
bunları kendilerine takdim edeceğim, bunun 
daha iyi îmcelemmeslmli ve mümkün ise şu zaman
da gerekli tedbirlerin alınmasını; düğün yok 
dernek yok, seçim yok, birşey yok, bu propa
gandanın nasıl olduğu ve bilhassa geçenlerde 
işçi Partisi Genel Başkanımın paramız yok, pu
lumuz yok bir satır yazı yazacak kudretimiz 
yok, dediği sözünü okuduk. Fakat bugün tes-
bit ettiğim gibi kırmızı, hususî minibüslerle, 
tonlarla gazetenin, kâğıdın nasıl dağıtıldığınım, 
nasıl bu teşkilâtım personelinin kiralanıp çalış
tırıldığının sorulmasını istirham ederim. 

Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —-

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, gündemimize aldığımız icra - iflâs 
Kanununun müzakeresi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi müşterek toplantılarının sabah inikatları 
yüzünden maalesef geri kalmaktadır. Yarın sa
bahleyin yine bir müşterek toplantı yapılacaktır. 
Binaenaleyh, bu kanunda mümkün olan her han
gi bir değişikliğin Mecliste ikmal edilip tatilden 
evvel çıkarılabilmesi için komisyonumuz, Yüksek 
Heyetinizin de tasvibi ile bugün öğleden sonra 
saat 16,00 da toplanması lüzumunu, aynı zaman
da Komisyon üyesi arkadaşlarımızın da Umumi 
Heyette hazır addedilmeleri hususunu malfıma-
ten arz ederim. Saygılarımla... 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Zaten komisyon üyeleri yokla
maya dâhildir efendim. 

Saym Ağırnaslı, söz vermiyorum. Çünkü İç
tüzüğün maddei mahsusu gereğince gündem d ısı 
söz istemek için yazılı olarak müracaat etmeniz 
lâzım. Müzakere cereyan edemez. Bu sebeple söz 
vermiyorum, 

~~ 202 — 
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NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Gündem 

dışı değil benim maruzatım... 

BAŞKAN — Gündem dışı müzakere için söz 
yok... Müzakere için başka bir usul vardır, ona 
göre hareket etmek lâzımdır. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Bir sa
taşma vardır, bunun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin şahsınıza bir sataşma yok 
efendim. 

NlYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Partimi-
ze sataşılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Şahsınıza sataşma yoktur efen
dim. 

Başkanlık Divanının sunuşları var, okutuyo
rum. 

2. — Sinop Üyesi Suphi Batur'un; adaylığı 
bahis konusu olmadığından Baskanvekilliğinden 
istifası. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğine seçil

mem hususunda muhterem senatör arkadaşları
mın gösterdikleri teveccühe müteşekkirim. 

Ancak, seçim sırasında da ifade ettiğim gibi 
adaylığım bahis konusu değildi. Bu itibarla Baş-
kanvekilliğinden istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sinop 

Suphi Batıır 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yıl
maz Inceoğlu'nun Millet Partisinden istifası. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
31 . 5 . 1964 tarihli yazı ile Millet Partisin

den istifa etmiş olduğumu berayı malûmat say
gılarımla arz ederim. 

Afyon 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Adalet Partisi Grupu Başkanlığının İz
mir Üyesi İzzet Birand'ın, partilerinden ayrıldı
ğına dair tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi tzzet Bi-

— «03 
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rand partimizden istifa etmiştir. 

A. P. Senato Grup Başkanı 
Bursa 

İhsan Sabri Çağlıyangil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Sayıştay Baskanvekili Abdullah Âli He-
men'in Anayasa Mahkemesi üyeliği adaylığından 
vazgeçtiğine dair yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan Üyeliğe 

Cumhuriyet Senatosunca yapılacak seçim için Şu
bat 1963 ayında verdiğim dilekçe ile adaylığımın 
kabulünü rica etmiştim. Halen bu isteğimden 
vazgeçmiş olduğumu arz eyler ve sonsuz saygıla
rımın kabulünü rica ederim. 

Sayıştay Baskanvekili 
Abtullah Âli Hemen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in; yurt dı
şında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kre
dileri açılması ve ödünç para verilmesi hakkında
ki kanun tasarısını görüşmek üzere, ilgili komis
yonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Ko
misyon kurulmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edilerek Yüksek Sena

toya sunulmuş bulunan (Yurt dışında çalışan iş
çilere konut ve küçük sanat kredileri açılması ve 
ödünç para verilmesi hakkında kanun tasarısı
nın), müstaceliyeti dolayısiyle, havale edildiği 
Bayındırlık - Ulaştırma ve İmar ve İskân, Malî 
ve İktisadi İşler ve Plân Komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden müteşekkil Geçici bir Komis
yonda müzakere edilmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Van 

Ferid Melen 

BAŞKAN — Önerge Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar - İskân ve Malî ve İktisadi İşler ve Plân 
Komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile bir Ge
çici Komisyon teşkili istenmektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/407) (S. 
Sayısı: 469) (1) 

BAŞKAN —• Bu konu ile ilgili önergeler var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 'birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan Esnaf ve küçük sanatkâr
lar kanunu tasarısının ehemmiyetine ve müsta-
celiyatine binaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı / 
Uşak 

Kâmil Coşkunoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin son maddesi olan Esnaf ve küçük 

sanatkârlar kanun Haşarısının, Senatoda bekleme 
müddeti nazara alınarak, sözlü sorulara takdimen 
öncelik ve ivedilikle müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Efendim, Esnaf ve küçük sanat
kârlar kanun tasarısının Öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi, Komisyon Başkanı ve Sözcüsü ta
rafından talebedilmektedir. Evvelâ öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oyunuza arz ediyorum, Es
naf ve küçük sanatkârlar kanun tasarısının ön
celikle görüşülmesini kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

İvedilikle konuşulmasını da oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun ftümü hakkında söz isltiyen? 

Sayın Cavit Tevfik Okyayuz. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CA-

VlT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, Esnaf ve küçük sanat
kârlar kanunu hakkındaki mütalâamızı arz etme-

(1) 469 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

don, A. P. Grupu adına Cumhuriyet Senatosu
nu hürmetle selâmlanın. 

Bir buçuk milyonun üzerinde olan esnaf ve 
küçük sanatkâr ve imalâtçı esnafın gördükleri 
hizmet ve bu hizmetin tesirleri bakımından cemi-
yetimizdeki yeri ve değeri hepimizce bilinen bir 
hakikattir. Aile düzeninin ve aile ihtiyaçlarının 
tam bir emniyetle tenlin ve tesisinde doğrudan 
alâka ve etkisi olan bir sanatın kendi hizmet sa
hasında tam ve emin bir çalışma nizamının sağ
lanmasındaki zaruret ve fayda da aşikârdır. 

Senelerdir bu hizmet sahasını ve bu sahada 
çalışan esnaf ve küçük sanatkârlarımızın maddi 
ve mânevi ihtiyaçlarını bağlıyabilmek için tat
bik edilmekti1 olan 5373 ısayılı Kanunun bu alan
da yeterli olmadığı görülmüş ve tatbikattaki ha
talar, boşluklar ve zorluklar yeni hükümlerle bu 
tasarıda karşılanmaya çalışılmıştır. 

5373 sayılı Kanunun, tatbikatında bilhassa, 
şahsi çıkarları karanlık menfaate taallûk eden, 
arzu ve ihtirasları peşinde koşan bâzı kimselerin, 
birden fazla birlik kurulamıyacağma dair bir hü
küm bulunmamasından faydalanarak, müteaddit 
dernekler kurmak suretiyle esas gayeden ayrıl
dıkları ve bu suretle, hizmetin işleyişinde ve dü
zenlemesinde lüzumlu, sıhhatli ve kuvvetli bir 
bünyeye sahi]) birlikler yerine, mütaaddit hiç
bir suretle hizmet edemiyen, zaıf içinde bulu
nan müesseseler kurulduğu görülmüştür. 

Müesseselere, kendi bünyelerinden getirecek
leri organlar vasıtasiyle, kendi kendilerini mı'ı-
rakebe etmelerinin gerçekteki faydaları yönün
den, dünyadaki sosyal ve iktisadi çalışmalarda 
ve bizzat kendi tarihimizde belli ve belirli bir 
hakikattir. 

Bilindiği gibi daha 150 sene evvel ecdadımı
zın kurduğu müessir ve çok faydalı bir organi
zasyon kıymet ve hüviyetini taşıyan lonca ve ge
diklerin tesbit ve tevsik ettiği nizam bugün dahi 
örnek bir kıymet taşımaktadır. 

Şüphe yok ki; vakur ciddî ve hâkim çalışır 
bir esnaf teşekkülü fikri, bu hususu tam bir isa
betle sağlıyabilecek bir hukuk nizamı, hem es
naf ve küçük sanatkârlarımızın sosyal, meslekî, 
iktisadi ve iş ahlâkına taallûk eder ihtiyaç, ve 
meselelerini karşılayacak, hem de memleketin 
aileden başlıyan içtimai huzuruna geniş ölçüde 
ve tesirle hizmet edecektir. Bu sınıfın kendi iş-
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sahasında ihtiyaçları, maddi ve mânevi imkân
ları, müşteri ile olan münasebetleri, eğitimleri, 
tekâmülleri ve ehliyetlerinin tesbit ve tevsiki, iş ; 
ve hizmetlerinde, iş ahlâkı bakımından cemiyete ; 
maddi ve mânevi yönlerden hiçbir suretle zarar- \ 
lı olmıyacaik bir düzen içinde çalışmalarının di- | 
sipline edilmesi elbette, etkileri ve neticeleri iti- i 
bariyle, memleketimiz için ço'k faydalı ve müs
pet sonuçlar sağlıyacaktır. | 

insanların toplu yaşama zaruretlerinin tah
rik ettiği, iş bölümü realitesi içinde, kendi hiz
metini, 'o hizmetin ahlâkı ve hukuku içinde göre
rek kendine, etrafına hayırlı ve yararlı olmanın 
getirdiği huzuru, o sınıfın kendi içinde, kanun 
fikrine dayanan hayırlı bir nizam ile ve içtimai 
tesanüt fikrine dayanan bit* işleyiş ile kuvvet
lendirmesinde kendisine hazırladığı kuvvet ve sa
adet de •meydandadır. 

Bu kanun, bu tahlil ve anlayış içinde deni
lebilir ki; lıayata, açık ve mutlak ihtiyaçlara ce
vap vermekte ve gerçekleri kapsamasına çalış-
maktadır. 

Mütalâamıza göre; bu tasarı teşkilâtı kurucu 
olmak ve işleyişine hâkim, hükümleri esaslı şe
kilde tesbit etmek bakımından iyi hazırlanmış
tır. Bu kanun çiftçilerimizden sonra en kalaba
lık sınıf olarak esnafımızın ve küçük sanatkâr
larımızın içinde bulundukları ve yaşı yarak ta
nıyıp tattıkları ihtiyaç ve ıstırapları tam ve mut
lak şekilde karşılayacak kâmil hükümler getire
memiş bile olsa; bu istikamette getirmeğe çalıştığı 
hayırlı ve gerçek bir nizama dayanır müesseseler
le bu sahada alâkalı insanlara ümit ve güven 
verici olacaktır. 

Kanunun tümünün telkin ettiği ve verdiği 
kanaat içinde bu sahada esaslı bir nizam tesisi
ne gayret edildiği ve bu nizam ile esnaf ve kü
çük sanatkârlarımızın yorucu emeklerle sağlama
ya çalıştıkları nafaka ve imkânlarının istismarı
na da engel olunmaya gayret edildiği 'görülmek
tedir. Kanunun hazırlanmasında takibedilen müs
pet yol, Millî Eğitim Bakanlığı ile tesis edilen 
koordinasyon, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu ile Odalar Birliğinin mütalâa
larının aranması ve alınması, ecnebi mevzuatın 
tetkik ve bünyemize uyanlarının ayıklanması, iyi 
bir çalışma usulü olarak ifade edilebilir. 

Bu kanunla ihtiyarî kuruluş ve ihtiyarî ka
yıt usulünün tatbikatta menfaatçilcre imkân ve
ren zaıfı terk edilerek, derneklere mesleki teşek
kül. hüviyeti verilmesi isabetli bir gerçeğin ta-
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hakkukuna hizmet edecektir. Meslekî teşekkül 
İmline getirilen derneklerin, birliklerin ve fede
rasyonların çalışmalarında kendilerine tevdi ve 
teslim edilen mesuliyetlerin en mühimleri olarak, 
küçük sanat sicilinin tutulması, esnafımızın ve 
sanatkârlarımızın meslekî haysiyet ve tesanüt 
içinde çalışmalarının sağlanması, müşterileriyle 
vâki olacak anlaşmazlıkların halline imkân vere
cek bir nizamın hazırlanması ve tesirli meslekî 
disiplin cezalarının verilebilmesi yeni ve faydalı 
hükümler olarak dikkati çekmektedir. Verilebi
lecek ceızalar arasımda, ühtar, uoviblıh, pa^a -ceza
isi. ve icabında ımuvdk'kat ve ddimıî -ollara'k Der
nekten Çihra.ç ve imaıhlkom.e ka^aııi'yle sanalt'tan 
nvonet'm'elk gllb'i neticeleri 'itübariıylc haildik at en 
müessir cezalar bulunmaktadır. Dernekler ara
sında çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek, mes
lekî tesaniklü değerlendirip •kuvvetlendirmek, 
küçük sanat erbabının, gelişmesine hizmet ede
cek kurslar açmak, mahallî örf ve adetleri tesbit 
etmek gibi hizmet ve' ihtiyaçlara imkân verecek, 
federasyonların kurulması; bu teşekküllere dâhil 
evlâtlarımızın ölüm, maluliyet, hastalık, ihtiyar
lık hallerini sosyal teminata bağlamak, bu husu
sun sağlanması için bir sigorta tesis etmek, kurs
lar açmak, mamul âtın müstehlikin ihtiyaçlarına 
göre tanzim ve tasnifini yapmak ve kalitesinin 
mükemmelliğini sağlıyabilmek, maliyetinin düşü
rülmesinde müessir olabilecek âmillerin tesbit 
edilerek bu imkânları temin edebilmek, hususi 
teşebbüslerle anlaşarak bu hizmet sahasında ens
titüler gibi müessir müesseseler kurabilmek için 
hükmi şahsiyeti haiz (Türkiye esnaf ve sanatkâr
ları konfederasyonu) kurulması, kanunun getir
diği faydalı ve müessir bir tatbikat olarak müta
lâa edilebilir.. 

Memleketimizde her hizmet sahasında kredi
lerin tanzim ve tevziinin daima üzücü ve çok de
fa isabetsiz tatbikatı, birçok düzensizliklere ve 
ıstıraplara sebebolmaktadır. Bu hizmet sahasın
da bu gibi aykırılıkları önliyecek ve kredi tevzi 
işinin faydalı ve müspet şekilde işlemesini sağ
lamak üzere, «Kredileri Tanzim Komitesinin» 
kurulmasında fikrimizce isabet vardır. Bu nok
tada mühim olduğuna inanarak bir hususa kısa
ca dokunmak istiyorum: Bu sınıfın kredi ihti
yaçlarını öteden beri müspet ve memnun edici 
bir alâka ve dikkatle karşılamaya çalışan Halk 
Bankasının bu ihtiyacı hiçbir suretle karşılıya-
mıyau mahdut ve kifayetsiz imkânlarla âdeta çır-
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pındığı acı ile müşahede edilmektedir. Bu mües
sesenin bu kanımla 'beraber alınacak malî ve mad
di 'tedbirlerle kifayetinin artırılarak, kurulması 
düşünülen nizam içinde esnafımıza müessir şe
kilde faydalı olması ciheti de mutlak olarak ele 
alınmalıdır. 

Bu Bankanın 150 milyon yerine 300 milyon 
kredi dağıtabilecek bir güce ulaştırılması husu
sundaki teşebbüs çabukl aştırılmak ve bu imkân 
esnafımıza ve küçük sanatkârlarımıza en kısa za
manda sağlanmalı ve ulaştırılmalıdır. 

Şoförlerimiz haklı olarak, bu 'kanunun şümu
lü içine alınarak 274 sayılı Kanunun Türk işçi
sine verdiği sendikalara girmek hakkından mah
rum edilmelerinin, haklarının icabında muhafaza 
ve müdafaa edilememesi endişesi içindedirler. 

Halbuki 274 sayılı Kanunun 17 nci madde
sinin, dördüncü fıkrası; bu pozisyonda olan bü
tün işçilerin 5373 sayılı Kanun gereğince kurul
muş teşekküllerle, bu kanuna göre kurulan teşek
küllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez 
demektedir. Aynı zamanda tasarı 125 nci mad
desinde 5373 sayılı Kanuna; diğer kanunlarla 
yapılan atıfların bu kanunu kapsamış olacağına 
dair sarahatle bir hüküm sevk etmiştir. Bu hale 
göre; işçi olarak çalışan şoförlerin sendika kur
malarına ve sendikalara girmelerine hukukî bir 
engel bulunmamak lâzımdır. Nitekim bugünler
de bu durumda olan şoförlerin sendikalarının 
bulunduğu görülmekte ve aynı zamanda bunla
rın esnaf teşekküllerine kayıtlarına hukufcan im
kân verilmemektedir. Bu sebeple bu noktada ta
sarıda yeniden bir değişiklik yapılmasına, müta
lâamıza göre bu hukukî durum sebebiyle, lüzum 
ve ihtiyaç yoktur. 

Sayın Senatörler; 
Bu tasarının umumi ve ıhükukî hüviyeti ile 

esnafımıza ve küçük sanatkârlarımıza kendi hiz
metlerinde ve hizmetlerinin iktisadi ve sosyal 
bütün meselelerinde faydalı hizmetler yapacağı 
•mütalâası içinde kabulünü istirham eder memle
kete, millî ve içtimai huzurumuzun esaslı ve canlı 
unsurlarından olan esnafımıza ve küçük sanat
kârlarımıza hayırlı olmasını diler, Cumhuriyet 
Senatosunu ve Saym Başkanını hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alâettım Çetin. 
ALÂETTÎN ÇEIİN '(Çorum) — Çok muhte

rem senatörler, bugün cidden hepimizi sevin-
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diren bir tasarı yüksek huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, 'Türk esnafı tarih bo
yunca millî bünyemizde fevkalâde mühim bir 
rol lif a etmişlerdir. Esnafımız yalnız iktisadiya
tımızın temeli olmakla, kalmamış, 'Türk içti
mai bünyesinin, Türk Milletini ayakta tuıan, 
onun maddi ve mânevi ruihumuı temsil eden 
köylü ile beraber millî bünyemizde cidden mü
him bir : ol oynamıştır. Bilhassa Osmanlı dev
rinde ıge.mş bir endüstri mahiyetini alacak şekil
de -vatanım her ıküşesime dağılmış, olan esnaf imiz 
büyük bir iktisadi güç teşkil; etmekte idi. Fa
kat taftıminen bundan yüz seme evvelki başlıyan 
yanlış iktisadi politika, Avrupa'da sanayiin 
süratle gelişmesi, Türkiye'de münaıkaılemin im
kânsızlığı, Devletin esnafla alâkasızlığı, itha
lât. ve ihracatın: daima .esnaf aleyhime oluşu 
yüzünden küçük san ait erbabımız süratle geri
lemiş, esnaf gerek sosyal mânada, gerek eko
nomik mânada, büyük müşküller içine 'düşmüş, 
buna rağmen millî bünyemizde muvazene un
suru olmak vazifesini bu müşkülâtlara rağ
men yapabilmiştir. Bu sebepledir ki, geç de 
olsa, böyle bir kanunun yüksek huzurunuza 
getirilmiş olmasında;.! dolayı Hükümete tefek
kür ederiz. 

Türk esnafını tetkik edem yabancı seyyah
lar, yabancı mütefekkirler de ittifakla şu ka
naate varmışlardır ki, belki o zaman dünyada 
mevcudûl mlyan otokomtrol sistemini ortaya ko
yan bizim esnafimizdir. Meselâ bundan, 50 - 60 
sene evvel dahi Çorum'daki de'bbağlar, yani 
dalbaklar, bir mal ihzar ettikleri zaman Yiğit
başı denilen Lonca Reisine götürürler, o kıy 
metini, kalitesini takdir eder. damgalar, sev 
kime müsaade ederdi. Eğer bu Lonca Reisine, 
o zamanki esnaf dernekleri başkanına göster
meden, müsaade alınmadan, kalitesi tesbiıt edil
meden diğer bir vilâyete gönderildiği haber 
alınırsa, derhal telgrafla, mektupla habeı gön
derilir, bu malın kalitesinden mesuliyet kabua 
edilmediği bildirilir ve böylece mal satılmazdı, 
Ayrıca esnaf, izin almadan kalitesiz, çürük 
mal sevk eden bu esnafı cezalandırırlar, dük
kânını kapatırlar, hev türlü malî, idari baskı 
altına alırlardı. Görülüyor ki, şimdi dahi bi
zim Ticaret Vekâletinden veya Sanayi Vekâ
letimden beklediğimiz standardizasyon işini, 
norm mevzuunu, malın kıaliteJemmesi, tasnif 
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edilmesi mevzuunu dedelerimiz Ihalletmişler ve 
dünyanın en büyük lalhlâk numunesini bizim es
nafımız vermişti. Zaten Türk esnafının, Türk 
sanatkârımın dürüstlüğünü, ahlâk mükemmel
liğini ecnebi münekkitler de öve öve bitiremez
ler. Ve Ibütün dünyaya örnek gösterirler. Ama, j 
ne olmuşsa son bir asır içinde olmuş, bu güzel 
ananeler bozulmuş, esnaf imiz hakikaten hima
yesiz ve buı 'asil ananelerin -ancak kırıntıları ile 
yaşar hale gelmiştir. 

Bu kanun her şeyi halledecek inidir? Bu
nu zannetmiyorum, Bu kanun esnafı tamamen 
tatmin e tmiye çektir. Yüksek Meclisi de tatmin 
etmiyecektir. Fakat kuvvetli bir •adım olduğu 
için bumu desteklemeyi ve 'biram evvel tatbika
tına geçilmesini çok faydalı görmekteyim. Es
nafımızın bu 'kanunla yalnız işlerini tanzim et
miş .olmayacağız. İyi bir tatbikata imkân bulu
nabilirse 'ben lemimim ki, yarım esnafımızdan or
ganize olan büyük sanayiciler doğabilir. Ana
dolu kasalb ala rina gidildiği zaman yer yer ken
di dar imkânları ile küçük sanatkârlarımızın 
nasıl imalâta geçtiklerini ve maalesef bunların 
çoğu krediden ve himayeden de mahrum oldu
ğu halde, kendi dar imkânları ile ne güzel eser
ler yarattıklarımı görüyor, insan cidden iftihar 
ediyor ve büyük ümidlere kapılıyor. Şu halde 
bu kanunla biz sadece bugünki esnafın duru
munu tanzim, onu esnaf olarak bırakmak değil, 
ona inkişaf imkânlarımı da vermeliyiz. 

Şu realiteyi de açıkça belirtmekte fayda gö
rürüm ki, esnafımızın ilerlemesini engelliyen, 
maalesef onlara yakın iki teşekkül vardır, itha
lât ve ihracatı temsil eden tüccarlarımız, bir de 
sanayicilerimiz. Bir nevi rekabet hissi ile ve bu 
birinci zümrenin de nüfuz ve malî kudretlerinin 
büyüklüğüyle nedense esnaf daima ikinci plân
da bırakılabilmiştir. Ve nitekim gelişigüzel der
nekler dışında da ticaret odaları, sanayi odaları 
gibi kanuni bir teşekküle de ancak yeni yeni 
kavuşmaktadırlar. Şu halde biz esnafımızın önü
ne çıkacak diğer teşekküllerin engellerini de bil
hassa bu kanun çıktıktan sonra ilk fırsatta kal
dırmalıyız. Esnafı bir araya getirmek, tesanüdü 
sağlamak kâfi değildir. Bugün esnafın tek kre
di müessesesi olan Halk Bankası, maalesef es
nafa tahakküm eder vaziyettedir. Bu kanunun 
tatbikatı ile birlikte işi iyice etüdederek, bu ban
kayı esnafın kendi malı,* esnaf teşekkülleri tara
fından idare heyetleri teşkil edilebilen menfaat-
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lerine göre faiz nisbetleri ayarlanabilen, plas
manı esnafın ihtiyacına göre çoğaltılabılen bir 
banka haline getirirsek; bu kanundan bekledi
ğimiz neticeyi alabiliriz. Son söz olarak, bu ka
nunun feragatkâr esnaflarımıza ve küçük sanat
kârlarımıza hayırlı olmasını; Hükümetin ve po
litikacılarımızın, senatör ve mebuslarımızın bu 
kanunun tatbikatı üzerinde hassasiyetle durma
larını ve istikbale Türkiye'nin kalkınmasında 
büyük teminatı olan esnaf ve sanatkârlarımızın 
süratle kalkınması, esnaf ve sanatkârlıktan tüc
car ve fabrikatörlüğe doğru onlara yol açılması 
için her türlü araştırmayı yapmamız icabettiğini 
de hatırlatır, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzrinde başka söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum : 

Başkanlığa 
Esnaf ve sanatkârların teşkilâtlanmasına 

mütaallik kanun tasarısı, tümü üzerinde müza-
re açılmak ve maddelerde tadil önergesi verilen 
hususatm müzakeresi ile yetinmek suretiyle 
Millet Meclisinde kabul edilmiştir. 

Tasarının genel ahengini muhafaza etmek 
maksadiyle, aynı usulün tatbikine müsaadeleri
nizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ticaret Bakanı 

Balıkesir Milletvekili 
Fennî îslimyeli 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biz de komisyo-
numuzdaki değişiklik üzerinde bir müzakere ic
ra ederiz. Bizim komisyonumuzun kabul ettiği 
şekilde mi istiyorsunuz? 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELl 
(Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın bir 
takriri var. Millet Meclisinde değiştirilen metin 
üzerinde müzakereler cereyan etti. önergeler 
geldiği vakit, tümü üzerinde konuşuldu. Bizim 
de komisyonumuzun kabul ettiği maddeleri ka
bul etmek suretiyle, yeni önergeler gelirse mad
deler üzerinde bu suretle müzakere yapılmasını 
ve tümünün oylanmasını talebediyorlar. Bunu 
oylarınıza arz ediyorum. Bunun aleyhinde veya 
lehinde konuşmak istiyen var mı efendim?.. 
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Millet Meclisinde kabul edilen ve komisyo

numuzdan gelen metnin tümü üzerinde konuş
malar cereyan etmeden her hangi bir madde 
üzerinde değiştirme önergesi verilmişse, o mad
de üzerinde müzakere cereyan etmiş ve o mad
denin müzakeresi bittikten sonra, diğer madde
ler müzakere edilmeden tümü üzerinde oylan
mış ve kabul edilmiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Olmaz 
böyle şey, 

BAŞKAN — Bir dakika, anlatayım, ondan 
sonra konuşursunuz. Sayın Bakan der ki. Mil
let Meclisinde böyle oldu, Yüksele Senatoda da 
komisyonun, kabul etliği maddeler müzakere 
edilmeden, eğer bu maddeler üzerinde sayın 
üyelerden her hangi birisi, veya birkaçı, değiş
tirme önergesi vermişse o önergeler üzerinde 
müzakere cereyan etsin, diğer maddeler üzerin
de müzakere cereyan etmeden tümü oylansın» 
derler. Bu önergenin lehinde ve aleyhinde ko
nuşmak istiyen arkadaşlarımızdan birer kişiye 
söz vereceğim, ondan sonra takriri oya koyaca
ğım. 

NİYAZİ AĞTRNASL! (Ankara) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NİYAZİ AfiTRNASTd (Ankara) — Çok muh

terem arkadaşlarım, böyle madde madde oku
nup müzakere edilmeksizin toptan kanun kabul 
etme teamülü günün birinde Parlâmentonun 
mevcudiyetinin veya devamının lüzumunu şüp
heye, meşkûk hale düşürecek kadar efkârı um il
miyede tereddüt husule getirecek bir kötü dav
ranış olur. Bu itibarla çok sevdiğim Bakan ar
kadaşımızın l)iı takriri vermemiş olmasını te
menni ederdim. Hukuk anlayışımıza da aykırı 
düşer. Olur ınu topluca bilmediğimiz hükümleri 
toptan müzakeremizden geçmeksizin toptan ka
bul edelim. Olmaz böyle şey. Madde madde oku
nup belki de müzakeresi fazla söz götürmiyen 
hükümler hızla, süratle geçirilmiş olur. Ama 
her halde kanunun yegân yeg&n maddeleriyle 
önümüzden geçmesi, zaruridir. Anayasa da bunu 
âmirdir, kanaatindeyim. Aksi halde kanunun 
iptali için açılacak dâva mesmu olur. Parlâmen
todan müzakeresiz kanun geçirilmiştir gibi bir 
fikrin efkârı umumiyedeki akisleri de bu muh
terem müessesenin aleyhinde bir davranış olur. 
Öyle umarım ki, gölge düşürmek istemediğimiz, 
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bütünüyle gölge düşürmek istemediğimiz teşriî 
müessesenin, Parlâmentonun, iki Meclisin de 
üzerinde böyle bir davranışla gölge düşürülmesi 
gibi bir yola da gitmiş oluyoruz. Deminki arka
daşlarımın ifade ettiği şeyler münferit şeylerdir. 
Ama, bu hâdise1 bakın bütünüyle hepimizin üze
rine kükrememiz icabeden mahiyet arz ediyor. 
Rica ediyorum, ya takrirlerini geri alsınlar, ya
hut Yüce Senato bunun aleyhinde oy versin. 
Madde madde, kelime kelime üzerinde durul
ması lâzımgelen mühim bir kanundur. Küçük: 
esna fi a rın hayatla riyle, yaşantılariyle, gelecek
leriyle, mesleklerine bağlanmaları ile ilgili bir 
kanun gelmiş oluyor ("»nümüze. Bunu nasıl top
tan kabul ederiz, bu kindar mühim bir şeyi0' 
Memlekette yüzbiulerce esnaf buna ne der"? Ay
rıca- efkârı umumiye buna ne der? Rica ederim 
takriri ret buyurunuz. 

IUSKAN Sayın Dikeeligil. 
TARIK RLMZİ BAT/P AN (Zonguldak) -

Lehinde ben söz istemiştim. 

HÜSNÜ DfKRÇLÎftİL (Kayseri) - Buyu
run siz konuşun. 

BAŞKAN — Arkadaşımız sözünü mademki 
size veriyor, buyurun Sayın Tarık Renizi Bal
tan. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) 
LNnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısının 
Meclislerin tatile girmeden evvel kanunlaşma
sında esnaf ve sanatkârlarımızın arzularının te
inini ve onların işlerinin daha iyi görülebilmesi 
bakımından zaruret vardır. Esasen Ticaret Ba
kanlığının Başkanlığında Millî Eğitim Bakanlı
ğı, Odalar Birliği. Esnaf Konfederasyonu mü
messilleri bunu uzun uzun incelemişler, ecnebi 
mevzuatı incelemişler, ecnebi mevzuatta, bizim 
öt-f ve âdetlerimize uygun kısımlar tesbit edile
rek bu kanunu mükemmel hale getirmişlerdir. 
Namus ve fazilet sahibi küçük esnaf ve küçük 
sanatkârlarımızın bilhassa daha rahat çalışma
larını temin için arzu ettikleri bu kanunun bir
an evvel çıkmasında büyük bir içtimai zaruret 
vardır. Kendilerine Yüksek Senatonun yardımcı 
olması lâzımdır. Aksi halde burada tek, tek 
maddeler üzerinde müzakere açıldığı zaman bu 
mesele bitmiyecek ve ufak bir tadille tekrar 
Meclise dönecek ve kanunlaşmıyacaktır. Bu iti
barla bütün esnaf ve küçük sanatkârların bu 
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kanunun yakından çıkmasını, bir an evvel öz- j 
lediği ve bütün parti gruplarınca da esasen ka
nun metninde bir değişikliğe lüzum olmadığı i 
kanaati hâsıl olduğundan ve bütün partilerin, 
bütün siyasi teşekküllerin bu kanunun, hazır-
lanmasmda ve çıkmasında büyük faydalar gör- ! 
dükleri Meclisin ve komisyonun müzakerelerin- I 
den de anlaşıldığı veçhile, Yüksek Senatodan, 
bu kanunun tümü üzerinde rey vermek sure- j 
tiyle kanunlaşmasına hizmet etmesini hassaten 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Efendim, şimdi bir vaziyet var, ! 
Bizim komisyonumuz kanun maddeleri üzerin-
de mütaaddit değişiklikler yapmıştır. Bu mü-
taaddit değişiklikler bizim Anayasamıza göre 
ve Senatonun bu maddelerde İsrar etmesi se- ı 
foebiyle salt çoğunluğu temin etmek ve Mec
liste de salt çoğunluğu temin etmek lâzımgeli-
yor. Şimdi böyle bir vaziyette İçtüzüğümüz bu 
işi halletmiş değildir. Yani, biz maddelerin her-
birini ayrı ayrı açık oya koyarak işlemi yü-
ditmek mecburiyetinde kalacağız. Ve o vakit 
müzakere etmeden her maddenin açık oya kon
ması lâzımgelecek. Bunu da nazarı itibara al- 1 
mak lâzımıgeleeek. 

Buyurun Sayın Bakan. I 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLlMYELÎ I 

(Balıkesir Milletvekili) — Muhterem senatör- J 
ler. Huzurunuzda görüşülecek kanun tasarısı 
iki sene evvel Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiş olan bdr tasarıdır. Geçen zaman zarfın
da önceliği olan muhtelif kanunlar içinde ha
kikaten talihsiz bir tasarı olmuştur ve geçen 
bu zaman zarfında esnaf ve sanatkârların halle
dilmesi icabeden namütenahi işlerinin halli 
ortada hal çaresi bekliyen bir mesele olarak I 
kalmakta devam etmiştir. Millet Meclisindeki 
müzakereler sırasında meselenin yeniden ele 
alınıp bu tasarının bir an evvel kanuni aştı
rılıp ve aynı zamanda maddeleri arasında mev
cut ahengin bozulmamasını temin maksa-
diyle tasarının tümü müzakerelere esas alın
mıştır. Bu, ancak demek değildir k i ; tasarı 
üz-erinde her hangi bir müzakere yapılmamış 
olsun. Nitekim tasarının maddeleri üzerinde 
tadil teklifi vermek mümkündür? Tasarı Yük
sek Senatoya 4 ncü ayda sevk edilmiş bulun- | 
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maktadır. Ve bu maksatla teşkil edilmiş olan 
Geçici Komisyon raporunu 5 nci ayın 15 inde 
vermiştir. O tarihten bu yana şüphesiz ki, 
muhterem senatörlerin ıttılaları dâhiline girmiş 
olan bir tasarı karşısında bulunmaktayız. Ve 
yine şüphesiz ki, o tarihten bu yana okunması, 
maddeler üzerinde fikir beyan edilmesi ve bu 
noktada hazırlanılması imkân dâhiline girmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla maddeler üzerinde 
hususi mütalâası olan muhterem senatörlerin 
bu mütalâalarını maddelerin tadiline taallûk 
eden görüşmelerde ifade etmeleri mümkün 
bulunmaktadır. Bizim verdiğimiz önerge ta
mamen biraz evvel arz ettiğim hususatın te
mini maksadına matuf bulunmaktadır. Şüphesiz 
ki, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutuyorum. 
Leh ve aleyhinde konuşmalar oldu. Bendeniz 
de izah ettim, Sayın Bakan da izah ettiler, 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Son 
söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Efendim, burada Tüzüğümüz 
durumu tâyin etmiştir. Son söz kanunların 
müzakeresi sırasında olur. Kanunların müza
keresinin yeterliğini istiyen önergeden sonra son 
söz milletvekilinindir. Burada Tüzüğümüz tâ
yin etmiştir. Bir önerge verilirken önergenin 
leh ve aleyhinde birer arkadaş konuşur. Yine bir 
maddesinde Hükümet her vakit konuşabilir, 
der. Hükümet 'de durumu izah etti ve leh ve 
aleyhte de konuşuldu. Fikir ise malûm. Artık son 
söz kalmadı. 

önergeyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 
(Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bizim Geçici Komisyonun ka 

1)U)1 ettiği şekilde maddeler üzerinde önerge ver-
meksizin Senatonun toptan oylamasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. Ticaret Kanunu, Me
deni Kanun ve bundan evvel kabul edilen As
kerî Yargılama Usul Kanunu da böyle olmuş ve 
toptan geçmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul'edil
mişti]'. 
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Maddeler üzerinde önerge veren arkadaşları

mız var mı?.. (Var sesleri, 15 - 20 dakika ara 
verilsin sesleri.) 

Efendim, maddeler üzerinde önerge vermek 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Maddeler üzerinde değişiklik Önergesi ver

mek istiyen arkadaşk-r var anı? Bir değişiklik 
önergesi komisyon tarafından gelmiştir, okutu
yorum. 

Başkanlığa 
«Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kamunu tasa

rısının Geçici Komisyon metninde aşağıdaki 
değişükliklerÜm yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

Kâmil Coşkımoğlu Ahmet Nusret Tuna 

MADDE 6. — ikinci fıkrada «dernekleri» 
kellimesinden sonra «Birliği» kelimesi! ilâve edliıl-
miştfı*. 

MADDE 12. — (g) fıkrası «ihtiyacına» ke
ldim esi «ihtiyarına» olacak, «kısımları» kelime
sinden sonra «hakkında» ibaresi eklenecek. 

MADDE 14. — 3 ncü fıkrada «lizmasıını» ke
limesi bür baskı hatası olup «imzasını» olacaktır. 

MADDE 16. — 4 ncü fıkrada «başlamasına» 
ibaresi «başlanmasına» olmak icab'eder. 

MADDE 20. — (m) bendi 3 ncü fıkarsmdaki 
«kurulun» kelimesi «kurul» olarak düzeltilmeli
dir. 

MADDE 24. — «Yüklendiği» kelimesi «yük
lediği» olmalıdır. 

MADDE 26. — «Arasında» kelimesi «arasın
dan», «yapılabilir.» kelimesi «yapılır» «ve» alan ! 
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istiyen arkadaşların hazırlanmalarını temin mak-
sadiyle oturuma yarım saat müddetle ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 16.05 

adam ibaresi de «alanlardan» şeklinde düzeltil
mek icabeder. 

MADDE 27. —- (c) fıkrası «tarafmdam» ke
limesinden sonra bir virgül konulmalıdır. 

MADDE 30. — 11 nci satırdaki, «tovbilı ce
zası» ibaresinin kaldırılması, 12 nci satırdaki 
«Bakanlık» kelim esinden sonra bir virgül konul
ması, 18 nci satırdaki «ayrı» kelimesi «aynı» 
olacaktır. 

MADDE 34. — 4 ncü satırdaki «itiraz etmek 
istiyen» ibaresi çıkarılacak, mütaakıp «taraf» 
kelimesi «taraflar» olacaktır. 

MADDE 40. — (c) fıkrasının 10 nen satırın
da «üyelerin» kelimesi «üyeleri», 12 nci satırda 
«yaparlar» kelimesi «yerine getirirler» olacak
tır. 

MADDE 46. — «Derneği» kelimesi «dernek
leri» olacaktır. 

MADDE 48. — (ı) fıkracı «kurulunun ilgili» 
ibaresi «kurulunca», (k) fıkrası «kurulunun» 
kelimesi ise «kurulunu» olacaktır. 

MADDE 49. —• (a) fıkrası, «tam üye» iba
resi «üye tam» olarak düzeltilecektir. 

MADDE 50. — 8 nci satırdaki «bildirim» 
kelimesi «bildirimde» şeklimde düzeltilecektir. 

MADDE 53. — 12 nci satırdaki «feshi» kc-
lemesi «fesih» olacaktır. 

MADDE 96. — 1 nci satardaki «üzerinde» 
kelimesi «üzerine», 3 ncü satırdaki «da yapıla
bilir», «yapılır» olacaktır. 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 
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MADDE 115. — Bu maddeye (j) bendi ola

rak «sicim, urgan, halat ve benzerleri imâlci-
leri» eklenecektir. 

MADDE 125. — 3 ncü satırdaki «mıal» ke
limesi çıkarılacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5 nci satırdaki «bir 
yıl» İbaresi yerine «belirtilen süreler» ibaresi 
konacaktır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi okutacağım efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Önergem 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz hakkında... Buyu
run, konuşun evvelâ.... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaş1 ar, büyük bir kütleyi ilgilendi
ren bu kanunun toptan müzakeresini kabul et
miş bulunuyor Yüksek Heyetiniz. - Kanaatim 
şudur ki, Komisyonumuz, bu konuda fevkalâde 
dikkatle çalışmış olmasına rağmen, şükrana de
ğer olan bu çalışması yanında yi/ne kendi Ko-
m/isyonumuzun tashihleri de göstermektedir ıfei, 
bu tasarının hiçolmazsa yarına bırakılmak su
retiyle bizlere bir tetkik imkânı verilmesi ve 
yanlışlıkların bu 'suretle düzeltilmesine gayret 
sarfetmeaniz lâzım, gelmektedir, ki bendeniz 
bunu teklif etmekteyim... Komisyonumuz, bi
zatihi kendisi birçok tashihler yapmış olduğuna 
'göre, bendeniz görüyorum ve tahmin ediyorum 
ki, elalha birçok yanlışlıklar vardır. Meselâ şöy
le bir göz attım, 'bir maddede idare âmirinden 
bahsedilir, diğer bir maddede mahallî idare 
âmiri denir. İbare düşüklükleri vardır. Bunun 
yanında kanunun ruh ve maksadına aykırı hü
kümlerin bulunması her halde mevcut, (olabilir. 
Şunu hatırlıyalım geçen sene kabul buyurdu
ğunuz Çalışma Bakanlığına ait kanunlardaki. 
böyle alelacele kabul edilmiş kanunlardaki şim
di birçok noksanlıkları yakında yine bu kürsü
de müzakere edeceğimizi de hatırlatmak iste
rim. Sırf acele olarak çıkmasından dolayı ihu 
yanlışlıklar yapılmaktadır. Lûtfedilirse yarın
ki birleşime bu kanunun müzakeresinin talikini 
kabul ettiğimiz takdirde hiç olmazsa daiha az 
yanlışlıkla kanun çıkmış olur. 

Bu hususta bir önerge veriyorum, kabulünü 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

— 211 

7 . 7 . 1964 O : 2 
BAŞKAN — Önergeyi 'okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tetkika imkân 'verilmek üzere (Esnaf 've kü

çük sanatkârlar Kanunu) mm yarınki birle
şimde görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Yoagat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

GOŞKUNOLU (Uşak) — Katılmıyoruz. 
OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Öner

genin aleyhinde söiz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OAYİT 'TEVFTK OKYAYUZ (İçel) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, biraiZ evvel 
grup adına konuşurken lâyihanın Iha.zırlanmiasın'-
da bilhassa üzerinde durulan usulün çlok yerin
de ve çok müspet bir işleyiş ifade ettiğini arz 
etmiştim. Millî Eğitim Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığı, federasyon, odalar birliği ve ecnebi mev
zuat incelenmek suretiyle bizim örf ve âdetle
rimize uyabileceklerinin ayaklanması şekliyle 
uzun yıllardan beri f'hattâ 1'9İ5'9 yılından Iberi sü
rüklene gelen ve biraz evvel bir arkadaşımın 
burada büyük ve millî bir ilftilharlıa ilfade etti
ği gibi ellerinde büyük hüneri ve verdikleri iş 
ve kıymetlerle değerlendirmesini bihaMrin bilen 
ve beceren, ancak aralarındaki tfficari müna-se-
betleri, sosyal zaruretleri lâyikı veçhile kıy
metlendirmemenin azap ve ıstırabını taşıyan 
esnaf ve küçült sanatkârlarımızın dertlerini 
büyük ölçüde karşılıyabilecek şekilde hazır
lanmış olan kanunumuzun, ufak-tefek terim ve 
tâbir değişiklikleri yüzünden geri bırakılması, 
hiçbir suretle realiteyi kapsıyaeak ve realiteye 
gereken şekilde cevap verelbilecek İmkânları 
hazırlamak için bir tedbir ve tertitp mahiyetin
de değildir. Bu bakımdan fbu takririn redde
dilerek, kanunun, biraz evıvel verilen 'hüküm 
çerçevesinde mütalâa edilmesini arz ve istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde müzakere aç
mıyoruz. Takririn lehinde aleyhinde konuşul
du. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilme
miştir. 

Efendim değişiklik yapılan maddeleri açık 
oylarınızla arz edeceğim. Yani bizim kotmüsyo-
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numuzun tarafından üzerinde değişiklik, yapı
lan maddeleri «ylarınıza arz edeceğim. 

Hl'vvelâ değişen bu maddeleri 'okutup açık 
oylarınıza sunacağını. 

Derneklerin kuruluşu. 
MADDE 3. — Esnaf vo 'küçük sanatkârlar 

dernekleri, dernek kurulmaisı istenen yerde ça
lışmakta olan sanat, 'hizmet, meslek saiMpteri 
ile esnaftan en az 50 kişinin, isteği ve 'Bakan
lığın izni ile kurulur. 

Bu (hususta yapılacak müracaat dilekçesi
ne, Ticaret 'Bakanlığınca 'hazırlanan örneğe uıy-
Sim. düzenlenmiş tutanak ile (birlikte statünün 
üç nüs'lmsı eklenerek İdare Amirliğine 'verilir. 

İdare Amirliği kendi yapacağı ''incelemeden 
sonra nıütalâasiylc (birlikte on!beş •gün, içinde 
belgeleri Ticaret Bakanlığına gönderir. 

'Bakanlık iki ay içinde izin verip <v e .tünedi
ğini ibildirnıediği takdirde dernek kendiliğin
den kurulmuş olur. 

.Bu maddeye göre Danıştay'da açılacak dâ
valar altı ay içinde hükme b'ağiamr. 

BAŞKAN — Madde acık oylarınıza arz edi
lecektir. 
Kayıt zorıınluğu yününden odalarla dernekler 

arasında çıkacak anlaşmazlıkların, çözümü 
MADDE 6. — Bu kanunun 2 nci maddesi 

kapsamına girmeleri doTayısiyle, dernekler ta
rafından kayda tabi tutulan kişiler bakımın
dan. Ticaret ve Sanayi Odaları ile dernek ara
sında ve çıkacak an kışım azlıkları gidermek 
üzere Bölge Ticaret Müdürü «olmadığı takdir
de îd/'aHe Âmiri veya yerine görevlendireceği 
kimisenin» (başkanlığı altında Ticaret ve 'Sanayi 
Odası «her iki unlanın ayrı ayrı (bulunduğu yer
lerde ilgili loda» ve ilgili Esnaf've Küçük Sanat
kârlar Dernekleri tarafından atanacak bir 
temsilcinin katılması ile d elvandı 'olarak çal ış
ımak üzere '3 kişilik bir komite kurulur. 

Anlaşmiazlığm çıktığı yerde, ayrıca. Esnaf 
ve 'Küçük (Sanatkârlar Dernekleri Birliği bu
lunduğu takdirde ilgili derneğin temsilcisi yeri
ne birlik teımlsilciSıi alınır. 

'Komite tacir durumunda olmalarına rağmen 
derneklere, esnaf ve küçük sanat 'Sahipleri ol
dukları halde Ticaret ve Sanayi Odalarına kay-
dolduklarmı her hangi bir şekilde tesbit ettiği 
kimselerin kayıtlarının düzeltilmesi ile her iki 
teşekkül tarafından kayda talbi tutulmak istıe-
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nen kişiler yönünden çıkacak anlaşimaztıkları 
karara bağlar. 

Komite kararları aleyhine ilgililer tarafın
dan yazılı 'bildirme tarihinden itibaren 8 gün 
içinde ticari, dâvalara 'bakmakla görevli malh-
kemeye itirazda bulunulabilir. 

(BAŞKAN — Açık oyunuza arz edilecektir. 

•Genel kurulun görevleri yo yetkileri. 
MA DDR 12. —-- Genel kurulun 'başlıca gö

revleri ve yetkileri : 
a) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri 

ile birlik ve federasyon delegelerini seçmek. 
b) Deue't'çjiie'r ve yedeklerini sermek, 
e)! Yönetim kurulunun teklif edeceği büt

çe ile çalışma, programını aynen veya değişti
rerek kabul etmek, 

d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek, 
el Yıllık raporları tetkik, yönetiim kurulu 

ve denetçileri ibra. etmek, 
f) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu 

üyeleri lh.ak.kin d a dâva açılmasına karar ver
mek ve ilgililerin aynı süre içinde işten el çek
tiril melerini karar altına almak, 

g) (Bakanlıkça, düzenlenen tip sitatu.de de
ğişiklik yapılması hakkında Bakanlığa teklifte 
bulunulmasına, 'statünün derneklerin ihtiyarına 
bırakılan kısımları hakkında, yönelim kuru
lunca Bakanlıkta alınacak ön izine dayanarak 
karar vermek, 

h) 'Mensubu olduğu ibiıiiğin muvafakati 
alınmak şiartiyle taışı,namlaz mallar alım ve sa 
tınıma, taşınamaz malların karşılığında veya 
sair surette ödüne para, alınmasına karar ver
mek. 

i) İmkânları nisbetinde öğrenci 
mıasına bir evvelki yıl gelirlerinin 

okutul-
' 5 ini 
hadim 
karar 

geçmemek haydiyle umumi menfaate 
kuruluşlara yardımlarda bulunulman 
vermek, 

ı) Bakanlıktan alman ön izne dayanarak 
fesih teklifi 'hakkında karar vermek, 

j) Yönetim, kurulu tarafından düzenlene
cek kayıt ücretleri ve yıllık aidat miktarları 
ile dernekleree yapılacak 'hizmetler, düzenie-
nıi'eek veya onaylanacak belgeler karşılığında 
alınacak ücret tarifesini unamak, 

k) Yönetim Kurulu derneğin gayesine uy
gun olanak yukardaki fıkralar dıişında kalan 
konularda 'görevlendirin ektir, 
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'BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Genel Kurul 'toplantıları 
MADDİ-] 1'3. — Genel Kurul yılda bir <lcfa, 

dernek statüsünde 'belirtilen zamanlarda lbel.lt 
yer -ve saatte âdiyeıı (toplanır. Genel Kurul 
ayrıca ; 

a) Yönelim kurulu üye tamsayısının ya
rı d a n fazla sının ka ra rı i 1 e. 

b) Üyelerden beşte 'birince (500 den fazla 
üyeli derneklerde onda biri) düzenlenecek tu
tanak ve gündemle yapılacak 'başvurma üzeri
ne yönetim kurulu tarafından, 

e)' Denetçiler çoğunluğu. 
<;) Gerektiğinde Başkanlıkça, 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulacaktır. 
MADDİ-] 14. — Genel Kurul toplantısının 

yeri, günü, .saati 've gündemi 'on .gün evvel ye
rinde iki ayrı yayın organı ille bir defa ilân 
olunur. Yayın organı bulunmtıyan yerlerde o 
yerin gelenek ve tekamülüne 'güre ilân yapılır 
ve durum bir tutanakla ıtesbit olunur. 

Toplantının açılalb'ilmcsi için. kayıtlı üyeler
den en az üçte 'birinin (o00 den fazla üyesi ohıtı 
derneklerde dörtte birinin) oııluınması zorun
ludur. 

Yakardaki fıkrada belirtilen çoğulduk hâ
sıl olmadığı takdirde toplantı en az üç güm 
donraya. Ib ir akıl ir ve duranı toplantıya katılan 
iki üye file komiserin imzasını taşıyan tutanak
la tcslüt olunur. "Bu süre hiç'bir surette 'bir ayı 
geçemez. 

İkinci toplantının yeri, günü, saati ve gün
demi aynı şekilde ilân olunur. Bu toplantıda 
kayıtlı üyenin en az onda. .'birinin .'bulunması 
Sorunludur. 13u sayı lıer 'halde dernek organ
larının asil ve yedek üye sayısı ile genel kurul 
'başkanlık divanı için lüzumlu miktardan az 
olamaz. 

BAŞKAN — Açık 'Oylarınıza sunulacaktır. 

'Toplantıya katılanlar listesi 
MADDE 15. — 'Toplantıya katılanlar üye 

kayıt defterlerine nazaran dernek sicil numa
raları ad ve soyadları ile çalışma konularını be
lirtecek şekilde listedeki yerlerini imza 'sure
tiyle katılmalarını belirtirler. 

Üyelerin toplantıya 'bizzat katılmaları ge
rekli olup vekâlet caiz değildir. 

Toplantıya katılanlar listesi, başkanlık di
vanını teşkil eden fbaşkan, üaşkanveklijli, tuta* 
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nak kâtipleri ve ayrıca komiser 
imza iolunur. 

tarafından 

BAŞKAN - - Aç.ık oylarınıza sunulacaktır. 

Komiser 
.MADDE 116. — Genel 'Kurul toplantılarının 

muteiber olabilmesi için Ticaret Bakanlığını 
temsilen bir komiserin, toplantının süresince 
il) ulun m as ı zo run lııdu r. 

Komiser Bakanlık veya verilen yetki ile 
idare âmili tarafından ıgürevleııdirilir. 

Komiserin imzasını tasunıyan toplantıya ka
tılanlar listesi ile tutanaklar ve dolayıs'iyle 
toplantı ıbcl'geleri hüküm ifade etmez. 

'Toplantıdan en az on gün eıvivel idare â>mir-
liğine müracaatle toplantı yeri, 'günü, saati ve 
gündemi ibSldirilmek sureıtiyle Bakanlık komi
seri tâyini talelbedilmesi, ayrıca derneklerin 
birliğe bilgi vermesi lâzımdır. Toplantı 'ba.ş-
1 almadan eVvel çağrının usule uygun olarak ya
pıldığı, toplantıya katılanlar li'stesînin islenen 
.biçimde düzenlendiği 've çoğunluğun taımiam ol
duğu komiser tarafından incelenip teshil edi
lerek gürüşmelere balşlanmasma izin verilir. 

Komiser toplantının mevzuat, statü <ve gün
dem esasları içinde yürümesini denetilme 've 
teminle görevlidir. 

Bu suretle görevlendirilecek komiserler'ın, 
miktar ve esasları 'Bakanlıkça tesbit edilecek 
zaruri masrafları dernek tarafından ödenir. 

Ancak; usulüne uygun müracaat yapıldığı 
halde, komiser toplantıya gelmezse, toplantı 
icrasını temin etim ek üzere, ma'hallî idare â/n ı i -
rine durum bildirilir. 'Komiser yine ıgelnüciz ise 
'bir saat sonunda toplantıya haşlanır. 

15 AŞK AN — Açık oyunuza sunulacaktır. 
:Ba şkanl ı'k Dilvan ı 

MADDE l(7. — Komiser tarafından verili en 
izin üzerine hazır bulunan dernek üyeleri veya 
derneğin bağlı 'bulunduğu birlik veyaihııt da 
konfederasyon tarafından görevlendirilen t elin-
siliciler arasından fbir başkan hır başkaııvekili 
ve yeteri kadar kâtip i'şari oy ile seçilir. 

Üyelerden onda birinin teklifi 'halinde se
çim gii'zli loyla yapılır. 

BAŞKAN 
çaktır. 

Madde açık oyunuza sunula-
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Âdi toplantı gündemi 

MADDE 18. — Genele Kurulun âdi toplan
tı gündeminde aşağıdaki hususlar 'bulunur: 

1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim Kurulu çalışma raporunun mü

zakeresi, 'hesapların tetkiki ve deneticiler ra
porunun okunması, 

3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Bütçe ve çalışına protgraimumn görüşül-

anesi ve kabulü, 
'5. Haysiyet divanının (seçim yılı olduğu 

takdirde) yönetim kurulu üyeleri ile denetçi
ler, birlik ve federasyon delegelerinin seçimi, 

6. Dileklerin tesbiti, 
G-ündeımde bulunmıyan hususlar hazır bu

lunan üyelerden yirmide birinin yazılı isteği 
veya 'Bakandık, konfederasyon, ilgili federas
yon ve deımeğin bağlı bulunduğu birilik tara
fından müzakeresi istenilen hususlar (gündeme 
alınır. Statü değiştirilmesi ile fesih hususu 
ilân edilen gündeme dâllıil olmadıkça görüşüle
mez. 

BAŞKAN — Madde açık 'oyunuza sunula
caktır. 
Statü değiştirme, fesih ve sair konularda karar 

'çoğunluğu 
MADDE 1:9. — Derneğin feshi hususunda 

karar alınabilmesi için derneğe kayıtlı üyele
rin üçte ikisinin, statü değiştirme içlin kayıt
lı üyelerin yarısından fazlasının, sair konular-
da ise toplantıda bulunanların yarısından faz
lasının cioiğunluğıı zorunludur. 

BAŞKAN — Madde açık oylarınıza sunula
caktır. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 20. — Yönetim kurulu, genel ku

rulca dernek üyeleri arasından Irki yıl için gizli' 
oyla seçilen 5 - 9 kişiden kurulur. Toplantıda 
(hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine 
seçim işari 'oy ile yapılır. 200 den 'az üyeli der
nekler !5, 200 - 500 üyesi olanlar 7, 500 d'tm 
fazla, üyeli dernekler 9 kişilik yön etim kumlu 
seçer. iSeçiımde en 'fazla oy alanlardan 'gerekli 
m'i'ktarda asıl üyeden başka ayrım aynı sayıda 
yedek üye tesbit olunur. 

Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında bolal
ma olursa yerine yedeklerden sırasiyle en faz
la oy alanlar getirilir. 

Kurulun toplu olarak görevinden aynim a-
sı veya asıl üye sayısı yandan aişağı düşmesi 
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ve yedeklerinin de kalmaması 'halinde, genel 
kurul, denetçiler ve yönetim kurulunun mev
cut üyelerinin .müşterek çağrısı ile bir ay için
de toplanarak yönetim kumlu yeniden kuru
lar. 

Bu süre üçinde yönetim Kurulu görev ve 
yetkileri de; denetçiler ve haysiyet divanınca 
dernek üyelerli arasından, seçilen üç kişilik bir 
kurala aittir. 

Dernek yönetim kurulu üyesi seçilebilmesi 
ilcin; 

1. Okur . yazar olmak, 
2. Yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapis 

cezasiyle hükümlü olmamış bulunmak, 
3. Demeğin iştigal konusunda, «çıraklığı 

icabettiren meslek veya sanat kollarında bu 
devrenin ikmalinden sonra» en az üç sene bil
fiil çalışmış, bulunmak, 

4. Haysiyet divanınca ihtar ve tevbiılı ce
zaları dışında disiplin cezası veya mükerrer pa
ra cezası ile cezalandırılmamış 'olmak, 

BAŞKAN — Madde açık oylarınıza sunulur. 
Yönetim Kurulunun .görev ve yetkileri 

MADDE 22. — Yönetim Kurulunun başlı
ca ıgörov ve yetkileri : 

a) Dernek işlerini mevzuat dairesinde yü
rütmek, 

(b) Genel kuralca verilecek kararları yü
rütmek, 

e) Yeni yıl bütçesiyle çalışma programını 
hazırlamak ve genel 'kurula vermek, 

ç) Uyulması zorunlu meslekî kararlar al
mak hususunda bağlı bulunduğu birliğe (tek
lifte bulunmak, 

d) Bölgeleri içinde küçük sanatkâr ve es
nafla ilgili teamülleri tesbit etımek, gelenek ve 
alışkanlıkları onamak ve ilân edilmek üzere 
birliğe vermek, 

e) Üyelerinin çalışma konularına giren 
işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını 
karşılamak bakımından lüzumlu ve yararlı ted
birleri almak ve icâbeden tesisleri kurmak, 

f) Bakanlıkça bağlı bulunduğu birlik ka
nalı ile verilecek emir ve talimatı yerine ge
tirmek, 

g) Demek üyeleri için resmî dairelere 
gösterilmesi gereken belgeleri düzenlemek ve 
onamak, 

h) Dernek mensubu olan esnaf ve küçük 
sanat sahiplerinin çalışma konulariyle ilgili 
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durumları hakkında resmî .makamların taleb-
edeıeeği 'bilgiyi vermek, 

i) Dernek mensuplarının sicillerini tut
mak, 

ı) Resmî ve hususi mercilerden istenecek 
temsilciyi ataımak ve görevlendirmek, 

j) Dernek üyelerinden alınacak kayıt üc
reti iile yıllık aidata ait tarife ile demekçe ya
pılacak ihizme'tler ve düzenlenecek veya 'onana
cak thelgeler kargılığında alınacak ücretlere 
ait tarifeleri düzenlemek ve 'genel kurala ver
mek, 

k) Konfederasyon (federasyon) ve bağlı 
ibulunduğu 'birlikçe verilecek 'mevzuata uygun 
ödevleri yeı'ine getirmek, 

1) Dernek üyeleri ile müşterileri arasında 
iş nıünas'eibetleri dolayısiyle çıkacak anlaşmaz
lıklara mıuhatabıolraak ve icabında 34 ve 
1'24 ncü maddelerin esasları dairesinde 'zararın 
ödenmesine karar vermek ve cezayı icabettüren 
hallerde haysiyet divanına göndermek, 

m) Dernek üyelerinin çalışma konula tına 
giren hususlarda haklarını korumak için resmî 
ve özel kuruluşlarda 'gerekli tefşehıbüslerde 'bu
lunmak, 

ıı) Oetıel kurulu gerektiğinde olağanüstü 
toplantıya çağırmak, 

•o) Dernek kâtibi memur ve hizımeıtİllerin 
atar.ma, terfi, cezalandırma ve azillerini yap
mak, 

ö) Ana sözleşme değiştirmleleri hususunu 
genel kurula teklif etmek, 

p) Gerektiğinde üyelere yaizılı ilh'tarda 
'bulunmak, 

BAŞKAN — 22 nci madde açık oylarınıza 
sunulacaktır. Reylerini kullanmıyan arkadaşla
rımız var mı efendim? (Var sesleri) Kullan-
mıynalar lütfen kullansınlar. 

Huzur hakkı ve ücretler 
MADDE 24. — Yönetim Kurulu üyelerine 

toplantıları için huzur hakkı verilip verilmiye-
ceği ve miktarı, Yönetim Kurulu başkan ve 
üyelerine kanunun veya genel kurulun yüklediği 
görevlerden dolayı aylık ücret verilip verilmi-
yeceği ve miktarı, genel kurulun üçte iki ço
ğunluğu ile kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde açık oylarınıza sunul
muştur efendim. 
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Muhterem arkadaşlar, oylamalarda eğer ar

kadaşlarımızın kendi basılmış defterleri yok
sa yalnız imza kâfi değil, okunmuyor. İsimleri
ni de yazmalarını rica ediyoruz. 

3 ve G ncı maddelerin oylama muameleleri 
bitmiştir. 

12 nci ve 13 ncü maddelerin oylama muame
lesi bitmiştir. 

Denetçiler 
MADDE 26. — Denetçiler genel kurulca der

nek üyeleri arasından (veya gerektiğinde derne
ğe kayıtlı olmıyan kişilerden) iki yıl süre için 
gizli oyla seçilecek üç kişiden kurulur. 

Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin 
isteği üzerine seçim işari 03da yapılır. Seçim
lerde en fazla oy alanlardan üç kişi asıl ayrıl
dıktan sonra sıra ile en fazla oy alanlardan ay
nı sayıda yedek ayrılır. 

Asıl ve yedek denetçilerin tamamen görev
lerinden ayrılması halinde haysiyet divanınca 
ilk genel kurul toplantısına kadar bu görevi 
yapmak üzere bir denetçi atanır. Denetçilere 
bu husustaki hizmetleri karşılığı ücret verilip 
verilmemesi verilecekse miktarı genel kurulca 
kararlaştırılır. 

BAŞKAN —• 26 ncı madde açık oylarınıza 
sunulacaktır. Oylarını kullanmıyan arkadaşla
rımız var mı? Yok. Açık oy neticelerini arz edi-
yirum. 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasarı
sının 3 ncü maddesinin oylamasına 90 sayın üye 
katılmış, 89 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk, 
sağlanamamıştır. 

6 ncı maddesinin oylamasına 88 sayın üye 
katılmış, 88 kabul, salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 

12 nci maddesinin oylamasına 89 sayın üye 
katılmış, 88 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

13 ncü maddesinin oylamasına 90 sayın üye 
katılmış, 90 kabul salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 

14 ncü maddesinin oylamasına 88 sayın üye 
katılmış, 88 kabul. Salt çoğunluk sağlanamamış
tı?. 

15 nci maddesinin oylamasına 89 sayın üye 
katılmış, 88 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 
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16 ııct maddesinin oylamasına 00 sayın üye 

kat ılın iş, 80 kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

17 ilci maddesinin oylamasına 00 sayın üye 
katılmış, 90 'kabul. Salt çoğunluk sağlanamamış
ın'. 

.1.8 ne i nıaddesinin oylamasına 80 sayın üye 
katılmış, SS kabul, 1 çekinser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

10 ucu maddesinin oylamasına 80 sayın üye 
katılmış, 88 kabul, .1. çekinser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

20 nci maddesinin oylamasına 01 sayın üye 
katılmış, 00 kabul, 1. eekinser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

22 ııci maddesinin oylamasına 80 sayın üye 
katılmış, 88 kabul, I çekinser. Salt eoğunluk sağ
lanamamıştır. 

24 ııeü maddesinin oylamasına 85 sayın üye 
katılmış, 84 kabul, 1 çek in ser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

20 ncı maddesinin oylamasına 84 sayın üy« 
katılmış, 8.'> kabul. I çekinser. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. 

Bu maddeler tekrar açık oylarını/a, sunula
cak! ir. 

Anayasanın hükmüne güre, Yüksek Senalo-
nuıı bir maddeyi, bir kararı Mecliste kabul et-
tireibilmesi için, salt çoğunlukla, kabul ettirme
si lâzunyeldiğine göre, burada da salt çoğunluk
la işlemi kabul etmesi lâzımdır. Burada kabul 
edilen husus salt çoğunlukla olmazsa, bu tesbit 
bir fayda temin etmiyeceği için oturumu talik 
etmek mecburiyetinde, kalıyorum. Arkadaşları
mız bu kadar uğraşmakta, değişiklikler yap
maktadır. Halbuki salt çoğunluk olmadığı için 
değişiklikler müessir olmıyacaktır. Bu sebeple 
Birleşimi 8 Temmuz 1064 Çarşamba günü saat 
1-1,00 t e toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,20 
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6. — DÜZELTÎŞLEE 
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7 . 7 . 1964 tarihli 83 ncü Birleşim Tutanağı sonundaki basmayazıda aşağıdaki değişiklik yapıl
mıştır : 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

7 
!) 
i) 

11 
11 
13 
15 
17 
17 
17 
1i) 
19 
21 
21 
21 
23 

27 
27 
2!) 
29 
2!) 
31 
31 
•)'! •)•) 
53 
53 
53 
65 

(i!) 
69 

6 
12 
12 
14 
16 
1.6 
20 
26 
26 
26 
27 
28 
30 
30 
30 
34 

40 
40 
46 
48 
48 
49 
50 
53, 
95 
96 
96 

115 

125 
Geçici M. 

7 
12 
12 
7 
1 
<» o 
') 

1 
<> o 
4 
2 

7 
11 
12 
18 

4 

(i 
8 
1 

15 
23 

o 
8 
4 
baslık 
1 
son 
sonuna 

o 
1. 5 

Dernekleri bul unduğu 
ihtiyacına 
Kısımları yönetim 
izmasııu 
Gencel 
başlamasına 
(îenel Kurulun, 
arasında 
yapılabilir. 
oyalan adam 
t ara f nidan icabı nd a 
arasından birini 
Tcvbih cezası kesin olup 
Bakanlık o yer 
ayrı veya 

Dernekleri Birliği bulunduğu 
ihtiyarına 
kısımları hakkında yönetim 
imzasını 
Genel 
başlanmasına 
genel kurul 
arasından 
yapılır. 
oy alanlardan 
tarafından, icabında 
arasında birini 
kesin olup 
Bakanlık, o yer 
aynı veya 

Ancak, itiraz etmek ist iyen Ancak, taraflar 
taraf 
üyelerin 
dairesinde yaparlar. 
Derneği 
yönetim kurulunun ilgili 
kurulunun 
tam üye sayısının 
yazılı bildirim 
feshi 
toplantı gündemi 
üzerinde 
yapılabilir 

«J) Sicim, urgan, halat ve 

sair mal, hizmet 
itibaren bir yıl zarfında 

üyeleri 
dairesinde yerine getirirler 
Dernekleri 
yönetim kurulunca 
kurulunu 
üye tam sayısının 
yazdı bildirimde 
fesih 
cihad 
üzerine 
yapılır 

benzerleri imalcileri;» fıkrası eklene 
cek. 
sair hizmet 
itibaren belirtilen süreler zar
fında 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

, ... ' (Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
s Oy verenler : 90 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 0 

Çekinse rler : 1 
îptal edilen oylar : o 
Oya katılmıyanlar : 94 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

fökrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tıınçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Basim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Rabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Ziya Nam i Şeref han-
pğlu 

BOLU 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKÎŞEHÎR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

ÎSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğhi' 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçd'ne 

M. Cemal Yıldırım 
ÎZMÎR 

Enis Kansıı 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak 1 ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELÎ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yçtkin 

MANÎSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDÎN 
Abdurralıman Baya r 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Îbralhiım Şevki Atasağun 

NÎÖDE 
Kudret Bayhan 

İzzet Gener 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Osman Mecdi Aguıı 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğkı 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğkı 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankıış 
Hasan Kangal 
OsmaL; Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
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[ÇehinserJ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

X, Zerin T üzün 

[Oya kahlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğla 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zcren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Rifat Etker 
İbrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdeni ir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangi! 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Cjlâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Fdip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uç a gök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haüt Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M ebru re Aksoley 
Şevket Akyürek 
S. Sami Kırdar 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
L Efem Erdin e 

MUŞ 
İsa Bingöl 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

ORDU 

Eşref Ayhan 
I Şevket Koksal (t. ü.) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarı-k Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 

m»m 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasansının 6 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı 
Oy veren lor 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi CKirsoytrak 
Kâmil Karavelioğlü 
Sami Küçük 
Seznİ O'Kan 
Fahri Ö/dilek 
Sclûhattin Özgür 
Mehmet Şükran Öz.kaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Mu za î f e r Yu r d a kule r 

AFYON KARAHISAR 
Easiın Harıcıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oglu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sahİt Koeabeyoğlu 
Mansıır Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçııoğlu 

BİTLİS 
Ziya. Nam i Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
S i r rı Uzuuhasanoğlu 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katrl'mıyanlar 

184 
38 
88 

0 
0 

96 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

Cahit Ortaç 

CORUM 
Alâeddiu Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Un ver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfük Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan. Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret (lündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

M. Oemai Yıldırım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğln 
Sııad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıtmralı 
Mustafa Din eki i 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Haklım Mente§eoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
îzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemiczoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğiu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eykloğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankus 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdenaz 
Ragıp Üner 

I Zerrin T üzün 
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[Oya kaUlmtyanlar] 

O :2 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Etnanııllalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi K avamı an 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Safcıp Ünal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tcvfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BlLEOtK 
rralât Oran 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
t lisan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguüğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somımoğhı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Mustafa Dol i voli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
.Meh m re Aksoley 
Şevket Akyürek 
S. Sami Kırdar 

İZMÎR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı At alay (Bşk.V.) 
Y. Ziya Aynın 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOGAELÎ 
Rifat özdeş 
Eivtfi Tokoğlu (İ. ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Y. Ziya Ayrını 
t. Etem Erdine 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerira Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
(t. Ü.) 

SAMSUN 
H. Enver İşıkla e 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeej 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekeraoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altnntaş (t.) 
Zihni Betİl 

TRABZON 
Re.şnt Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Forid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
îsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç ikalın 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
ümer Ergün 
(î.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Salıir Kunıtluoğlu 
Adil Ünlü 

)>m<( 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasansmın 12 nci maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluğu sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 89 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

İptal edilen oylar : 0 
Oya katılmryanlar : 95 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELEE 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kar. 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıöğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit KoeabeyoğUı 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Ilışan Sabri Çağlayan-

Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğhı 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Aii Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Ttılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdrrrahman Bay ar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSIN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğiı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D emir dağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan A t akan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Ün er 
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[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
X. Zerin T üzün 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüııeş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Oya katılmıyanlarj 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 
izzet Biran d 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 

Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğhı 
(t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
ibrahim Eteni Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (t. Ü.) 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurl 

VAN 
Ferid Melen (B ) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 

Ömer Ergün (t.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Sall; çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : t)o 

Kabul edenler : ()() 
Reddedenler : 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar : 0,4 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acun er 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi (lürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
(I al ip Afşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
İlas'im Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

BALIKESİR 
JMohmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Aid Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçııoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arrkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
("). Kanık Kmaylürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alûeddirı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Saki]') Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza I 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburıın 
Fikret Oündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat ÖztürkçMie 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Eni* Karımı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Diknçlıigil 
Hüseyin Kalpaklloğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sodat Çumra lı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurmkman Tîayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mentcşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet O ener 

ORDU 
Zeki Kumrıdu 

RİZE 
Osman Mocdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
liifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankus 
Hasan Ata kan 
Hasan Kangal 
Oaman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
N". Zei'in T üzün 
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TABIÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emaınıllaîk Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Özgüncş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (i.) 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mac-,i t Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim ıSaffet O m ay 
(B.) 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
iM. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Ö/demir 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Oaman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 
[Oya katılmıyanlar] 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nah it A İtan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk.'V.) 

ÇORUM 
Sal'a Yalçıık 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
(.). I-Mip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cravsi Uçagök 

GİRESUN 
Meikmct lzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa. Deliydi 

İÇEL 
Talip özdolay 

O : 2 

İSPARTA 1 
Mustafa Giileügil ] 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırçlar 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı At al ay 
Y. Ziya Ayrını 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
1 ait fi Tokoğlu (İ. ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
T. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpisk ender (Ti.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdiilkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal. (İ. Ü.) 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Sel ânı i Üren 

TOKAT 
Ali Altuntas (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

j URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün (İ.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Saüıir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 
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E -..nal ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısı nın 14 n.cü maddesine verilen oylann sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
xMucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasarı Ali Türker 

BÎNGÖL 
Sabr: Topçuoğlu 

BtTLtS 
Ziya Nami Şeref han-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

Cye sayısı 184 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 0 

iptal edilen oylar : 0 
Oya katılmayanlar 05 

Açık üyelik ',*r ı 0 

/Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Sırrı Uzuııhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizameıttin özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevrık Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

Rifat öztarkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din eki i 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Meedi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

stNor 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

(CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
X. Zerin Tüzün 
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TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

ö. Senatosu B 
l O ya 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yah'uk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasinı Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

: 83 7 . 7 . 1984 O : \ 
katıl mıy anlar} 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan (I.) 
Refik Ulusoy 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (t. Ü.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

K ü H u •»«» u « 
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Rıza Isıtan 
Refet Reudcei 
Fethi Tevetosrlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Ali Altuntas (İ.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Knrakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergim (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (I.) 
Sahir Kurutljıoğlu 
Âdil Ünlü 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısının 15 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 

Kâmdl Kavavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdüek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arakan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üyo sayını : 184 
Oy verenler : 89 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 
Çekinserl er : 1 

Oya katlimlyan 1ar : (J5 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

(hni'i- Faruk Kınayl ürk 
BURSA 

Ilışan Sabri Çağlayaıı-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Dural 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
rhıver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki GümüşoğliL 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

' Cemâl Yıldırım 
ÎZMÎR 

Enis Kansu 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak]ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumraİ! 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANtSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

[Çekinser] 
C. BAŞKANINCA 

SEÇİLE] N" ÜYE 

NİĞDE 
Kudret Bayhart 
İzzet Gcncr 

ORDU 
Zeki Kumrulıı 

RİZE 
Osman. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Itil'ut Öçten 
Ziya Önder 
Hu lûsi Soyleınezoğ 1 u 

TRABZON 
Şevket Buladoğkı 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankus 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

Zerin Tüzün 

— 228 — 



O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Kel'et Aksoyoğiu 
rOıaanullah Celebi 
Vehbi 'Ei'sii 
Kadri Kaplan 
Suphi .Karaman 
]\r*.shırıot Özgüne.ş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet- Nuri Ademoğ
lu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mucit Zererı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
liiEat Et/ker 
Sabit Kocubeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdcmir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

[Oya 
BALIKESİR 

Enver Aka (Ba^kat 
BlLECÎK 

Ta.lAt Oran 
BURSA 

Scı et' Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Allan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bsk. 

ÇORUM 
Sala, Yalcıık 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

(Bsk. V.) 
ELÂZIĞ 

Celâl E Huğ 
Ilasim Giray 

ERZİNCAN 
Kelimi Bay soy 

ERZURUM 
Edip Somunoğhı 

ESKİŞEHİR 
O a vs i Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliydi 

İÇEL 
Talip Özdolay 

katılmayanlar] 
İSPARTA 

ı) I .Mustafa (rülcügil 
İSTANBUL 

M ebru re Aksoley 
Şevket Akyürek 
S. Sami Kırdar 

İZMİR 

V.) 

>g*. 

izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
I ifıtl'i Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Eteni Erdim; 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal. (l. Ü.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Uiza Ilıtan 
Refet Reudeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahnıan Kavak 

SİVAS 
Ahmet Cekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Ali Alluutaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Kc-şat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkuııoğlu 

VAN 
Eerid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
İsmail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Â-mdl Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Adil Ünlü 

>>»-; 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1934 O : 2 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısının 16 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasiı 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLIS 
Ziya Nami Şerei'han-

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye s iyisi : 184 
Oy verenler : 90 

Kabul ede nler : 80 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : Q4 

[Kabul edenler] 
Si m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi-
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Crtm 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemâl Yıldırım 

ÎZMÎE 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlagil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmarı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
AlK 1 urrahıııan Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumru!u 

RİZE 
0. Meedi Aguıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Zerin Tüzün 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1984 
[Oya katihmy anlar] 

O :2 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Eoıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAE 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Oaıay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaıı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rnsim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ucaarök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrını 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ultısoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (t. Ü.) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
A hin et Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Ali Altuntaş (İ.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı kal m 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün (I.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurut lııoğlu 
Ui l ÜnH 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısının 17 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Oye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekiııserler : 

Oya katılmıyanlar 

184 
9 0 
yo 

0 
0 

9 1 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
•Suphi Oürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kfıınil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattiıı özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tıuıçkanat 
s-f/kı Ulay 
Muzaff er Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHtSAR 
Rassim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz luee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
fİnsan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BİTLİS 
Ziya Namı Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi An kan 

[Kabul edenleri 

Sırrı Uzuuhasanoğlu 
BURDUR 

(). Kanık Kınaylürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayaıı-
j f i l 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet ERI in Durul 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğlu 

ERZURUM 
(Isınan Alilıocagdl 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ccuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizauıettin Öz<2Ül 

HAKKÂRİ 
Necip Beyhan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburnıı 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Ö^den 
Rii'al öztürkeino 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
KIILS Karısu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ukısman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çııuıralı 
Mustafa Dinckli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulnnay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abd u rra hn La ıı B ay a ı • 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mua'lıı Akarca 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay ha a 

İzzet Gener 
ORDU 

Zeki Kumrıılıı 
RİZE 

O. Mecdi At>ıın 
SAKARYA 

Turhan Kapardı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tcvetoğhı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleıııezoglu 

TRABZON 
Yusuf Damirdağ 

URFA 
Vasfi Gterg»r 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfök inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Al an kuş 
Hasan Alakan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Rakip Ün er 
Necati özdeniz 
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[Oya kaklmıyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanııllah Celebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mdııraet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rif'at Etker 

•Sabit Kocabcyoğlu 
İbrahim »Saffet Omay 
(K) 

ANTALYA 
M:ehmet Pırıltı 
M'. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdeni ir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Pik ret Turkangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahif A İtan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım .Dağlı (llşk. W) 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(B§»k. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Mdip Somıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Oiieügil 

İSTANBUL 
Meb rure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ş. Sami Kırdar 

IZMlR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
V. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğkı (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Ak<;a 
İ. 101 em Enline 

MANİSA 
Ferit Alpiskeııder (lî.) 
Orhan Süersan 
Refik Lrlusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ. Ü.) 

SAMSUN 
11. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SÜRT 
Abdurrakman Kavak 

SİVAS 
AI im e t, Çekemo g I u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Ali Altuııtas f.İ.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
»Şevket Bnladoğlu 
Reşat Zalogiu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat M ahmut K' a ra ki s"' 

VAN 
Ferid Melen (K) 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalüi 
Âmil Artus 
Ömer Krgüıı ( İ.) 
Sadi Koçoş 
Enver Kök 
Salür Kurutluoğlu 
Adil Ünlü 
N. Zerin Tüziin 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1984 O : 2 
Hoıaf ve Küçük Sanakârlar kanunu tasarısının 18 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt yoğunluk sağlanamamıştır. 
üye »arısı 1 84 

Oy r e m d e r 80 
Kabul fikîsit-r : 88 

Reddeden İP r () 
Çektetserh»r ı 

İptal edilen oylar : 0 
\>>'H katılınıyaiıSüf 0 5 

Açık tiyeük!t:r 0 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELBB 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Grürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 

Sefahattin özgrür 
M'-hrın-'t Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı triay 
Mü/affer Yurdakuler 

ADANA 

Galip Afşar 
Sakıp Ona' 

AFYON KARAHİSAR 
R asi; 11 flamuoğlu 
M: ÎSÎM ""'a Yılmaz luce-
oğll! 

ANKARA 
NTiyazi Atfjnıasii 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
<Sauri Topçu.ojrlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerei'hanoğlu 

BOLU 
Sırrı rzunhasHiıoy'îıı 

BURDUR 
(). Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sahri Çağlayan
d ı 
Baki Güzey 
"nhit Orîae 

ÇORUM 
A.'âeJdin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin D 

EDİRNE 
Tahsin Bangnoğhı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp ffatımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Fcuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Vizameftin Ö/«rül 

HAKKÂRİ 
Xeeip Seyhan 

İÇEL 
»'{tvit Tfvfik Okyayu/ 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburuıı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

R-ifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlu-a 

KAYSERİ 
'•füsm'i Dikeçliırii 
Hüseyin Kalpaklınğiu 
Su ad Hayri OrerüpHi 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Aear 

MARAŞ 
Genap Aksu 
Vedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahnıan Bayar 
Abd ülkerim Saraçoğln 

MUĞLA 
Vf nalla Akarca 
'laldım Meııteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun ,-v* 

NİĞDE 
Kudret ]Bayhan 

izzet Gen er 
ORDU 

Zeki Kumru lu 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanîı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tovetoirhı 

SİNOP 
Suphi Batıp-

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezdin 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf Demini a & 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Terfik înei 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdenı.ir 
Hafip Üne? 

-m 



TABU ÜYELER 
ltefet Aksoyoğlu 
Eınenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (i.) 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasa
ban 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mneit. Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğhı 
îîiiV.î Oğuz Beka la 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoglu 
ibrahim Saffet Omav 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

A.RTVÎN 
*Vhmet özdemir 

AYDIN 
İskender Cenap Kire 
Osman Saim Sarıgöllü 
J-MIrT-f Tnrhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 
[GekinserJ 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYE 

X. Zerin Tiiziin 

[Oya kati Imıy anlar] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Xahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yal e nk 

DİYARBAKIR 
Azmi Enloğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
rvîâl Er tuğ 
Rasitti Giray 

ERZİNCAN 
1-Yhmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Sormmoülıı 

ESKİŞEHİR 
ı'iavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
<«!ıa.hattin Orhorı 

GÜMÜŞANE 
fîaîit Znrbun 

HATAY 
M. Enver ..Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip tfzdolay 

İSPARTA 
Mustafa. Oülcüflfil 

İSTANBUL 
Mebrııre Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Oümüşoğlıı 
Ş. Sami Kırdar 

izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı fi". Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akea 
1. E t em Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhınay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUŞ 
Isa. Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ay ban 
Şevket Koksal (1. Ü.) 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Rıza İsıtan 
ltefet Rendeei 

SİİRT 

Abdurrahınan Kavak 
SİVAS 

Ahmet ÇokemotV'! 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zalogln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakuıi 

VAN 
Eerid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık A ri uk m a ? 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık R«-nı?.i Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkahn ([.) 
Âmil Artus 
Hasan At akan 
Ömer Ergün (İ.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoglu 
Adil Ürılu 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 
Esnaf ve Küçük Sanakarlar kanunu tasarısının 19 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 89 
Kabul edenler : 88 

Reddedenler : 0 
Çefcinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 95 
Açık üyelikler : 0 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
M ne ip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
»Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioglu 
Sami Kü(;ük 
Sezai Ö'Kan 
Fahri Özdilck 
Si'iûimUiıı Özgür 
Mehmet Şükran Özka-

Haydar Tunekaııat 
Sıtkı Ulay 
Mıız-aflei' Yurdakııler 

ADANA 
({alıp Afşar 
Sakıp Ön al 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiru Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnoe-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet. Güler 
Nejat Sarhealı 
Hasan AH Türk er 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuogdu 

BİTLİS 
Z i v: ı. S o ı 'e f 11 a n oğl u 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ömev Faruk Kınaytiirk 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Cahit; Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Gabi t Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 
Sakıp Hatunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Ömer İTeuzal 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettln özgül 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan. Adalı 
M. Tekin Arıbıırıın 
Fikret, Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rıfat öztürkçine 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Enis Kansu 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeligil 
Hü şeyin Kalpakl ıoğl n 
Suat. Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
•Sedat Gumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nivvit Yetfkin. 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Baya r 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
îzzet O öner 

ORDU 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Türkan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi. 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

N. Zerin Tüzün 
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Ö. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 
[Oya kahlmıy anlar] 

0 : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Refct Aksoyoğlu 
l^nıanullah (jclol)i 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tovfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mucit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etkcr 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mdhmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Alı m et Özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
•raiât Oran 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Balit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Taldp özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gtileügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırda r 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrını 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
İm t fi Tokoğlu (1. ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akra 
İbrahim Etem Erdin*; 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tnlıınay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUŞ 
isa Hisan Bineöl. 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ.İ\) 

SAMSUN 
Hüseyin Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 
Rofet Rendeci 

SİİRT 
Abflurrahmaıı Ka vale 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal. Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Ali Altnntaş (î.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

VAN 
Fon d Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ıkaluı 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Şahit Kurııtlııoğln 
Âdil Ünlü 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluğu sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyaıılar 

184 
91 
90 

0 
1 

93 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri özdilek 
Selâlıattin özgür 
Mehmet Şükran özkay 
Haydar Tımrkaımt 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yudakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp ön al 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Vî i'.,sî:\fa Yılmaz îrıee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa
ban 

ANKARA 
Niyazi Ağı mask 
Marısnr Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan. Alı Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul edenler) 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Aiâeddin Çetin 

DENtZLÎ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
7eki tslâm 
Vizamettin Özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Hasan Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMlR 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Yedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlr 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mentcşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RIZB 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp üner 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1984 O : 2 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİL3N ÜYE 

N. Zerin Tüzün 

TABİÎ ÜYELER 
Hefet Aksoyoghı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Al un et Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şeref han-
o&lu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
MTtl' Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet, Emin Duru 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
<Yiâl Ertuû 
Rasim O i ray 

ERZİNCAN 
E eh m i Bay soy 

ERZURUEI 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cavsi Ucagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ha! i t Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

I Oya katîlmiycmlar] 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer l/ûîi'i B.>/.raiı 
Cahit Okurer 
Hilmi ('»Mat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Ata!ay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Hinsoy 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (I. Ü.) 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİVAS 
\hm<<t (>k<mıo{v-:K 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Bet-il 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Fîsat Mahmut Karalar 

VAN 
Ferid Melen (B,) 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
\ mil Art us 

Ömer Ergün (I.) 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Adil Ünlü 

• —«•=SSS > « * •< < 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısının 22 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğun hık sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 89 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler o 

Çekinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 95 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Su ph i G ü rr-s oy t raık 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdü ek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurd aküler 

ADANA 

Galip Afşar 
Sakıp Ön al 

AFYON KARAHÎSAR 

Rasim. Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
OeMH Tevfîk Earaaapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mü ıı.su r TJlusoy 

BALIKESİR 

'Mehmet Güler 
Nejat Sari ıenh 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabi-i Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
("). Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 
Baki Güzey 
Gah it Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
('ahit Akyaı 

EDİRNE 
Tahsi ıı Banguoğiu 

ERZURUM 
Osman Alüıocagil 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
N'izamettin özgül 

HATAY 
M. Kııyer Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arılvurun 
Fikret Güııdoğan. 
Ekrem Özden 
Rıfat özHİrkçine 

Al. Genıal. Yıldırım 
İZMİR 

Enis Kan su 

KASTAMONU 
Mehmet Gamlıca. 
Ahmet Nusret Turu, 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 

KONYA 
Sedat Oıımralı 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Genap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M nalla Akarca 
Hal dun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
f. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Raylımı 

izzet Gen er 
ORDU 

Zeki Kum ruhi 
RİZE 

Osman Meedi Agıtn 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Teveloğlu 

SİVAS 
JRifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğl11 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kamil Gosknnoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tcvfik înei 

0. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankus 
Hasan Alakan 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Osman Koksal 
Naciiı- Nadi 
Necati özdeniz 
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C. Senatosu B : 83 7 . 7 . İ964 O : 2 
[ÇeJdnserj , 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

N. Zerin Tüzün 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğl n 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (\.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
liit'at Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet O m ay 
(i*0 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M'. Akif Tekin 

ARTVİN 
Alı met Özdomir 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nam i Şerei'lıan-
oğlıı 

BOLU 
Rahmi Arakan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaıı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa, Valeuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Dural 

DİYARBAKIR 
Azın i Erdoğan 
ihsan Hamit Titret 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Raftım Giray 

ERZİNCAN 
l<Yhmi Baysoy 

ERZURUM 
O. Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
O a. vs i Uça gök 

GİRESUN 
Mehmet İzin en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
ITaldt Zarbım 

HAKKÂRİ 
Neei]> Seyhan 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSPARTA 
Mustafa Ch'ileigil 

İSTANBUL 
Meb rı t re Aksolev 

Şevket Akyürek 
O. Zeki (iümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lııtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı A t al ay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
İjfıtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç; 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskonder 
(B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulıısoy 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (l Ü.) 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Şelfimi üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Forid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergim (İ.) 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasansunn 24 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 85 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 1 

Oy» katılmayanlar y<) 
Açık üyelikler o 

TABÎI ÜYELER 
Kitrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâm il Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Falın özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanal 
Sıtkı ülay 
Muzaf'fpr Ytırdakuler 

ADANA 

Galip Afşar 
Sakıp ön al 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
N'ivıi7Â Ağırnaslı 
Ma.nsıi!' Ulnsoy 

BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
I f asan A! i Türker 

[Kabul 

BİNGÖL 
Sabri Topçuogln 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanogı u 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğkı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Eır-er Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fiki'et Giindoğan 
Ekrem Özden 

edenler] 

Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamhea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Iîüsnü Dikeçiigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nivüt Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdu IT alım an B a ya r 
Abdülkerim Saraçoği u 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlo 

NEVŞEHİR 
1. Ş. A ta sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyh'mev.oğiti 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan At akan 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Necati özdeni/. 
Ragıp Öner 



O. Senatosu B : 83 7 . 7 . 1964 O : 2 
[ÇekinserJ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLSİN ÜYE 

X, Zerin Tüzün 

[Oya katıl mty anlar] 
TABÎI ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Rjjıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mucit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfaı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osrnan Rjûrn Sarıgöllü 
Fikret Tnrhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BURSA 
St'i-ef Kayalar 

ÇANAKKALE 
Xahit Aitaıı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V. 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehnu't Emin Duru! 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bask. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
''•!ırni Raysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğhı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Vizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

CrÜMÜŞANE 
ila i it Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Del ive) i 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırçlar 

İZMİR 
İzzet Birand 
^mer Lûtfi Bozca lı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdino 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tnlmıay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Aipiskender (15.) 

Orhan Siier^an 
Refik Ulusov-

MUŞ 
İsa. Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (t. Ü.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Vecdi Agıın 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SÎÎRT 
Abdıırrahman Kava.k 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlm 

TEKİRDAO 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altımtas (t.) 
Zihni Betii 

TRABZON 
ReşHl Zaloğln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLENÜYELER 
Cevat A çık alın 
Muzaffer Alankus 
Amil Artus 

Ömer Ergim (t.) 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğ'u 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısının 26 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt yoğunluk sağlanamaniJ^tır.) 

TABİİ ÜYELER 
Kkı/üm Acunor 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâkattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunekanat 
Sîtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarl.ıealı 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Oekinserler : 
Oya kal.ılmıyanlar : 

184 
S 4 
83 

0 
1 

100 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Halimi -Arıkan 
Sırrı Uz uu hasan oğlu 

BURDUR 
Ö. Kanık Kınaytiirk 

BURSA 
ihsan Sabrı Oağlayangi 
'Haki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çotin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cav.it Tevfik Okyayuz 
TalSp Özdokıy 

İSTANBUL 
M\ Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburuıı 
Fikret Gündoğaıı 

Kkrcm Özden 
Kifat Öztürkeine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
l'hıis Katısu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca, 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçdiigil 
Hibeyiu Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali. Itıza. I ! I ı ı s ı ı ıan 

KOCAELİ 
Kifat Özdeş, 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
A bd ur rahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M nalla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Kudret Bay ha ti 
izzet Gen er 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Kifat Öçten 
Ziya Önder 
IIu 1 ûsi Soy lemezogl u 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidüğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankus 
Hin san A takan 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Ragıp Ün er 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
N. Zerin Tüziin 
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TABİÎ ÜYELER 
liflet Aks oy oğlu 
Emauullah Celebi 
Kii(iri Kaplan 
Mehmet Özgün eş 
A]) tu et Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet. Onaldı 

ADIYAMAN 
Halil Apar (i.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeif. Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Hıfzı Oğuz Pekala 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 

BALIKESİR 
'Enver Aka (Paşkaıı) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nam i Şerefhan-
oğlu 

O. Senatosu B : 83 
[Oıja katıl 

BURSA 
i>ovc[' Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nakit- Allan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
I lazım Dağlı (P.şk. V.) 

ÇORUM 
Safa, Yalçuk 

DENİZLİ 
('ahit A Uyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
A/ani Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bük. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Uasim Giray 

ERZİNCAN 
Celimi Eaysoy 

ERZURUM 
Sakıp ilatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmcn 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan 

HATAY 
.Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa, Güleügil 

İSTANBUL 
.Uebrure Aksoley 

! 7 . 7 . 1964 O 
'mıy anlar] 

Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
fzzi'-f Pirand 
Ömer Lûtl'i Pozeah 
CaJıit Okurer 
ili I mi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı A ta 1 ay 
V. Ziya Ayrını 
Mehmet, Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
I ait fi Tokoğlu (İ. 0.) 

KONYA 
Sedat, Cumralı (E.) 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Elem Erdinç 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
(P.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUŞ 
İsa, Ifisan Pingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (t. Ü.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Iviza İsıtan 
Refet Rendeei 

SÜRT 
AİHİurrahmau Kavak 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi üren 

TOKAT 
Ali Altuutas (I.) 
Zihni Pctil 

TRABZON 
Koya t Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
E(-rid Melen (P.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsıııaiL Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Pallan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergim (j.) 
Enver Kök 
Sahir Kuruthıoğlu 
Nadir Nadi 
Adil Ünlü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SHKSHNÜ(JÜN('ü BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1064 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
— II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Selâmi Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikası
nın yarısından fazla hissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/254) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sa
yılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına 
ait Kanunun bugünkü şartlara göre yeterli olup 
olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/260) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri kazalarının içme 
ve sulama tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, turizm gelişmelerinde göz 
önünde bulundurulan esasların neler olduğuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/263) 

5. — C. Senatosu İzmir Üyesi îzzet Birand'-
m, memleketimizi ziyaret eden Alman Parlâmen
to Heyetinin karşılanması merasimine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/266) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm, Düzce kazasının Yakabaşı köyün
deki bir hâdiseye dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/276) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, bugünkü malî ve ekonomik du
rumumuza dair Maliye Bakanından sözlü soru
su. (6/268) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/269) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, açılacak olan Eğitim Fakültele
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/270) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta derceli okullardaki yeni 
kayıt ve kabul şartlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/271) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İSLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDELİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ili ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/407) 
(S. Sayısı : 469) [Dağıtma tarihi ; 2 . 7 . 1964] 
(Bitiş tarihi : 20 . 8 .1964) 



Dönem : 1 Donem : l / A A 
Toplacı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 ö ö 

Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/407) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 634, 634 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . i . 1961 

Kanunlar Müdüıiüğii 
Sayı : 51-17X63 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1964 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Fuacl Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27 . 11 . 1961 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 28 . 3 . 6, 13 ve 17 . 4 1964 tarihli 77, 84, 89 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 634) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu ^ 15 . 5 . 1964 
Esas No. : 1/407 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığının 21 . 4 . 1964 tarih ve 51-17863 sayılı yazısı ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına havale olunan «Esnaf ve Küeük Sanatkârlar kanunu tasarısı» 1. Sosyal İş
ler, 2. Millî Eğitim, 3. Malî ve İktisadi İşler, 4. Anayasa ve Adalet, 5. Bayındırlık ve Ulaş
tırma, İmar ve İskân, 6. Bütçe ve Plân komisyonlarına havale edilmiş, Umumi Heyetin 
28 . 4 . 1964 tarihli 65 nci Birleşiminde her komisyondan ikişer üyenin iştirakiyle Geçici Komisyo
numuzun kurulmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen kanun tasarısı ilgili bakanlıklar, Oda
lar Birliği, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonu
muzda tetkik ve müzakere olundu. 

Ekonomik ve sosyal haytımızda mühim bir mevki işgal eden esnaf ve küçük sanatkârlarımızı, 
Ticaret ve Sanayi Odalarına muvazi bir teşkilâta kavuşturmak için hazırlanan kanun tasarısının: 
Daha evvel yürürlüğe giren 4355 ve 5373 sayılı kanunların tatbikinden doğan mahzurları gidere
cek, meslekî murakabeyi tesis edecek, müstehlik ile hakiki sanatkâr arasındaki münasebetleri ko-
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laylastıracak ve meslek mensuplarını sosyal, İktisadi ve kültürel inkişafa kavuşturacak hükümleri 
ihtiva etmesi bakımından, tümü hakkındaki gerekçe kabule şayan görülerek maddelerin müzakere
sine geçilmiştir. 

Maddelerin mühim bir kısmı aynen kabul edilmiş bir kısmı değiştirilmiştir. Burada değiştirme 
sebebine temas olunacaktır. 

Madde 3. — Derneklerle meşgul olan makam Ticaret Bakanlığıdır. İdare âmirinin izni ile ku
rulması, Ticaret Bakanlığının onanması ile çalışmaya başlaması mahzurlar doğurahilir. Dernek
ler kamu kuramu niteliğinde olduğundan ihtisas makamının tebliği ile kurulup çalışmaya başla
ması uygun görülerek madde buna göre yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 12. — g bendine vuzuh vermek için «karar vermek» kelimeleri ilâve olunmuştur. 
Madde 13 ve 19 nen maddelerdeki «"bir» kelimesi çıkarılarak salt çoğunluktan anlaşılması 

lâzımgelen mânanın vuzuhu temin olunmuştur. 
Madde 14. — 30, 50, 62, 93, 125 ve geçici madde 2 deki nitelik kelimesi (keyfiyetin) karşılığı 

olmadan (durum) kelimesiyle değiştirilmiştir. 
Madde 15 ve 16. — 51, 53, 74, 95 nci maddelerdeki (hazırun listesi) kelimeleri (toplantıya katı

lanlar listesi) olarak değiştirilmiştir. 
Madde 17. — 20, 26, 75, 96 ncı maddelerdeki gösterme oyu kelimeleri (işari oy) olarak değiş

tirilmiştir. 
Madde 18. — Maddeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 22. — L bendindeki salâhiyetin bir yargı görevi olmayıp uzlaştırıcılık olduğunu ifade için 

maddeye 34 ve 124 ncü maddelerin esasları dairesinde kelimeleri ilâve olunmuştur. 
Madde 24. — Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya aylık ücret verilmesi Genel Kurulun üç

te iki çoğunlukla alacağı karara bağlanmıştır. 
Madde 30. — 10 liradan 50 liraya kadar olan para cezalarının kesin olduğu tasrih edilmiştir. 
Madde 34. — Vazife kelimesinin karşılığı (görev) olarak değiştirilmiş, yönetmeliği hazırlıyacak Ba

kanlıklara vuzuh verilmiştir. 
Madde 46. — Birliğin ismi (küçük) kelimesi ilâve olunarak tashih edilmiş ve madde cümle haline 

sokulmuştur. 
Madde 49. — Tam üye sayısı terimi Anayasaya uygun olarak üye tamsayısı şekline çevrilmiş, de

netçilerle ortaklaşa terimi «denetçilerin çoğunluk kararı ile» durumuna sokulmuştur. 
Madde 52. — Hatalı bulunan (birlik) kelimesi derneğe çevrilmiş, Başkanlık Divanının işari oyla 

seçileceği gösterilmiştir. 
Madde 62. — Birlik Başkâtibinin oy kullanamıyacağı hususu tasrih edilmiştir. 
Madde 86. — Kesinhesap ve çalışmalar hakkında yıllık rapor verileceği tasrih edilmiş ve raporla

rın müşterek verileceği belirtilmiştir. 
Madde 104. — Genel Kâtip terimi bir ıstılah olarak muhafaza edilmiş, Orta - Doğu Teknik Üni

versitesi İdari Bölümü ile muadili yüksek okullar konmuş, lise mezununun genel kâtipliğe tâyini uy
gun görülmemiştir. 

Madde 107. — Konfederasyonların piyango tertibetmeşi mahzurlu görüldüğünden çıkarılmıştır. 
Madde 111. — Vazifeye dönebilmek için «inzibati bakımdan işine iadesinde mahzur görülmemesi» 

şartı ilâve olunmuştur. 
Madde 112. — Tatbik olunacak cezalar (uygulanacak cezalar) olarak tashih edliımiştir. 
Madde 113. — Usul ve füru tasrih edildikten sonra birinci derece kelimesi hatalı olduğundan 

ikinci derece olarak tasrih edilmiştir. 
Madde 115. — Küçük sanat kollarına fotoğrafçılık, deniz motorculuğu, kayıkçılık, mavnacılık 

ve imalcilikleri ve benzerleri ilâve olunmuştur. 
Madde 123. — Hare kelimesi Devlete ait bir alacak olduğundan (tesbit edilen ücret) olarak tas

rih edilmiştir. 
Madde 125. — Komisyon kararma yazılı bildiri tarihinden itibaren 30 gün içinde ticari dâvaları 

görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunulabileceği tasrih edilmiştir. 

0. Senatosu ( S. Baym : 469 ) 
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Geçici madde 1. — Durumlarını bu kanuna uydurmıyan teşekküllerin süresi sonunda münfesih 

sayılacağı, mevcutlarının üst kademelere intikal edeceği bu yeni teşekküllerin devraldıkları mik
tarla mukayyedolarak sorumlu olacağı esası ilâve olunmuştur. 

Esnaf ve küçük sanatkârlarımızın bir an evvel teşkilât ve huzura kavuşmasını teminen Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle müzakeresi uygun olur. 

Umumi Heyetin tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle arz olunur. 

Başkan 
Uşak 

Söz hakkım mahfuzdur 
K. Coşkunoğlu 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Sözcü 
Kastamonu 

Huzur hakkı ve ücretler
le tarifeye muhalifim 

A. N. Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

ö. Ergün 

Konya 
M. Dinekli 

Kâtip 
Manisa 

R. Ulusoy 
îmzada bulunamadı 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

imzada bulunamadı 

îzmir 
H. Onat 

Tabiî Üye 
M. özgüneş 

Giresun 
S. Orhon 

îmzada bulunamadı 

C. Senatosu ( S. Sayım : 469 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

• - ş n ^ ' K " ? - . . - - . ' - » ^ Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanunu 

;• - *:,.., ?"* ^ BİRİNCİ BÖLÜM 

uV . ...., „ - Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği 

Demeğin tanımı 

MADDE 1. — Esnaf ve küçük sanat sahipleriyle, yanlarında çalışanların meslekî, sosyal, 
ekonomik ihtiyaçların! gidermek, sanat ve ticaretlerinin nieslekî ahlâk ve kamu yaranna uy
gun, ahenkli ve Verimli bir «tarzda gelişmesini sağlamak, müşterileri ile aralarındaki münase
betleri düzenlemek amaçları il'e kuracakları tüzel kişiliği haiz, ve kamu kurudu niteliğinldSekı 
meslek kuruluşlarına Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derrieği denir. 

Kanunun kapsamı 

MADDE 2. — îster gezici olsun, ister bir dükkânda veya bir sokağın belli yerinde sabit bu
lunsunlar, ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan ve geliri o yer gelenek 
ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icabettirmiyecek miktarda sınırlı olan ve bu 
bakımdan ticaret sicili v(e dolayısiyle ticaret ve sanayi odasına kayıtlan gerekmiyen, aynı ni
teliğe (sermaye unsuru olsun, olmasın) sahibolmakla beraber, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve 
hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlendiren hizmet, meslek ve küçük sanat sahiple
riyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şo
förlükle temin eden kimselerin birinci maddede belirtilen amaçlarla kuracakları dernekler bu 
kanun hükümlerine tabidir. .« f * r * * «M ~ ? * > * * • * p s * *« ;- * ş * j:» 

Bern ek Zerin kuruluşu 

MADDE 3. — Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, dernek kurulması istenen yerde ça
lışmakta olan sanat, hizmet, meslek sahipleri ile esnaftan en az 50 kişinin isteği ve o yer idare 
amirliğinin izni ile kurulur. 

Bu izin âzami 15 gün içinde verilir, idare âmirinin izin vermemesi halinde durumun ilgililere 
yazı ile bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde ticari dâvaları görmekle yetkili mahkemede dâva 
açılabilir. "*w" * * * * s * : 

Bu hususta Ticaret Bakanlığınca hazırlanan örneğe uygun düzenlenmiş tutanak ile birlikte 
statünün üç nüshası dilekçeye birleştirilip o yer idare amirliğine verilir. 

Tutanak ve statüleri Bakanlığa gönderilen dernekler, statülerinin Bakanlıkça onama ve du
rumun yazılı ile bildirilmesinden sonra çalışmaya başlarlar. 

Statüde yapılacak değişiklikler de aynı usul ve hükme bağlıdır. 
Dernek kurulmıyan yerlerde idare âmiri bütün esnaf ve küçük sanatkârları bir dernek için

de toplanmaya çağırır. 

Çalışma bölgesi 

MADDE 4. — Esnaf ve küçük sanatkârlar derneklerinin çalışma bölgesi, bulundukları yerin 
belediye sınırlarıdır. 

Aynı bölgede ve aynı konuda birden fazla dernek kurulamaz. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 469 ) 
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(Sosyal İşler Komisyonu, Millî Eğitim Komisyonu, Maliye ve İktisadi İşler Komisyonu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma, İmar ve İskân Komisyonu ve Bütçe ve Plân Komis

yonundan kurulu Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

De) •rıek lerin kur ulusu 

MADDE 3. — Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, dernek kurulması istenen yerde çalışmak
ta olan sanat, hizmet, meslek sahipleri ile esnaftan en az 50 kişinin isteği ve Bakanlığın izni ile kuru
lur. 

Bu hususta yapılacak müracaat dilekçesine, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan örneğe uygun dü
zenlenmiş tutanak ile birlikte statünün üç nüshası eklenerek İdare Amirliğine verilir. 

İdare Amirliği kendi yapacağı incelemeden sonra mütalâasiyle birlikte onbeş gün içinde belgeleri 
Ticaret Bakanlığına gönderir. 

Bakanlık iki ay içinde izin verip vermediğini bildirmediği takdirde dernek kendiliğinden kurul
muş olur. 

Bu maddeye göre Danıştayda açılacak dâvalar altı ay içinde hükme bağlanır. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabu edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 469 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Konularının değişik olup olmadığının belli edilmesi yönünden çıkacak anlaşmazlıklar 6 noı 
maddede söz konusu komitece çözümlenir. 

Kayıt zorunluluğu 

MADDE 5. — İkinci maddede belirtilen esnaf ile hizmet, meslek, küçük sanat sahipleri ve 
aynı niteliği taşıyan, yanlarında çalışanların meslekleri ile en yakın konuda kurulu esnaf ve 
küçük sanatkârlar derneklerine kayıtları zorunluluğu vardır. Dernek olmıyan yerler de işbu zo
runluluk birlik ajanlığına kayıtla yerine getirilir. 

Kayıt zorunluluğu yönünden odalarla dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkların çözümü 

MADDE 6. — Bu kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeleri dolayısiyle, dernekler tarafın 
dan kayda tabi tutulan kişiler bakımından ticaret ve sanayi odaları ile dernek arasında çıkacak 
anlaşmadıkları gidermek üzere bölge ticaret müdürü «olmadığı takdirde idare âmiri veya 
yerine görevlendireceği kimsenin» başkanlığı altında ticaret v|eya sanayi odası «her iki odanın ayrı 
ayrı bulunduğu yerlerde ilgili oda» ve ilgili esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri tarafından 
atanacak bir temsilcinin katılması ile devamlı olarak çalışmak üzere 3 kişilik bir komite kuru
lur. 

Anlaşmazlığın çıktığı yerde, ayrıca esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri birliği bulunduğu 
takdirde ilgili derneğin temsilcisi yerine birlik temsilcisi alınır. 

Komite tacir durumunda olmalarına rağmen derneklere, esnaf ve küçük sanat sahipleri olduk
ları halde ticaret ve sanayi odalarına kaydolduklarını her hangi bir şekilde tesbit ettiği kimsele
rin kayıtlarının düzeltilmesi ile her iki teşekkül tarafından kayda tabi tutulmak istenen kişiler 
yönünden çıkacak anlaşmazlıkları karara bağlar. 

Komite kararları aleyhine ilgililer tarafından yazılı bildirme tarihinden itibaren 8 gün içinde 
ticari dâvalara bakmakla görevli mahkemeye itirazda bulunulabilir. 

Birlik ajanlığı 

MADDE 7. — Esnaf ve küçük sanatkarlar derneklerinin kurtulmadığı ilçe, bucak ve köylerde 
Birlik tarafımdan ajanlık tesis olunabilir. Ajan o yer esnaf ve sanatkârlarının mütalâası da 
alınmak suretiyle Birlik tarafından o yer esnaf ve sanat sahiplerinden ve bunlar içinde ge
rekli nitelikte bir kimse bulunmadığı takdirde aynı şekilde sair kimselerden atanır, tşten uzak 
laştırma da ayını usule tabidir. 

Ajanlık giderleri birlik tarafından karşılanır. Gelirleri de birliğe gelir kaydedilir. 
Ajanlıklar bulundukları yerin idari kuruluş sınırlan içinde derneklere kayıtla zorunlu esnaf 

ve küçük sanat sahiplerini kaydetmek, sicillerini tutmak, ilgili merciler veya bizzat bağlı olan es
naf ve küçük sanat sahipleri tarafından istenecek belge ve bilgileri vermekle görevli olup, birliğe 
bağlı olarak çalışır. 

Yukardaki hizmet karşılığında yalnız 38 nci maddedeki ücretler tahsil olunur. 
Birlik, ajanlık çalışma hudutlarını, ajanlık kuruluşu mümkün olmıyan yerlere yayma yetkisin

dedir. 

Üyelik nitelikleri 

MADDE 8. — Esnaf ve küçük sanatkârlar derneklerine üye olabilmek için aşağıdaki husus
lar aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmak veya yabancı devlet uyruğunda bulunmakla bera
ber Türkiye'de sanat ve ticareti yürütmeye izinli bulunmak, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 469 ) 



oteşici Komfisyontuın Değ^tkişi 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kayıt zorunluğu yönünden odalarla dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkların çözümü 

MADDE 6. — Bu kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeleri dolayısiyle, dernekler tarafından 
kayda tabi tutulan kişiler bakımından Ticaret ve Sanayi Odalan ile dernek arasında çıkacak anlaş
mazlıkları gidermek üzere Bölge Ticaret Müdürü «olmadığı takdirde îdare Âmiri veya yerine gö
revlendireceği kimsenin» başkanlığı altında Ticaret ve Sanayi Odası «her iki odanın ayrı ayrı bu
lunduğu yerlerde ilgili oda» ve ilgili Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri tarafından atanacak 
bir temsilcinin katılması ile devamlı olarak çalışmak üzere 3 kişilik bir komite kurulur. 

Anlaşmazlığın çıktığı yerde, ayrıca Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Dernekleri bulunduğu takdirde 
ilgili derneğin temsilcisi yerine birlik temsilcisi alınır. 

Komite tacir durumunda olmalarına rağmen derneklere, esnaf ve küçük sanat sahipleri oldukları 
halde Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolduklanm her hangi bir şekilde tesbit ettiği kimselerin kayıt-
lannın düzeltilmesi ile her iki teşekkül tarafından kayda tabi tutulmak istenen kişiler yönünden çı
kacak anlaşmazlıktan karara bağlar. 

Komite kararlan aleyhine ilgililer tarafından yazılı bildirme tarihinden itibaren 8 gün içinde 
ticari dâvalara bakmakla görevli mahkemeye itirazda bulunulabilir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 469 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

b) Medeni hakları kullanmak yetkisine sahibolmak, 
c) 2 nci maddedeki nitelikte olmak, 
2 nci maddedeki nitelikte bulunmakla beraber reşidolmıyanlar derneklere aday üye olarak kay

dedilebilirler. Bu gibi kimseler, derneğin sağlıyacagı sosyal her türlü imkânlardan faydalanırlar. 
Ancak, Genel Kurula üye sıfatı ile katılamazlar. 

Üyelik niteliğinin kaybı 

MADDE 9. — Derneklere kayıtlı üyelerin kayıtlarının silinebilmesi için aşağıdaki hallerin 
bulunması zorunludur : 

a) Daimî olarak bölge dışına çıkmak, 
b) 8 nci maddenin «a», «b», «c» fıkralarındaki nitelikleri kaybedenler veya bu niteliklerin

den birine sahibolmadıkları sonradan anlaşılanlar, 
c) Aralıksız olarak altı ay fiilen sanat, meslek ve hizmetlerini yapmıyanlar, 
ç) Sanat ve ticaretten geçici veya sürekli olarak yasaklananlar, 
Yukardaki fıkralara göre kayıtları silinenlerden üyelik niteliklerini yeniden almaları sebe

biyle yeniden derneğe alınanların, dernek üyeliği dolayısiyle kazandıkları haklar devam eder. 

Organlar 

MADDE 10. — Esnaf ve küçük sanatkârlar derneklerinin organları : 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetçiler, 
ç) Haysiyiet divanı'dır. 

Genel Kurul 

MADDE 11. — Genel kurul derneğe kayıtlı üyelerden kurulur. 

Genel kurulun görevleri ve yetkileri 

MADDE 12. — Genel kurulun başlıca görevleri ve yetkileri : 
a) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile birlik ve federasyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Haysiyet divanı asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
ç) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ile çalışma programını aynen veya değiştirerek 

kabul etmek, 
d) Kesinhesapları kabul veya reddetmek, 
e) Yıllık raporları tetkik, yönetim kurulu ve denetçileri ibra etmek, 
f) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dâva açılmasına karar vermek ve il

gililerin aynı süre içinde işten el çektirilmelerini karar altına almak, 
g) Bakanlıkça düzenlenen tip statüde değişiklik yapılması hakkında Bakanlığa teklifte bulun

masına, statünün derneklerin ihtiyarına bırakılan kısımları hakkında yönetim kurulunca Bakanlık
tan alınacak ön izine dayanarak, 

h) Mensubu olduğu birliğin muvafakati alınmak şartiyle taşınamaz mallar alım ve satımına. 
taşınamaz malların karşılığında veya sair surette ödünç para alınmasına karar vermek, 

i) İmkânları nisbetinde öğrenci okutmasına, bir evvelki yıl gelirlerinin % 5 ini geçmemek kay-
diyle umumi menfaate hadim kuruluşlara yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 
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MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 0 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurulun görevleri ve yetkileri 

MADDE 12. — Genel kurulun başlıca görevleri ve yetkileri : 
a) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile birlik ve federasyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
ç) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ile çalışma programını aynen veya değiştirerek 

kabul etmek, 
d) Kesinhesapları kabul veya reddetmek, 
e) Yıllık raporları tetkik, yönetim kurulu ve denetçileri ibra etmek, 
f) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dâva açılmasına karar vermek ve 

ilgililerin aynı süre içinde işten el çektirilmelerini karar altına almak, 
g) 'Bakanlıkça, düzenlenen tip statüde değişiklik yapılması hakkında Bakanlığa teklifte bulu

nulmasına, statünün derneklerin ihtiyacına bırakılan kısımları yönetim kurulunca Bakanlılrtan alı
nacak ön izine dayanarak karar vermek, 

h) Mensubu olduğu birliğin muvafakati alınmak şartiyle taşınamaz mallar alım ve satımına, 
taşınamaz malların karşılığında veya sair surette; ödünç para alınmasına karar vermek, 

i) imkânları nisbetinde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gelirlerinin % 5 ini geçmemek kay-
diyle umumi menfaate hadim kuruluşlara yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 
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ı) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak feshi teklifi hakkında karar vermek, 
j) Yönetim kurulu tarafından düzenlenecek kayıt ücretleri ve yıllık aidat miktarları ile der-

neklerce yapılacak hizmetler, düzenlenecek veya onaylanacak belgeler karşılığında alınacak ücret 
tarifesini onamak, 

k) Yönetim kurulunu derneğin gayesine uygun olarak yukardaki fıkralar dışında kalan konu
larda görevlendirmektir. 

Genel Kurul toplantıları 

MADDE 13. — Genel Kurul yılda bir defa dernek statüsünde belirtilen zamanlarda belli yer ve 
saatte âdiyen toplanır. Genel Kurul aynca; 

a) Yönetim kurulu üye tamsayısının yandan bir fazlasının karan ile, 
b) Üyelerden beşte birince (500 den fazla üyeli derneklerde onda biri) düzenlenecek tutanak 

ve gündemle yapılacak başvurma üzerine yönetim kurulu tarafından, 
c) Denetçiler çoğunluğu, 
ç) Gerektiğinde Bakanlıkça, 
Her zaman için olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir. 

Toplantıya çağrı ve çoğunluk 

MADDE 14. — Genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi on gün evvel yerinde iki 
ayn yayın organı ile bir defa ilân olunur. Yayın organı bulunmıyan yerlerde o yerin gelenek ve 
teamülüne göre ilân yapılır ve nitelik bir tutanakla tesbit olunur. 

Toplantının açılabilmesi için kayıtlı üyelerden en az üçte birinin (300 den fazla üyesi olan der
neklerde dörtte birinin) bulunması zorunludur. 

Yukardaki fıkrada belirtilen çoğunluk hâsıl olmadığı takdirde toplantı enaz üç gün sonraya bı
rakılır ve durum toplantıya katılan iki üye ile komiserin imzasını taşıyan tutanakla tesbit olunur. 
Bu süre hiçbir surette bir ayı geçemez. 

İkinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi aynı şekilde ilân olunur. Bu toplantıda kayıtlı 
üyenin en az onda birinin bulunması zorunludur. Bu sayı her halde dernek organlannın asil ve ye
dek üye sayısı ile genel kurul başkanlık divanı için lüzumlu miktardan az olamaz. 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 15. — Toplantıya katılanlar üye kayıt defterlerine nazaran dernek sicil numaralan ad 
ve soyadlan ile çalışma konulannı belirtecek şekilde hazinin listesindeki yerlerini imza sureti ile 
katılmalannı belirtirler. 

Üyelerin toplantıya bizzat katılmalan gerekli olup vekâlet caiz değildir. 
Hazinin listesi, başkanlık divanını teşkil eden başkan, başkanvekili, tutanak kâtipleri ve ay

nca komiser tarafından imza olunur. 

Komiser 

MADDE 16. — Genel kurul toplantılarının muteber olabilmesi için Ticaret Bakanlığını temsilen 
bir komiserin, toplantının süresince bulunması zorunludur. 

Komiser Bakanlık veya verilen yetki ile idare âmiri tarafından görevlendirilir. 
Komiserin imzasını taşımıyan hazinin listesi ile tutanaklar ve dolayısiyle toplantı belgeleri hü

küm ifade etmez. 
Toplantıdan en az on gün evvel idare amirliğine müracaatle toplantı yeri, günü, saati ve gün

demi bildirilmek suretiyle Bakanlık komiseri tâyini talebedilmesi, aynca derneklerin birliğe bilgi 
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ı) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak fesih teklifi hakkında karar vermek, 
j) Yönetim kurulu tarafından düzenlenecek kayıt ücretleri ve yıllık aidat miktarları ile der-

neklerce yapılacak hizmetler, düzenlenecek veya onaylanacak belgeler karşılığında alınacak ücret 
tarifesini onamak, 

k) Yönetim Kurulunu derneğin gayesine uygun olarak yukardaki fıkralar dışında kalan ko
nularda görevlendirmektir. 

Genel Kurul taplantiları 

MADDE 13. — Genel Kurul yılda bir defa dernek statüsünde belirtilen zamanlarda belli yer 
ve saatte âdiyen toplanır. Genel kurul ayrıca; 

a) Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlasının kararı ile, 
b) Üyelerden beşte birince (500 den fazla üyeli derneklerde onda biri) düzenlenecek tuta

nak ve gündemle yapılacak başvurma üzerine yönetim kurulu tarafından, 
c) Denetçiler çoğunluğu, 
ç) Gerektiğinde Bakanlıkça, 
Her zaman için olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir. 

- f • . **.-*•*.. .-„ | - Toplantıya çağrı ve çoğunluk 

MADDE 14. — Genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi on gün evvel yerinde iki 
ayrı yayın organı ile bir defa ilân olunur. Yayın organı bulunmıyan yerlerde o yerin gelenek ve 
teamülüne göre ilân yapılır ve durum bir tutanakla tesbit olunur. 

Toplantının açılabilmesi için kayıtlı üyelerden en az üçte birinin (300 den fazla üyesi olan der
neklerde dörtte birinin) bulunması zorunludur. 

Yukardaki fıkrada bilirtilen çoğunluk hâsıl olmadığı takdirde toplantı en az üç gün sonraya 
bırakılır ve durum toplantıya katılan iki üye ile komiserin izmasını taşıyan tutanakla tesbit olunur. 
Bu süre hiçbir surette bir ayı geçemez. 

İkinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi aynı şekilde ilân olunur. Bu toplantıda kayıtlı 
üyenin en az onda birinin bulunması zorunludur. Bu sayı her halde dernek organlarının asil ve 
yedek üye sayısı ile genel kurul başkanlık divanı için lüzumlu miktardan az olamaz. 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 15. — Toplantıya katılanlar üye kayıt defterlerine nazaran dernek sicil numaraları ad 
ve soyadları ile çalışma konulannı belirtecek şekilde listedeki yerlerini imza suretiyle katılmala
rını belirtirler. 

Üyelerin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup vekâlet caiz değildir. 
Toplantıya katılanlar listesi, başkanlık divanını teşkil eden başkan, başkanvekLli, tutanak kâ

tipleri ve ayrıca komiser tarafından imza olunur. 

Komiser 

MADDE 16. — Geneel Kurul toplantılarının muteber olabilmesi için Ticaret Bakanlığını tem-
süen bir komiserin, toplantının süresince bulunması zorunludur. 

Komiser Bakanlık veya verilen yetki ile idare âmiri tarafından görevlendirilir. 
Komiserin imzasını taşımıyan toplantıya katılanlar listesi ile tutanaklar ve dolayısiyle top

lantı belgeleri hüküm ifade etmez. 
Toplantıdan en az on gün evvel idare amirliğine müracaata toplantı yeri, günü, saati ve 

gündemi bildirühnek suretiyle Bakanlık komiseri tâyini talebedilmesi, ayrıca derneklerin birliğe 
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vermesi lâzımdır. Toplantı başlamadan evvel çağırının usule uygun olarak yapıldığı, hazırun lis
tesinin istenen biçimde düzenlendiği ve çoğunluğun tamam olduğu komiser tarafından incelenip 
tesbit edilerek görüşmelere başlanmasına izin verilir. 

Komiser toplantının mevzuat, statü ve gündem esasları içinde yürümesini denetleme ve teminle 
görevlidir. 

Bu s'urietle görevlendirilecek komiserlserin, mik tar ve esasları Bakanlıkça, tesbit edilecek zaruri 
masrafları dernek tarafından ödenir. 

Ancak; usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, komiser toplantıya gelmezse, toplantı icrasını 
temin etmek üzere, mahallî idare âmirine durum bildirilir. Komiser yine gelmez ise bir saat sonun
da toplantıya başlanır. 

Başkanlık Divanı 

MADDE 17. — Komiser tarafından verilen izin üzerine hazır bulunan dernek üyeleri veya der
neğin bağlı bulunduğu birdik veyahut da konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler 
arasından bir başkan bir başkanvekili ve yeteri kadar kâtip gösterme oyu ile seçilir. 

Üyelerden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır. 

Âdi toplantı gündemi 

MADDE 18. — Genel kurulun âdi toplantı gündemine: 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi, hesapların tetkiki ve denetçiler raporunun 

okunması, 
3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve kabulü, 
5. Denetçilerle, haysiyet divanının (seçim yılı olduğu takdirde) yönetim kurulu üyeleri ile bir

lik ve federasyon delegelerinin seçimi, 
6. Dileklerin tesbiti, 
7. Gündemde bulunmıyan hususlar hazır bulunan üyelerden yirmide birinin yazılı isteği veya 

Bakanlık, konfederasyon, ilgili federasyon ve derneğin bağlı bulunduğu birlik tarafından müzakere
si istenilen hususlar gündeme alınır. Statü değiştirilmesi ile feshi hususu ilân edilen gündeme dâhil 
olmadıkça görüşülemez. 

Statü değiştirme, fesih ve sair konularda, karar çoğunluğu 

MADDE 19. — Derneğin feshi hususunda karar alınabilmesi için derneğe kayıtlı üyelerin üçte 
ikisinin, statü değiştirme için kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının, sair konularda ise toplan
tıda bulunanların yarısından bir fazlasının çoğunluğu zorunludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 20. — Yönetim kurulu, genel kurulca dernek üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla 
seçilen 5 - 9 kişiden kurulur. Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim 
gösterme oyu ile yapılır. 200 den az üyeli dernekler 5, 200 - 500 üyesi olanlar 7, 500 den fazla 
üyeli dernekler 9 kişilik yönetim kurulu seçer. Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli miktarda 
asıl üyeden başka ayrıca aynı sayıda yedek üye tesbit olunur. 

Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında açılma olursa yerine yedeklerden sırası ile en fazla oy 
alanlar getirilir. 
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bilgi vermesi lâzımdır. îopİahtı başlamadan evveİ çağrının usule uygun olarak yapıldığı, top
lantıya katılanlar listesinin istenen biçimde düzenlendiği ve çoğunluğun tamam olduğu komiser 
tarafından incelenip tesbit edilerek görüşmelere başlamasına izin verilir. 

Komiser toplantının mevzuat, statü ve gündem esasları içinde yürümesini denetleme ve te^ 
minle görevlidir. 

Bu suretle görevlendirilecek komiserlerin, miktar ve esasları Bakanlıkça tesbit edilecek zaruri 
masrafları dernek tarafından ödenir. 

Ancak; usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, komiser toplantıya gelmezse, toplantı icra
sını temin etmek üzere, mahallî idare âmirine durum bildirilir. Komiser yine gelmez ise bir saat 
sonunda toplantıya başlanır, 

Başkanlık Divanı 

MADDE 17. — Komiser tarafından verilen izin üzerine hazır bulunan dernek üyeleri veya 
derneğin bağlı bulunduğu birlik veyahut da konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler 
arasından bir başkan bir başkanvekiili ve yeteri kadar kâtip işari oy ile seçilir, 

Üyelerden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır, 

Âdi toplantı gündemi 

MADDE 18. — Genel Kurulun âdi toplantı gündeminde aşağıdaki hususlar bulunur: 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim Kurulu çalışma raporunun müzakeresi, hesaplann tetkiki ve denetçiler raporunun 

okunması, 
3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve kabulü, 
5. Haysiyet divanının (seçim yılı olduğu takdirde) yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler, 

birlik ve federasyon delegelerinin seçimi, f^f/fi^^^^^^^^ 
6. Dileklerin' tesbiti, ' " "" ' * * - ^ r ^ r r ^ ^ r 3 . . . : - w s ^ f ^ ' 
Gündemde bulunmıyan hususlar hazır bulunan üyelerden yirmide birinin yazılı isteği veya 

Bakanlık, konfederasyon, ilgili federasyon ve derneğin bağlı bulunduğu birlik tarafından müzake
resi istenilen hususlar ıgündeme alınır. Statü değiştirilmesi ile fesih hususu ilân edilen gündeme 
dâhil olmadıkça görüşülemez. 

Statü değiştirme, fesih vesair konularda karar çoğunluğu 

MADDE 19. — Derneğin feshi hususunda karar alınabilmesi için derneğe kayıtlı üyelerin 
üçte ikisinin, statü değiştirme için kayıtlı üyelerin yarısından fazlasının,, sair konularda ise top
lantıda bulunanların yansından fazlasının çoğunluğu zorunludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 20. — Yönetim kurulu, genel kurulca dernek üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla 
seçilen 5 - 9 kişiden kurulur. Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim 
işari oy ile yapılır. 200 den az üyeli dernekler 5, 200 - 500 üyesi olanlar 7, 500 den fazla üyeli 
dernekler 9 kişilik yönetim kurulu seçer. Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli miktarda asıl 
üyeden başka ayrıca aynı sayıda yedek üye tesbit olunur. 

Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yerine yedeklerden sırasiyle en fazla oy 
alanlar getirilir, 
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Kurulun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısı yandan aşağı düşmesi ve ye
deklerinin de kalmaması halinde, genel kurulun, denetçiler ve yönetim kurulunun mevcut üyele
rinin müşterek çağrısı ile bir ay içinde toplanarak yönetim kurulu yeniden kurulur. 

Bu süre içinde yönetim kurulu görev ve yetkileri de; denetçiler ve haysiyet divanınca der
nek üyeleri arasından seçilen üç kişilik bir kurula aittir. 

Dernek yönetim kurulu üyesi seçilebilmesi için; 
1. Okur - yazar olmak, 
2. Yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapis cezası ile hükümlü olmamış bulunmak, 
3. Derneğin iştigal konusunda, «Çıraklığı icabettiren meslek veya sanat kollarında bu dev

renin ikmalinden sonra» en az üç sene bilfiil çalışmış bulunmak, 
4. Haysiyet divanınca ihtar ve tevbih cezaları dışında disiplin cezası veya mükerrer para ce

zası ille cezalandırılmamış olmak. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı 

MADDE 21. — Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan bir veya iki başkanvekili 
seçer. 

Derneğin hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. 
Derneği, yönetim kurulu başkanı veya başkanvekili ile katibin müşterek imzası ilzam eder. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 22. — Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Dernek işlerini mevzuat dairesinde yürütmek, 
b) Genel kurulca verilecek kararları yürütmek, 
c) Yeni yıl bütçesi ile çalışma programını hazırlamak ve genel kurula vermek, 
ç) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak hususunda bağlı bulunduğu birliğe teklifte bu

lunmak, 
d) Bölgeleri içinde küçük sanatkâr ve esnafla ilgili teamülleri tesbit etmek, gelenek ve alış

kanlıkları onamak ve ilân edilmek üzere birliğe vermek, 
e) Üyelerinin çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşı

lamak bakımından lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve icabeden tesisleri kurmak, 
f) Bakanlıkça bağlı bulunduğu birlik kanah ile verilecek emir ve talimatı yerine getirmek, 
g) Dernek üyeleri için resmî dairelere gösterilmesi gereken belgeleri düzenlemek ve onamak, 
h) Dernek mensubu olan esnaf ve küçük sanat sahiplerinin çalışma konulan ile ilgili durum-

lan hakkında resmî makamların talebedeceği bilgiyi vermek, 
i) Dernek mensuplannm sicillerini tutmak, 
ı) Resmî ve hususi mercilerden istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek, 
j) Dernek üyelerinden alınacak kayıt ücreti ile yıllık aidata ait tarife ile dernekçe yapılacak 

hizmetler ve düzenlenecek veya onanacak belgeler karşılığında alınacak ücretlere ait tarifeleri 
düzenlemek ve genel kurula vermek, 

k) Konfederasyon (federasyon) ve bağlı bulunduğu birlikçe verilecek mevzuata uygun ödev^ 
leri yerine getirmek, 

1) Demek üyeleri ile müşterileri arasında iş münasebetleri dolayısiyle çıkacak anlaşmazlık
lara muhatabolmak ve icabında zarann ödenmesine karar vermek ve aezayı icabettiren hallerde 
haysiyet divanına göndermek, 

m) Dernek üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve 
özel kuruluşlarda gerekli teşebbüslerde bulunmak, 
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Kurulun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısı yandan aşağı düşmesi ve ye
deklerinin de kalmaması halinde, genel kurulun, denetçiler ve yönetim kurulunun mevcut üyele
rinin müşterek çağrısı ile bir ay içinde toplanarak yönetim kurulu yeniden kurulur. 

Bu süre içinde yönetim Kurulu görev ve yetkileri de; denetçiler ve haysiyet divanınca der
nek üyeleri arasından seçilen üç kişilik bir kurula aittir. 

Dernek yönetim kurulu üyesi seçilebilmesi için; 
1. Okur - yazar olmak, 
2. Yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapis cezasiyle hükümlü olmamış bulunmak, 
3. Derneğin iştigal konusunda, «çıraklığı icabettiren meslek veya sanat kollarında bu devre

nin ikmalinden sonra» en az üç sene bilfiil çalışmış bulunmak, 
4. Haysiyet divanınca ihtar ve tevbih cezalan dışında disiplin cezası veya mükerrer para 

cezası ile cezalandırılmamış olmak. 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edilen 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 22. — Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Dernek işlerini mevzuat dairesinde yürütmek, 
b) Genel kurulca verilecek kararları yürütmek, 
c) Yeni yıl bütçesiyle çalışma programını hazırlamak ve genel kurula vermek, 
ç) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak hususunda bağlı bulunduğu birliğe teklifte bu

lunmak, 
d) Bölgeleri içinde küçük sanatkâr ve esnafla ilgili teamülleri tesbit etmek, gelenek ve 

alışkanlıklan onamak ve ilân edilmek üzere birliğe vermek, 
e) Üyelerinin çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını kar

şılamak bakımından lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve icabeden tesisleri kurmak, 
f) Bakanlıkça bağlı bulunduğu birlik kanalı ile verilecek emir ve talimatı yerine getirmek, 
g) Dernek üyeleri için resmî dairelere gösterilmesi gereken belgeleri düzenlemek ve ona

mak, 
h) Dernek mensubu olan esnaf ve küçük sanat sahiplerinin çalışma konulariyle ilgili dü-

rumlan hakkında resmî makamların talebedeceği bilgiyi vermek, 
i) Dernek mensuplannın sicillerini tutmak, 
ı) Resmî ve hususi mercilerden istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek, 
j) Dernek üyelerinden alınacak kayıt ücreti ile yıllık aidata ait tarife ile dernekçe yapıla

cak hizmetler ve düzenlenecek veya onanacak belgeler karşılığında alınacak ücretlere ait tarife
leri düzenlemek ve genel kurula vermek, 

k) Konfederasyon (federasyon) ve bağlı bulunduğu birlikçe verilecek mevzuata uygun ödev
leri yerine getirmek, 

1) Dernek üyeleri ile müşterileri arasında iş münasebetleri dolayısiyle çıkacak anlaşmazlık
lara muhatabolmak ve icabında 34 ve 124 ncü maddelerin esaslan dairesinde zararın ödenmesine 
karar vermek ve cezayı icabettiren hallerde haysiyet divanına göndermek, 
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n) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
o) Dernek kâtibi memur ve hizmetlilerin atanma, terfi, cezalandırma ve azillerini yapmak, 
ö) Ana sözleşme değiştirmeleri hususunu genel kurula teklif etmek, 
p) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak. 

Yönelim kurulu toplantıları, 

MADDE 23. — Yönetim kurulu, başkanın veya üyelerinin çoğunluğunun çağırışı ve ayrıca 
denetçilerle haysiyet divanı tarafından görülecek lüzum üzerine her zaman ve en az ayda bir defa 
kendiliğinden toplanır. 

Huzur hakkı ve ücretler 

MADDE 24. — Yönetim kurulu üyelerine toplantıları için huzur hakkı verilip verilmiyeceği 
ve miktarı genel kurulca kararlaştırılır. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kanunun veya genel kurulun yüklediği görevlerden 
dolayı genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin kararlariyle aylık ücret verilebilir. 

Dernek kâtibi 

MADDE 25. — Derneklerin işlerini mevzuat statü ve yönetim kurulu kararlan gereğince 
yürütmekle görevli ve sorumlu bir kâtip bulunur. 

Kâtibin aynı zamanda birden ziyade dernek kâtipliğinde çalışması mümkündür. 
Kâtip yönetim kurulu toplantılarına katılır. Oy kullanamaz. 
Harcama yönetim kurulu kararına dayanılarak başkanı veya vekili ile kâtibin müşterek im

zası ile yapılır. 
Dernek adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim kurulu bâzı ko

nularda kâtibe tek başına imza yetkisi verebilir. 

Denetçiler 

MADDE 26. — Denetçiler genel kurulca dernek üyeleri arasından (veya gerektiğinde derneğe 
kayıtlı olmıyan kişilerden) iki yıl süre için gizL oyla seçilecek üç kişiden kurulur. 

Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim gösterme oyu ile yapılabilir. 
Seçimde en fazla oy alanlardan üç kişi asıl ayrıldıktan sonra sıra ile en fazla oy alanlardan aynı 
sayıda yedek ayrılır. '?$ v^ T*'-"^ 

Asıl ve yedek denetçilerin tamamen görevlerinden ayrılması halinde haysiyet divanınca ilk 
genel kurul toplantısına kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır. Denetçilere bu 
husustaki hizmetleri karşılığı ücret verilip veril memesi verilecekse miktarı genel kurulca karar
laştırılır. , . * *',' ** f • 

Denetçilerin çalışma görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Genel kurul tarafından alman kararların yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmedi

ğini araştırmak, 
b) Dernek işlerinin mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetle

mek, 
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m) Dernek üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve 
özel kuruluşlarda gerekli teşebbüslerde bulunmak, 

n) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
o) Dernek kâtibi memur ve hizmetlilerin atanma, terfi, cezalandırma ve azillerini yapmak, 
ö) Ana sözleşme değiştirmeleri hususunu genel kurula teklif etmek, 
p) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Huzur hakkı ve ücretler 
MADDE 24. — Yönetim Kurulu üyelerine toplantıları için huzur hakkı verilip verilmiyeceği ve 

miktan, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine kanunun veya genel kurulun yüklendiği görevlerden 
dolayı aylık ücret verilip verilmiyeceği ve miktarı, genel kurulun üçte iki çoğunluğu ile kararlaş
tırılır. 

MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Denetçiler 
MADDE 26. — Denetçiler genel kurulca dernek üyeleri arasında (veya gerektiğinde derneğe ka

yıtlı olmıyan kişilerden) iki yıl süre için gizli oyla seçilecek üç kişiden kurulur. 
Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim işari oyla yapılabilir. Seçim

de en fazla oy alan adam üç kişi asıl ayrıldıktan sonra sıra ile en fazla oy alanlardan aynı sayıda 
yedek ayrılır. 

Asıl ve yedek denetçilerin tamamen görevlerinden ayrılması halinde haysiyet divanınca ilk ge
nel kurul toplantısına kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır. Denetçilere bu husustaki 
hizmetleri karşılığı ücret verilip verilmemesi verilecekse miktarı genel kurulca kararlaştırılır. 

Denetçilerin çalışma görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Genel kurul tarafından alman kararların yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini 

araştırmak, 
b) Dernek işlerinin mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetle

mek, 
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c) Bakanlıkça, bağlı bulunduğu birlik tarafından icabında federasyon ve konfederasyonca veri
lecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 

d) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol et
mek, 

e) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Lüzumunda genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukarda sayılan görev ve yetkilerini (e) fıkrasında çoğunlukla diğer hususlarda ço

ğunlukla veya tek başlarına yaparlar. 

Haysiyet divanı 

MADDE 28. — Haysiyet divanı genel kurulca dernek üyeleri arasından bir yıl süre için gizli oyla 
seçilecek üç ilâ beş kişiden kurulur. 

Binden fazla üyeli derneklerde haysiyet divanı üye adedi 5 kişidir. 
Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim gösterme oyu ile yapılır. 
Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli sayıda asıl üye ayrıldıktan sonra aynı sayıda yedek üye 

ayrılır. 
Haysiyet Divanı kendi arasından birini Başkanlığa seçer. 
Haysiyet divanı görev ve yetkilerine giren hususları üye tamsayısının tamamı ile görüşür ve as

gari çoğunlukla karara bağlar. 
Haysiyet divanı asıl üyelerinden bir veya birkaçının yapılacak çağrıya rağmen toplantıya ka

tılmamaları halinde toplantı uygun zamana bırakılır ve bu toplantıya asıl üyelerle birlikte yedekler
den sıra ile en fazla oy sahibi olanlar çağrılır. 

Haysiyet divanının yedeklerle tamamlanmasında dahi üyeler üye tamsayısı ile toplanmadığı tak
dirde noksan kalan üyeler seçim süresi tamamlanmak üzere derneğin bağlı bulunduğu birlik tara
fından o derneğin yönetim kurulu ve denetçileri dışındaki üyeler arasından yapılacak atanma ile 
tamamlanır. 

Toplantıya katılmıyan asıl üye olduğu takdirde çağrılan yedek üye yalnız bu toplantı için asıl 
üye nitelik ve yetkisiyle müzakerelere katılır. avetli yedek üye müşahit niteliği ile toplantıya 

Asıl üyelerin tamamının katılması halinde ise ^yararlanır. 
katılabilir. Ve asıl üyelere ait maddi haklardan lccek hususlarla doğrudan doğruya bilgi edineceği 

Haysiyet divanı diğer organlar tarafından verizırlanacak yönetmelik esasları dairesinde müzake-
konuları 101 nci maddenin (o) fıkrasına göre ha 
re eder ve karara bağlar. 

Haysiyet divanı toplantı zamanı kendisine intikal eden konuların karara bağlanma süresi bu ka
rarlara karşı itiraz usul ve mercileri cezayı gerektiren eylem ve hareketlerle, bunları karşılıyan ce
zalar, kesinleşen kararların yürütülme biçimi ve esasları yönetmelikle gösterilir. 

Haysiyet divanı üyeleri kendilerine veya karı veya kocası ile, usul, füruğ ve kardeşlerini ilgi
lendiren hususlarda müzakereye katılara azlar, Ihı gibi hallerde 7 nci fıkraya göre noksanlık ikmal 
olunur. 

Haysiyet divanına üye olalnlme şartları 

MADDE 29. — Haysiyet divanı üyesi olabilmek için : 
a) Okur - yazar olmak, 
b) 30 yaşını ikmal etmiş bulunmak, 
c) Hapis cezası ile hükümlü bulunmamak, veya dernek haysiyet divanında ihtar cezası dışın

daki disiplin cezaları veya mükerrer para cezaları ile cezalandırılmamış olmak, 
Ç) Derneğin çalışma konusuna giren hususlarda en az beş sene bilfiil çalışmış olmak. 
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c) Bakanlıkça, bağlı bulunduğu birlik tarafından icabında federasyon ve konfederasyonca veri
lecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 

d) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol 
etmek, 

e) Derneğin bir yıllık işlem ve hesaplan hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Lüzumunda genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukarda sayılan görev ve yetkilerini (e ve f) bendlerinde çoğunlukla diğer husus

larda çoğunlukla veya tek başlarına yaparlar. 

Haysiyet divanı 

MADDE 28. — Haysiyet divanı genel kurulca dernek üyeleri arasından bir yıl süre için gizli 
oyla seçilecek üç ilâ beş kişiden kurulur. 

Binden fazla üyeli derneklerde haysiyet divanı üye adedi 5 kişidir. 
Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim işari oyla yapılır. 
Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli sayıda asıl üye aynldıktan sonra aynı sayıda yedek üye 

ayrılır. 
Haysiyet divanı kendi arasından birini Başkanlığa seçer. 
Haysiyet divanı görev yetkilerine giren hususları üye tamsayısının tamamı ile görüşür ve as

gari çoğunlukla karara bağlar. 
Haysiyet divanı asıl üyelerinden bir veya birkaçının yapılacak çağrıya rağmen toplantıya ka

tılmamaları halinde toplantı uygun zamana bırakılır. Ve bu toplantıya asıl üyelerle birlikte yedek
lerden sıra ile en fazla oy sahibi olanlar çağırılır. 

Haysiyet divanının yedeklerle tamamlanmasında dahi üyeler üye tamsayısı ile toplanmadığı 
takdirde noksan kalan üyeler seçim süresi tamamlanmak üzere derneğin bağlı bulunduğu birlik ta
rafından o derneğin yönetim kurulu ve denetçileri dışındaki üyeler arasından yapılacak atanma 
ile tamamlanır. 

Toplantıya katılmıyan asıl üye olduğu takdirde çağrılan yedek üye yalnız bu toplantı için asıl 
üye nitelik ve yetkisiyle müzakerelere katılır. 

Asıl üyelerin tamamının katılması halinde ise davetli yedek üye müşahit niteliği ile toplantıya 
katılabilir. Ve asıl üyelere ait maddi haklardan yararlanır. 

Haysiyet divanı diğer organlar tarafından verilecek hususlarla doğrudan doğruya bilgi edine
ceği konulan 101 nci maddenin (o) fıkrasına göre hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde 
müzakere eder ve karara bağlar. 

Haysiyet divanı toplantı zamanı kendisine intikal eden konuların karara bağlanma süresi ba 
kararlara karşı itiraz usul ve mercileri cezayı gerektiren eylem ve hareketlerle, bunları karşıla
yan cezalar, kesinleşen kararların yürütülme biçimi ve esasları yönetmelikle gösterilir. 

Haysiyet divanı üyeleri kendilerine veya karı ve kocası ile, usul, füruğ ve kardeşlerini ilgilen
diren hususlarda müzakereye katılamazlar. Bu gibi hallerde 7 nci fıkraya göre noksanlık ikmal 
olunur. 

Haysiyet divanına üye olabilme şartları 

MADDE 29. — Haysiyet divanı üyesi olabilmek için : 
a) Okur - yazar olmak, 
b) 30 yaşını ikmal etmiş bulunmak, 
c) Hapis veya ağır hapis cezası ile hükümlü bulunmamak, veya dernek haysiyet divanında ih

tar cezası dışındaki disiplin cezaları veya mükerrer para cezaları ile cezalandırılmamış olmak, 
ç) Derneğin çalışma konusuna giren hususlarda en az beş sene bilfiil çalışmış olmak. 
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Haysiyet divanı üyeleri seçim süresi içinde genel kurulca düşürülemezler. 
Kanun, yönetmelik ve dernek statüsü ile kendilerine verilmiş görevlerin yapılmasında ihmal ve 

kayıtsızlık gösteren, muhtelif sebeplerle görev ve yetkilerini kötüye kullanan veya yetkileri sınır-
larını aştığı sabit olan haysiyet divanı üyelerinin görevlerine derneğin bağlı bulunduğu birliğin tek
lifi üzerine birlik başkanlar meclisince son verilebilir. 

Bu takdirde üyelerin noksan kalan seçim süreleri için 28 nci maddenin 7 nci fıkrası hükmüne 
göre işlem yapılır. 

Haysiyet divanı üyelerinin görevlerine son verilmelerini neticelendiren konu, yeniden kurulacak 
haysiyet divanına kendiliğinden intikal eder ve ilgililer hakkında mağduriyeti sebebolma hali de 
dikkate alınarak yönetmelik hükümlerine göre gerekli karar alınır. 

Cezalar 

MADDE 30. — Dernek üyelerine haysiyet divanınca verilecek cezalar : 
a) ihtar, 
b) Tevbih, 
c) Para cezası, 
ç) Geçici veya devamlı dernekten çıkarma. 
a) ihtar cezası : Üyeyi mevzuat ve meslekî ahlâk yönünden hareketlerini düzeltme bakımın

dan dikkatinin çekilmesidir. 
Kesin olup itirazı kabil değildir. 
b) Tevbih cezası : Dernek üyelerinin meslek ve sanatlarına veya meslekin disiplinine aykırı 

düşen hareketlerinden dolayı muaheze edilmesidir. 
Tevbih cezası kesin olup itiraz edilemez. 
c) Para cezası : Haysiyet divanınca, Bakanlık o yer idare âmiri, konfederasyon, derneğin 

bağlı bulunduğu birlik veya federasyon ve dernek organları tarafından mevzuata uygun olarak 
alınmış kararlar aksine hareket edenlerle, her hangi bir şekilde yasak hareketlerde bulunan der
nek mensuplarına verilecek para cezaları aşağıda gösterilmiştir. 

Yukarı fıkrada sayılan kararlarla tebligata uymıyan dernek mensuplarına ilk defa verilecek 
para cezası 10 liradan 50 liraya kadardır. Aynı meslek kolunda mükerrer olarak vukubulacak 
ayrı veya benzeri fiillerde 50 liradan 500 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

Bu cezalar için on gün zarfında ticari dâvalara bakmakla görevli mahkeme nezdinde itiraz 
olunabilir. 

Mahkemenin vereceği karar kesindir. 
ç) Geçici veya devamlı dernekten çıkarılma : Süresi zarfında dernek üyeliği hak ve yetkilerin

den hiçbir surette faydalanılmaması ve üyenin cezayı gerektiren fiili ile ilgili meslek kolunda 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle meslek, sanat ve hizmet görülmesinin yasaklanmasını içine 
alır. 

Geçici ihraç cezasının süresi 6 aya kadardır. 
ihraç cezaları o yer ticari dâvalara bakmakla görevli mahkeme kararı ile kesinleşir. 
Haysiyet divanı ilgili dosyayı on gün zarfında mahkemeye gönderir. 
Mahkeme niteliği tetkik ve almacak karar kesinleşmeyi mütaakıp umumi hükümlere göre ye

rine getirilir, 
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Haysiyet divanı üyeleri seçim süresi içinde, genel kurulca düşürülemezler. 
Kanun, yönetmelik ve dernek statüsü ile kendilerine verilmiş görevlerin yapılmasında ihmal 

ve kayıtsızlık gösteren, muhtelif sebeplerle görev ve yetkilerini kötüye kullanan veya yetkileri sı
nırlarını aştığı sabit olan haysiyet divanı üyelerinin görevlerine derneğin bağlı bulunduğu birli
ğin teklifi üzerine birlik başkanlar meclisince son verilebilir. 

Bu takdirde üyelerin noksan kalan seçim süreleri için 28 nci maddenin 7 nci fıkrası hükmüne 
göre işlem yapılır. 

Haysiyet divanı üyelerinin görevlerine son verilmelerini neticelendiren konu, yeniden kurula
cak haysiyet divanına kendiliğinden intikal eder ve ilgililer hakkında mağduriyete sebebolma hali 
de dikkate alınarak yönetmelik hükümlerine göre gerekli karar alınır. 

Cezalar : . 

MADDE 30. — Dernek üyelerine haysiyet divanınca verilecek cezalar : 
a) İhtar, 
b) Tevbih, 
c) Para cezası, 
ç) Geçici veya devamlı dernekten çıkarma. 
a) îhtar cezası : Üyeyi mevzuat ve meslekî ahlâk yönünden hareketlerini düzeltme bakımın

dan dikkatinin çekilmesidir. 
Kesin olup itirazı kabil- değildir. 
b) Tevbih cezası : Dernek üyelerinin meslek ve sanatlarına veya meslekin disiplinine aykırı 

düşen hareketlerinden dolayı muaheze edilmesidir. 
Tevbih cezası kesin olup itiraz edilemez. 
c) Para cezası : Haysiyet Divanınca, Bakanlık o yer idare âmiri, konfederasyon, derneğin 

bağh bulunduğu birlik veya federasyon ve dernek organları tarafından mevzuata uygun ola
rak alınmış kararlar aksine hareket edenlerle, her hangi bir şekilde yasak hareketlerde bulu
nan dernek mensuplarına verilecek para cezalan aşağıda gösterilmiştir. 

Yukarı fıkrada sayılan kararlarla tebligata uymıyan dernek mensuplarına ilk defa ve
rilecek para cezası 10 liradan 50 liraya kadar olup kesindir. Aynı meslek kolunda mükerrer 
olarak vukubulacak ayrı veya benzeri fiillerde 50 liradan 500 liraya kadar para cezası hükmo-
lunur. 

Bu ceza için on gün zarfında ticari dâvalara bakmakla görevli mahkeme nezdinde itiras 
olunabilir. 

Mahkemenin vereceği karar kesindir. 
ç) Geçici veya devamlı dernekten çıkarılma : Süresi sarfında dernek üyeliği hak ve yetki

lerinden hiçbir surette faydalanılmaması ve üy nin cezayı gerektiren fiilî ile ilgili meslek ko
lunda doğrudan doğruya veya dolayısiyle meslek, sanat ve hizmet görülmesinin yasaklanma
sını içine alır. 

Geçici ihraç cezasının süresi 6 aya kadardır. 
îhraç cezaları o yer ticari dâvalara bakmakla görevli mahkeme kararı ile kesinleşir. 
Haysiyet divanı ilgili dosyayı on gün zarfında mahkemeye gönderir. 
Mahkeme durumu tetkik ve alınacak karar, kesinleşmeyi mütaakıp umumi hükümlere göre ye

rine getirilir. 
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Muhkeme <v haysiyet divanı kararları 

MADDE 31. — Ceza mahkemelerinin vereceği beraet kararları, dernek haysiyet divanınca ve 
rilecek disiplin ile ilgili ve yetkisi içindeki para cezalarının uygulanmasına engel olamaz. 

Resmî makamların dernek ve mensupları ile ilgili kararları 

MADDE 32. — Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesini ilgi
lendiren hususlarda resmî makamlarca alınacak kararlarla, sair tasarruflarda, ilgili derneğin mü
talâasından faydalanılır. Ve bu konuda kurulacak komisyonlara dernek temsilcilerinin katılması 
sağlanır. 

Resmî ve özel kuruluşlara verilecek belgeler 

MADDE 33. — Resmî ve özel kuruluşlar tarafından, tüccar ve sanayicilerden istenilen belgeler 
esnaf ve küçük sanatkârlarca mensuboldukları derneklerden sağlanır ve verilir. 

İhtiyari talikim usulünü gösteren yönetmelik 

MADDE 34. — Esnaf ve küçük sanat sahipleri tarafından tamamlanması ve sonuçlandırılması 
zamana bağlı işlerden dolayı, iş sahipleri ile meydana gelecek anlaşmazlıkları halletmekle görevli 
bir hakem kurulu kurulur. 

Kurulun vereceği kararların yürürlüğe konulması zorunludur. Ancak, itiraz etmek istiyen ta
raf kararın yazılı bildirme tarihinden itibaren bir hafta içinde ticari dâvalara bakmakla görevli 
mahkemeye itiraz edebilirler. Bu kurulun kuruluş, görev, yetki ve çalışma şekilleri Ticaret Bakan
lığınca ve Sanayi Bakanlığınca tesbit olunacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Durum ve değişikliği bildirme zorunluğu 

MADDE 35. — Esnaf ve küçük sanat sahibi ile yanlarında çalışanlar, kayıt beyannamelerinde 
bulunan hususlarda meydana gelecek değişiklikleri en geç 30 gün içinde bağlı olduğu derneğe bil
dirmekle zorunludurlar. 

Aksine harekette bulunanlar 30 ncu maddeye göre cezalandırılırlar. 

Derneklerin gelirleri 

MADDE 36. — Derneklerin gelirleri : 
a) Kayıt ücreti ve yıllık aidat, 
b) Düzenlenecek ve onanacak vesikalar için alınacak ücretler, 
c) Para cezaları, 
ç) Yayın gelirleri, 
d) Bağış ve yardımlar, 
e) İmtihan harçları, 
f) Dernek gayesinin tahakkukunu sağlamak için kurulacak kurumlar geliri, 
g) Dernek için düzenlenecek müsamere ve emsali gösteriler gelirleri, 
h) Üyelerin faydalanılmasına ayrılacak ihtiyaç maddesi dolayısiyle elde edilecek hizmet karşı

lıkları. 
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MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edilen 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisince kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisince kabul edilen 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

İhtiyari tahkim usulünü gösteren yönetmeli!i 

MADDE 34. — Esnaf ve küçük sanat sahipler: tarafından tamamlanması ve sonuçlandırıl
ması zamana bağlı işlerden dolayı, iş sahipleri il; meydana gelecek anlaşmazlıkları halletmekle gö
revli bir hakem kurulu .kurulur. 

Kurulun verecteği kararların yürürlüğe ko nulması zorunludur. Ancak, itiraz etm'ek istiyen 
taraf ikararın yazılı bildirme tarihinden itibaren bir hafta içinde ticari dâvalara bakmakla gö
revli mahkemeye itiraz edebilirler. Bu kunuîıın f̂ur'iiîVij}, görev, yetki ve çalışma sekilileri Tica
ret ve Sanayi bakanlıklarınca müştereken tesrii olunacak bir yönetmelikle gösterilir. 

MADDE 35. — Millet Meclisince kabul edilen 35 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisince kabul edilen 36 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Kayıt ücreti ve yıllık aidat 

MADDE 37. — Üyelerin derneğe kayıtları sırasında vermekle zorunlu olduğu paraya kayıt üc
reti, kaydedildiği yıl ile diğer yıllar için verilecek paraya da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile tahsil şekilleri yönetim kurulu tarafından yapılacak 
teklif üzerine genel kurulca tesbit olunur. 

Kayıt ücretleri ile yıllık aidatların en az ve en yüksek miktarları her yıl konfederasyonun tek
lifi ve Bakanlığın tasdik edeceği tarifelerle tesbit olunur. 

Bu suretle düzenlenecek tarife esasları dairesinde yönetim kurulunca tesbit edilen kayıt ücre
ti ve aidatı durumlarına uygun bulmıyanlar kararın yazılı bildirme tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde derneğin bağlı bulunduğu birlik yönetim kuruluna itirazda bulunabilirler. 

Birlik yönetim kurulunun bu hususta yapacağı toplantıda ilgili dernek yönetim kurulunun 
bir temsilcisi müşahit olarak bulunabilir. 

Birlik yönetim kurulu üyeleri arasından ilgili derneğe bağlı kimseler olduğu takdirde oya ka
tılamazlar. 

Birlik yönetim kurulu, itirazları onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar ve derneğe teb
liğ eder. 

İtiraz kararın yürütülmesini durdurur. 

Behjelcrin tarif'eleri 

MADDE 88. — Üyelerin bağlı oldukları derneklerden mevzuat içinde olmakla beraber ek 
mahiyette olarak istiyecekleri hizmetlerin çeşitleri ile bunların yapılması karşılığında alınabile
cek ücretlerin en az ve en yukarı hudutları konfederasyonca genel olarak yapılacak teklife isti
naden Bakanlıkça tesbit olunur. 

Her hangi bir şekilde değeri yazılı olarak düzenlenmiş veya tasdik edilecek belgeler karşılı
ğında alınacak ücret ve miktarları nispî ve bunun dışında kıymeti yazılı olmıyan belgeler karşı
lığında alınacak ücretler ise maktu olarak tâyin olunur. 

Dernek hararları 

MADDE 39. — Derneklerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatı ile para cezaları ile ilgili ve usu
lü dairesinde itiraz mercilerinden geçerek kesinleşmiş olan kararları ilâm hükmünde olup genel 
hükümler dairesinde yerine getirilir. 

30 ncu maddeye göre verilecek çıkarma cezası dolayısiyle ticaret, sanat, meslek ve hiz
metten men hususunda alınan kararlar da aynı esaslar dâhilinde yerine getirilir. 

Fesih 

MADDE 40. — Dernekler aşağıdaki sebeplerle fesholunur : 
a) Üye mevcudu kanunun 3 ncü maddesinde gösterilen asgari miktardan aşağıya düştüğü 

takdirde, 
b) Genel kurulların mevzuata aykırı olan kararlarının Bakanlıkça yapılacak uyar

maya rağmen «2 ay içinde genel kurul toplanarak» ıslah edilmemesi halinde, 
c) Konfederasyonca her konu ve yere göre genel olarak tesbit edilecek yıllık zaruri gider

leri karşılıyacak miktarda gelir sağlıyamıyan ve konfederasyonun bu hususta uyarmasına rağmen 
burumunu ıslah etmek imkânını bıılamıyan dernekler konfederasyonun müracaatı üzerine Danış-
tayca fesholunur. 
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MADDE 37. — Millet Meclisince kabul edilen 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisince kabul edi\en 38 nci madde ayüoiı kabul edilmiştir. 

Dernek kararları 
MADDE 39. — Derneklerin kayıt ücretleri, yıllık aidatı v(e para cezaları ile ilgili ve usulü 

dairesinde itiraz mercilerinden geçerek kesinleşmiş olan kararları ilâm hükmünde olup genel 
.hükümler dairesinde yerine getirilir. 

30 ncu maddeye göre verilecek çıkarma cezası dolayısiyîe ticaret, sanat, meslek ve hizmet
ten men hususunda alınan kararlar da aynı esaslar dâhilinde y*erine getirilir. 

Fesih 

MADDE 40. — Dernekler aşağıdaki sebeplerle fesholunur : 
a) Üye mievcııdıu kamunun 3 ncü maddesinde gösterilen asgari miktardan aşağıya düştüğü 

takdirde, 
b) Genel kurulların mevzıuata aykırı olan kararlarının Bakanlıkça yapılacak uyarmaya 

rağmen «2 ay içinde genel kurul toplanarak» ıslah edilmemesi halinde, 
c) Konfederasyonca her konu ve yere göre genel olarak tesbit edilscek yıllık zaruri gider

leri karşılıyacak miktarda gelir sağlıyarnıyan ve konfederasyonun bu hususta uyarmasına rağmen 
durmrlanu ıslah etmek imkânını bulamıyan dernekler konfederasyonun müracaatı üzerine Da-
nıştayca fesholuniur. 
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Ayrıca derneğin iştigal konusuna giren hususlardan bâzılarına mensup esnaf ve sanat sahip
lerinin zamanla ayrı dernek teşkil etmeleri neticesi, kalan mevzuun müstakil bir dernek deva
mını icabettirecek kifayette olmaması halinde konfederasyonun müracaatı ve Bakanlığın tek
lifi üzerine Danıştayca fesholunur. 

Danıştay bu nevi talepleri üç ay içinde neticelendirir. 
Bu suretle fesholunan derneklerin üyeleri derneğin bağlı olduğu birlik tarafından tesbit edi

lecek, konuları ile ilgili derneklere kaydolunur. Bu gibi kimseler kayıt zorunluğunu 5 nci mad
de esasları dairesinde yaparlar. 

Feshedilen derneğin defter ve kayıtları bağlı olduğu birlik tarafından 5 sene müddetle sak
lanır. 

Tasfiye 

MADDE 41. — înfisah eden veya yukardaki madde hükümlerine göre feshedilen derneklerin 
bağlı oldukları birlik tarafından teşkil edilecek heyet borçları kendi varlığından ödenip ala
cakları tahsil ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblâğ ile ayni haklar, ko
mite tarafından tesbit edilecek esaslar içinde dernek üyelerinin kayıtla zorunlu kılındıkları 
derneklere devir ve taksim olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Delmekleri Birliği 

Tanım, 

MADDE 42. — Bu kanuna göre kurulan dernekler tarafından aralarında birlik ve dayanış
ma kurma ve kuruluşun gelişmesini sağlamak maksadiyle kuracakları tüzel kişiliğe sahip ku
ruluşlara Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği denir. 

- - " '""" " ' " Kuruluş 

MADDE 43. —Her il merkezinde bir Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği Birliği kurulur. 
Bakanlıkça hazırlanacak örneğe uygun olarak düzenlenmiş birlik statüsünün üç nüshası bir 

dilekçe ile birlikte o yer idare amirliğine verilir ve bu makamın onamasını mütaakıp birlik ku
rulmuş olur. 

Kuruluş bir hafta zarfında Bakanlığa bildirilir ve onanan statünün bir nüshası da gönderilir. 

Çalışma bölgesi 

MADDE 44. — Birliklerin kuruluş yeri il merkezleridir. 
Çalışma bölgesi, kuruldukları ilin idari kuruluş hudutlarıdır. 
Birlik bulunmıyan illerde mevcut dernekler Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek en yakın bir 

birlik içine alınır. 
Her hangi bir mahalde birden ziyade birlik kurulamaz. 

Derneklerin birliklere kayıt zorunluluğu 

MADDE 45. — Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, bölgeleri içinde bulundukları birliğe, 
bölgesinin katılmasını veya birliğin kuruluşunu takibeden bir ay içinde katılmakla zorunludur. 
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Ayrıca derneğin iştigal konusuna giren husuflardan bâzılarına mensup esnaf ve sanat sahip
lerinin samanla ayrı dernek teşkil etmeleri ne icesi, kalan mevzuun müstakil bir dernek de
vamını icabattirecdk kifayette olmaması halinde konfederasyonum müracaatı ve Bakanlığın tek
lifi üzerine Danıştayca fesholunlur. 

Danıştay bu nevi talepleri üç ay içinde neticelendirir. 
BÎU surette fesholunan derneklerin üyelerin dsrneğin bağlı olduğu birlik tarafından tesbit 

edilecek, koönları ile ilgili demeklere kaydolunur. Bu gibi kimseler kayıt zorunluğuıtiu 5 nci 
madde esasları dairesinde yaparlar. 

Fesh'edilen derneğin defter ve kayıtları bağlı olduğa birlik tarafından 5 sene müddetle sakla
nır. 

MADDE 41. — Millet Meclisince kabul edilen 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42, — Millet Meclisince kabul edilen 42 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisince kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisince kabul edilen 44 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisince kabul edilen 45 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yeniden kurulan derneklerde bu zorunluluk aynı süre içinde yerine getirilir. Yukardaki süreler 
içinde katılmıyan derneklerin kayıtları birlik yönetim kurulunca re'sen yapılır. 

Organlar 

MADDE 46. — Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Birliğinin organları : 
a) Genel Kurul, 
b) Başkanlar Meclisi, 
c) Yönetim Kurulu, 
ç) Denetçiler. 

Genel Kurul 

MADDE 47. — Birlik Genel Kurulu, mensubu bulunan derneklerin genel kurulları tarafından 
derneğe kayıtlı üyeleri arasından seçilecek ilk 50 üye için 2. Kalan her 50 üye için 1 delege ile bir
lik organlarında görevli kimselerden kurulur. 

Şu kadar ki, her halde delege adedi 15 şi geçemez. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 48. — Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim Kurulu üyeleri ile yedeklerini ve konfederasyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Yönetim Kurulunun çalışma programını incelemek ve idare heyetince hazırlanan ve başkan

lar meclisince incelenen bütçeyi ve kesinhesap cetvellerini onamak, 
ç) Yönetim Kurulunun geçen yıla ait çalışma raporu ile denetçiler raporunu incelemek, yöne 

tim kurulunu ve denetçileri ibra etmek, 
d) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dâva açılması hususunda başkanlar 

meclisince verilecek raporları incelemek ve onamak. 
Bu gibi kimselere, açılacak dâva sonucuna kadar işten el çektirilip ve yerlerine bu süre içinde 

yedek üyeler görevlendirilir. Ancak yedek üyelerin süresi hiçbir şekilde işten el çektirilen üyelerin 
kalan seçim süresini geçemez. 

e) Gayrimenkul alım ve satımına, konfederasyonun muvafakati alınmak suretiyle istikrazda bu
lunmasına karar vermek, 

f) Statünün değiştirilmesine ve yönetim kurulunun ilgili bakanlıktan ön müsaadesi alınmış hu
susların değiştirilmesine karar vermek, 

g) İmkânları ölçüşünde öğrenci okutulmasına kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal 
yardımlarda bulunulmasına ve bu gibi yardımların bir evvelki yıl safi gelirinin % 5 i geçmemesi 
şartiyle karar vermek, 

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve başkanlar meclisince incelenip tasvibedilen yönetmelik
leri onamak, 

i) Denetçilere hizmetleri karşılığı verilecek ücretin miktar ve esaslarını tesbit etmek, 
k) Yönetim Kurulunu derneğin gayesine uygun olarak yukardaki fıkralar dışında kalan konu

larda görevlendirmek. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 49. — Birlik Genel Kurulu, derneklerin temsil yetkisi üzerinde bulunan üyelerin katıl
maları ile yılda bir defa statüde belirtilen zamanlarda belli yer ve saatte âdiyen toplanır. 
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Organlar 

MADDE 46. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği Birliğinin organlan : 
a) Genel Hurul, 
b) Başkanlar Meclisi, 
c) Yönetim Kluıfuİu, 
ç) Denetçilerdir, 

MADDE 47. — Millet Meclisince kabul edilen 47 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Genel kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 48. — Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim kurulu üyeleri ile yedeklerini ve konfederasyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Yönetim kurulunun çalışma programını incelemek ve yönetim kurulunca hazırlanan ve 

başkanlar meclisince incelenen bütçeyi ve kesin hesap cetvellerini onamak, 
ç) Yönetim kurulunun geçen yıla ait çalışma raporu ile denetçiler raporunu incelemek, yönetim 

kurulunu ve denetçileri ibra etmek, 
d) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dâva açılması hususunda başkanlar 

meclisince verilecek raporları incelemek ve onamak, 
Bu gibi kimselere, açılacak dâva sonucuna kadar işten el çektirilip ve yerlerine bu süre içinde 

yedek üyeler görevlendirilir. Ancak yedek üyelerin süresi hiçbir şekilde işten el çektirilen üyelerin 
kalan seçim süresini geçemez. 

e) Gayrimenkul alım ve satımına, konfederasyonun muvafakati alınmak suretiyle istikrazda bu
lunmasına karar vermek, 

f) Statünün değiştirilmesine ve yönetim kurulunun ilgili bakanlıktan ön müsaadesi alınmış 
hususların değiştirilmesine karar vermek, 

g) İmkânları ölçüsünde öğrenci okutulmasına kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal 
yardımlarda bulunulmasına ve bu gibi yardımların bir evvelki yıl safi gelirini % 5 i geçmemesi şar-
tiyle karar vermek, 

h) Yönetim kurulunca hazırlanan ve başkanlar meclisince incelenip tasvibedilen yönetmelik
leri onamak, 

i) Denetçilere hizmetleri karşılığı verilecek ücretin miktar ve esaslarını tesbit etmek, 
k) Yönetim kurulunun derneğin gayesine uygun olarak yukarıdaki fıkralar dışında kalan ko

nularda görevlendirmek. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 49. — Birlik Genel Kurulu, derneklerin temsil yetkisi üzerinde bulunan üyelerin 
katılmaları ile yılda bir defa statüde belirtilen zamanlarda belli yer ve saatte âdiyen toplanır. 
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Genel Kurul ayrıca : 
a) Yönetim Kurulu tam üye sayısının çoğunluğu kararı ile, 
b) Genel Kurula katılma yetkisine sahip dernek temsilcilerinden beşte biri tarafından düzenle

necek gündemli tutanakla yapılan müracaata dayanılarak yönetim kurulu vasıtası ile, 
c) Denetçilerce ortaklaşa, 
ç) Gerektiğinde Bakanlıkça veya o yer idare amirliğince, 
Yapılacak davetle her zaman için olağanüstü olarak toplanabilir. 

Toplantıya çağrı ve çoğunluk 

MADDE 50. — Genel kurul toplantılarının yeri, günü ve g'iindemi toplantı gününden on gün ön
ce o yer usullerine göre iki ayrı vasıta ile ilân olunur. Ve ayrıca üye derneklere yazı ile bildirilir. 

Toplantının açılabilmesi için, dernek temsilcilerinin yarıdan bir fazlasının katılması şarttır. 
Yukarıdaki fıkrada bahsedilen çoğunluk hâsıl olmadığı takdirde toplantı en az üç gün sonraya 

bırakılır. Ve nitellik toplantıya katılan iki üye ile komiserin imzalıyacağı bir tutanakla tesbit olu
nur. Bu süre hiçbir surette bir ayı geçemez. 

İkinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ilk ilân ve yazılı bildirim belirtilmemiş ise aynı 
şekilde ilân edilir ve yazı ile bildirilir. 

Bu toplantıda dernek temsilcilerinden en az bnşte birinin bulunması şarttır. 
Bu miktar her halde denetçilerle yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile genel kurul baş

kanlık divanı için gerekli üye sayısından az olamaz. 

Toplantıya katvJ anlar listesi 

MADDE 51. — Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklerin isim ve yer
leri gösterilecek şekilde düzenlenen toplantıya katılanlar listesindeki yerleri imza etmek sure
tiyle katılmalarını belirtirler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Hazırun listesi genel kurul başkan ve başkanvekileri ile tutanak kâtipleri ve 16 ncı maddeye 

göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur. Ve temsilciler tarafından gösterilecek derneği 
temsile yetkili olduklarını isbat eder belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Bask ani > Jc divanı 

MADDE 52. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine hasır bulunan birlik temsilcileri veya 
konfederasyon tarafından görevlendirilmiş temsilciler arasından bir başkan, bir başkanvekili ve ye
teri kadar tutanak kâtibi gösterme oyu ile seçilir. 

Temsilcilerinden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır. 

Âdi toplantı gündemi 

MADDE 53. — Birlik genel kurulu toplantı gündemi : 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim Kurulunun raporunun görüşülmesi, hesapların incelenmesi ve denetçiler raporu

nun okunması, 
3. Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Başkanlar meclisince tetkik olunan bütço ve çalışma raporlarının kabulü, 
5. Denetçiler (seçim yılı olduğu takdirde) yönetim kurulu ve yedekleri ile konfederasyon dele

gelerinin seçimi, 
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Genel kurul ayrıca : 
a) Yönetim kurulu tam üye sayısının çoğunluğu kararı ile, 
b) Genel kurula katılma yetkisine sahip dernek temsilcilerinden beşte biri tarafından düzen

lenecek gündemli tutanakla yapılan müracaata dayanılarak yönetim kurulu vasıtasiyle. 
c) Denetçilerin çoğunluk karan ile, 
ç) Gerektiğinde bakanlıkça veya o yer idare amirliğince, yapılacak davetle her zaman için 

olağanüstü olarak toplanabilir. 

Toplantnıa çağrı ve çoğunluk 

MADDE 50. — Genel kurul toplantılarının yeri, günü ve gündemi toplantı gününden on gün 
önce o yer usullerine göre iki ayrı vasıta ile ilân olunur ve ayrıca üye derneklere yazı ile bildi
rilir. 

Toplantının açılabilmesi için, dernek temsilcilerinin yandan fazlasının katılması şarttır. 
Yukardaki fıkrada bahsedilen çoğunluk hâsıl olmadığı takdirde toplantı en az üç gün sonra

ya bırakılır ve durum toplantıya katılan iki üyo ile komiserin imzalıyacağı bir tutanakla tesbit 
olunur. Bu süre hiçbir surette bir ayı geçemez. 

İkinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ilk ilân ve yazılı bildirim belirtilmemiş ise 
aynı şekilde ilân edilir ve yazı ile bildirilir. 

Bu toplantıda dernek temsilcilerinden en as beşte birinin bulunması şarttır. 
Bu miktar her halde denetçilerle yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile genel kurul baş

kanlık divanı için gerekli üye sayısından az olamaz. 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 51. — Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklerin isim ve 
yerleri gösterilecek şekilde düzenlenen listedeki y:rleri imza etmek suretiyle katılmalannı belirtir
ler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Toplantıya katılanlar listesi genel kurul balkan ve başkanvekilleri ile tutanak kâtipleri ve 

16 ncı maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur. Ve temsilciler tarafından 
gösterilecek derneği temsile yetkili olduklarını ispat eder belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Başkanlık Divanı 

MADDE 52. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine hazır bulunan dernek temsilcileri 
veya konfederasyon tarafından görevlendirilmiş temsilciler arasından bîr başkan, bir başkan-
vekili ve yeteri kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir. 

Temsilcilerinden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır. 

Âdi toplantı günd&mi 

MADDE 53. — Birlik genel kurulu toplantı gündemi : 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim Kurulunun raporunun görüşülmesi, hesapların incelenmesi ve denetçiler raporu

nun okunması, 
3. Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Başkanlar meclisince tetkik olunan bütçe ve çalışma raporlannın kabulü, 
5. Denetçiler (seçim yılı olduğu takdirde) yönetim kurulu ve yedekleri ile konfederasyon dele

gelerinin seçimi, , 
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6. Dileklerin tesbiti. 
Gündemde bulunmıyan hususlar hazır bulunan temsilcilerin yirmide birinin isteği üzerine veya 

Bakanlık veya konfederasyon tarafından görüşülmesi istenen hususlar gündeme alınır Statü 
değiştirilmesi ille feshi hususu ilân edilen gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez. 

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 

Yönetim kurulu 

MADDE 54. — Birlik yönetim kurulu genel kurulca dernek temsilcileri arasından iki yıl 
süre için gizli oyla seçilen 5 ilâ 9 kişiden kurulur. 30 dan az derneği bulunan birlikler 5, 50 ye ka
dar derneği olan birlikler 7, 50 den fazla derneği olan birlikler ise 9 kişilik Yönetim Kurulu 
seçer. Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli miktarda asıl üye ayrıldıktan sonra aynı sayıda 
yedek üye tesbit olunur. (Oyların eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur.) 

Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında açılma olursa yerine yedeklerden sırası ile en fazla oy 
sahibi olanlar getirilir. 

Kurulun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi 
ve yedeklerinin de kalmaması halinde Genel Kurulun denetçilerin çağrısı ile bir ay içinde topla
narak Yönetim Kurulunun yeniden kurulması icabeder. Bu süre zarfında Yönetim Kurulu görev 
ve yetkileri de başkanlık meslisi tarafından birlik genel kuruluna katılma yetkisine sahip dernek 
temsilcileri arasından tesbit olunacak üç kişilik bir kurul tarafından yapılır. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir veya iki başkanvekili seçer. 
Birliğin temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. 
Birliği yönetim kurulu başkanı veya başkanvekili ile başkâtibin müşterek imzaları ilzam eder. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 55. — Birlik yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Birlik işlerini mevzuat dairesinde yürütmek, 
b) Genel kurul ve başkanlar meclisi tarafından alınacak kararları uygulamak, 
c) Derneğin çalışmalarının mevzuat ve statüleri esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere 

gerekli görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında tebli
gatta bulunmak, 

ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkları inceliyerek görüş ve tekliflerini içine alan rapo
ru başkanlar meclisine vermek, 

d) Bölgeleri içindeki meslekî teamülleri inceleyip gelenek ve alışkanlıkları tesbit edilmek üzere 
başkanlar meclisine teklif etmek, 

e) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca mevzuata uygun verilecek talimatları ye
rine getirmek, 

f) Derneklerin gelişmesini sağlamak için gerekli ve faydalı tedbirleri almak ve gereken kuru
luşları kurmak, kendi imkânları ile meydana getirilmesi mümkün olmıyan hususları konfede
rasyona intikal ettirmek, 

g) Derneklerle mensupları hakkında lüzumlu bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî daire
lerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek, 

h) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek, 
i) Bütçe, çalışma raporu ve hesap cetvellerini hazırlamak ve incelenmek üzere başkanlar mecli

sine vermek, 
j) Başkanlar meclisini ve genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
k) Konfederasyonca tesbit olunan esaslar dairesinde kayıt ücreti ve birlik katılma hissesi 

tarif eşini düzenlemek ve tetkik edilmek üzere Başkanlar Meclisine vermek, 
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6. Dileklerin tesbiti. 
Gündemde bulunmıyan hususlar toplantıya katılan temsilcilerin yirmide birinin isteği üzerine 

veya bakanlık veya konfederasyon tarafından görüşülmesi istenen hususlar gündeme alınır. Sta
tü değiştirilmesi ile feshi hususu ilân edilen gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez. 

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 

MADDE 54. — Millet Meclisince kabul edilen 54 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 55. — Birlik yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Birlik işlerini mevzuat dairesinde yürütmek, 
b) Genel kurul ve başkanlar meclisi tarafından alınacak kararları uygulamak, 
c) Derneklerin çalışmalarının mevzuat ve statüleri esasları içinde yürütülmesini sağlamak 

üzere gerekli görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında 
tebligatta bulunmak, 

ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkları inceliyerek görüş ve tekliflerini içine alan 
raporu: başkanlar meclisine vermek, 

d) Bölgeleri içindeki meslekî teamülleri inceleyip gelenek ve alışkanlıkları tesbit edilmek 
üzere başkanlar meclisine teklif etmek, 

e) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca mevzuata uygun verilecek talimattan ye
rme getirmek, 

f) Derneklerin gelişmesini sağlamak için gerekli ve faydalı tedbirleri almak ve gereken ku 
ruluşları kurmak, kendi îmkânlan ile meydana getirilmesi mümkün olmıyan hususlan konfede
rasyona intikal ettirmek, 

g) Derneklerle mensuplan hakkında lüzumlu bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî daire
lerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek, 

h) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek, 
i) Bütçe, çalışma raporu ve hesap cetvellerini hazırlamak ve incelenmek üzere başkanlar 

meclîsine vermek, 
j) Başkanlar Meclisini ve genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
k) Konfederasyonca tesbit olunan esaslar dairesinde kayıt ücreti ve birlik katılma hissesi tari

fesini düzenlemek ve tetkik edilmek üzere Başkanlar Meclisine vermek, 
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1) Resmî makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat 
yönetmelik ve tamimleri teminle mensubu olan derneklerin ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara bil
gi vermek, 

m) Dernek ve mensuplarının ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak ve 
resmî ve özel merciler nezdinde gerekli teşebbüs ve temaslarda bulunmak, 

n) Yönetim kurulunca başkanlar meclisine intikal ettirilen konular, meclisçe zamanında so
nuçlandırılmadığı takdirde yönetim kurulu sözü geçen hususlan genel kurula götürür ve gerekli 
kararın alınmasını istiyebilir. 

Yönetim kurulu toplantıları 

MADDE 58. — Yönetim kurulu, başkanı, veya üyelerinin çoğunluğunun çağrısı ile her zaman 
her halde ayda bir defa kendiliğinden toplanır. 

Başkâtip 

MADDE 57. — Birliklerin işlerini mevzuat, statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürüt
mekle görevli bir başkâtip bulunur. 

Başkâtip yönetim kurulu toplantılarına katılır, oy kullanamaz. 
Harcama yönetim kurulu başkanı veya vekili ile başkâtibin ortaklaşa imzalan ile yapılır. 
Yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim kurulu bâzı hususlarda başkâtibe 

müstakillen imza yetkisi verebilir. 
Başkâtibin atanma, terfi, cezalandırması ve azli yönetim kurulunca yapılır. 
Başkâtibin tercihan lise veya muadili derecede tahsil görmüş olması gerekli olup asgari orta

okul mezunu olması şarttır. 
Başkâtip memur ve hizmetlilerin birinci derecede âmiri olup bu gibi kimseler hakkında veri

lecek kararlarda mütalâası alınır. 

Denetçiler 

MADDE 58, — Denetçiler genel kurulca dernek temsilcileri arasından bir yıl süre için gizli 
oyla seçilecek üç kişiden kurulur. Seçimde en fazla oy alanlar asıl olarak ayrıldıktan sonra sıra 
ile aynı sayıda yedek denetçi ayrılır. (Oyların eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur.) 

Denetçiler tercihan muhasebe konulannda bilgi sahibi kimselerden seçilir. 
Dernek temsilcileri arasında bu nitelikde kimse bulunmadığı takdirde denetçilerden birisinin 

hariçten seçilmesi caizdir. 
Asıl ve yedek denetçilerin tamamının görevlerinden ayrılması halinde, başkanlar meclisince 

ilk genel kurul toplantısına kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır. 
Denetçilere bu husustaki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin miktar ve esasları genel ku

rulca kararlaştırılır. 

Denetçilerin yetki ve görevleri 

MADDE 59. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Genel kurul veya başkanlar meclisince alınan kararların yönetim kurulunca yerine geti

rilip getirilmediğini araştırmak, 
b) Birlik kayıtlarının mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğüıi denet

lemek, 
c) Bakanlıkça veya konfederasyon tarafından verilecek görevlerin yerine getirilip getirilme

diğini incelemek, 
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1) Resmî makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat 
yönetmelik ve tamimleri teminle mensubu olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara 
bilgi vermek, 

m) Dernekler ve mensuplarının ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri al
mak ve resmî ve özel merciler nezdinde gerekli teşebbüs ve temaslarda bulunmak, 

Yönetim kurulunca Başkanlar Meclisine intikal ettirilen konular, meclisçe zamanında sonuç
landırılmadığı takdirde yönetim kurulu sözü geçen hususlan genel kurula götürür ve gerekli 
kararın alınmasını istiyebilir. 

MADDE 56. — Millet Meclisince kabul edilen 56 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisince kabul edilen 57 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisince kabul edilen 58 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Denetçilerin yetki ve görevleri 

MADDE 59. — Denetçilerin başlıca görev veyetkileri : 
a) Genel kurul veya Başkanlar Meclisince alman kararların yönetim kurulunca yerine geti

rilip getirilmediğini araştırmak, 
b) Birlik kayıtlarının mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini de

netlemek, 
c) Bakanlıkça veya konfederasyon tarafından verilecek görevlerin yerine getirilip getiril

mediğini incelemek, 
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ç) Birlik, işlem hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol 
etmek, 

d) Birliğe bağlı derneklerin hesaplarını doğrudan doğruya görecekleri lüzum veya birlik yö
netim kurulunun isteği üzerine tetkik etmek, 

e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesaplan hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukarda sayılan görev |ve yetkilerini (f) fıkrasında topluca diğer hususlarda toplu

ca veya tek olarak yaparlar. 

Başkanlar meclisi 

MADDE 60. — Başkanlar meclisi birliğe kayıtlı derneklerin başkanlarından kurulur, 
Dernek başkanlarının bulunmadığı hallerde vekili veya yönetim kurulunca görevlendirilecek 

bir üye başkan adına toplantılara katılır. 

Başkanlar meclisinin görev ve yetkileri 

MADDE 61. — Başkanlar meclisinin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Genel kurul tarafından verilecek görevleri ve yönetim kurulunun göreceği lüzum ve ihti

yaca binaen getireceği konuları incelemek ve karara bağlamak, 
b) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı bütçe ve kesinhesap cetvellerini incele

mek ve bunlardan bütçe ile kesinhesap cetvellerini onamak üzere genel kurula vermek, 
c) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu üyeleri hakkında dâva açılması hususunda düzenlene 

cek raporları incelemek ve onanmak üzere genel kurula vermek, 
ç) Taşınmaz mal alım ve satımına veya istikraz konularında genel kurula tekliflerde bulun

mak, 
d) Birlik genel kurulunu lüzumunda toplantıya çağırmak, 
e) Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri incelemek ve onanmak üzere genel 

kurula vermek, 
f) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıklar içine alan yönetim kurulunca düzenlenmiş ra

porları incelemek ve bu hususta karar vermek, 
g) Birlik bölgesi içinde teamülleri tâyin ile gelenek ve alışkanlıkları tesbit etmek, 
h) Derneklerin gelişmelerini teminen lüzumlu göreceği tedbirlerin alınmasını genel kurula 

tavsiye etmek, 
i) Kayıt ücreti ve birlik katılma hissesi tarifesini tetkik ve onanmak üzere genel kurula ver

mek, 
ı) Müşteri ile esnaf ve küçük sanatkârlar arasında çıkacak anlaşmazlıklardan ilgili dernek

lerin sonuçlandıramadığı hususları incelemek ve karara bağlamak. 

Başkanlar meclisi toplantıları 

MADDE 62. — Birlik yönetim kurulu başkam, başkanlar meclisinin de başkanıdır. 
Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya kimin başkanlık edeceği meclisçe tesbit olunur. 
Meclis üç ayda bir kendiliğinden ve gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar meclisi

nin en az üçte birinin çağırışı ile her zaman toplanabilir, 
Toplantıya başkanlardan üçte birinin katılması şarttır. Bu sayıda çoğunluk sağlanamadığı tak

dirde toplantı mevcut başkanların çoğunluk kararı ile lüzum göreceği bir tarihe bırakılarak 
derneklere tebliğ edilir. 
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ç) Birlik, işlem hesap ve defterlerini her zarnan ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol 
etmek, 

d) Birliğe bağlı derneklerin hesaplarını doğrudan doğruya görecekleri lüzum veya birlik yö
netim kurulunun isteği üzerine tetkik etmek, 

e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
Denetçiler yukarıda sayılan görev ve yetkilerini (e ve f) bendlerinde çoğunlukla diğer husus

larda topluca veya tek olarak yaparlar. 

MADDE 60. — Millet Meclisince kabul edilen 60 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisince kabul edilen 61 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlar meclisi toplantıları 

MADDE 62. — Birlik yönetim kurulu başkanı başkanlar meclisinin de başkanıdır. 
Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya kimin başkanlık edeceği meclisçe tesbit olunur. 
Meclis üç ayda bir kendiliğinden ve gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar meclisinin 

en az üçte birinin çağrısı ile her zaman toplanabilir. 
Toplantıya başkanlardan üçte birinin katılması şarttır. Bu sayıda çoğunluk sağlanamadığı tak

dirde toplantı mevcut başkanların çoğunluk kararı ile lüzum göreceği bir tarihe bırakılarak durum 
derneklere tebliğ edilir. 
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Ancak bundan sonraki toplantının onbeş gün içinde yapılması şarttır. Bu toplantıda çoğun
luk aranmaz. 

Toplantıya katılmıyan başkanların durumu toplantıdan sonra birlik yönetim kurulunca incele
nerek bunlardan lüzum görülenler hakkında gereken işlem yapılmak üzere ilgili bulundukları der
neklerin haysiyet divanına gönderilir. 

Toplantıda kararlar çoğunlukla alınır. 
Toplantı gündeminde bulunmıyan hususlar toplantıda bulunanların onda birinin isteği ile gün 

deme alınır. 
Toplantılara birlik başkâtibi katılır, 
Başkâtip müzakerelere katılmakla oy hakkına sahip değildir. 

Huzur hakkı ve yolluklar 

MADDE 63. — Yönetim kurulu üyeleri ile başkanlar meclisine katılan demek yönetim kumlu 
başkanlarına, toplantılar için verilecek huzur hakkı miktarı ve merkez dışından katılanlara ödene
cek zaruri masrafların esasları konfederasyonca tesbit olunur. 

Birliğin gelirleri 

MADDE 64. — Birliğin gelirleri : 
a) Derneklerden alınacak kayıt ücreti, 
b) Birliğe bağlı demekler tarafından ödenecek katılma payı, 
c) Yayın gelirleri, 
ç) Bağış ve yardımlar, 
d) Birlik gayesinin gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılacak kuruluşlar geliri, 
e) Birlikçe hazırlanacak müsamere ve benzeri gösteriler geliri, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığı, 
h) Birlik tarafından kurulacak meslekî kurslar ve yapılacak sergi ve panayırlardan sağlana

cak gelirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu 

Tanım 

MADDE 65. — Esnaf ve küçük sanatkâr derneklerinin sadece meslekî yönden mensuplarının 
ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde iş birliği ve 
ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamak maksadıyla kuracakları tüzel kişiliğe sahip kuruluşla
ra esnaf ve küçük sanatkârlar federasyonu denir. 

Kurulma §arh 

MADDE 66. — Federasyon kurulabilmesi için bu kanuna göre bütün illerde aynı konuda 
kurulmuş derneklerin en az % 60 inin istekli bulunması ve kurucu dernek adedinin 50 den aşağı 
olmaması şarttır. 

Kuruluş yeri hükümet merkezi olup bir konuda birden fazla federasyon teşkil edilemez. 
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Ancak bundan sonraki toplantının onbeş gün içinde yapılması şarttır. Bu toplantıda çoğunluk 
aranmaz. 

Toplantıya katılmıyan başkanların durumu toplantıdan sonra birlik yönetim kurulunca ince
lenerek bunlardan lüzum görülenler hakkında gereken işlem yapılmak üzere ilgili bulundukları 
derneklerin haysiyet divanına gönderilir. 

Toplantıda kararlar çoğunlukla alınır. 
Toplantı gündeminde bulunmıyan hususlar toplantıda bulunanların onda birinin isteği ile gün

deme alınır. 
Toplantılara birlik başkâtibi katılır, oy kullanamaz. 

MADDE 63. — Millet Meclisince kabul edilen 63 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Birliğin gelirleri 

MADDE 64. — Birliğin gelirleri : 
a) Derneklerden alınacak kayıt ücreti, 
b) Birliğe bağlı dernekler tarafından ödenecek katılma payı, 
c) Yayın gelirleri, 
ç) Bağış ve yardımlar, 
d) Birlik gayesinin gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılacak kuruluşlar geliri, 
e) Birlikçe hazırlanacak müsamere ve benzeri gösteriler geliri, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilepek hizmet karşılığı, 
g) Birlik tarafından kurulacak meslekî kurslar ve yapılacak sergi ve panayırlardan sağlana

cak gelirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Esnaf ve küçük sanatkârlar federasyonu 

Tanım 

MADDE 65. — Esnaf ve küçük sanatkârlar derneklerinin sadece meslekî yönden mensupları 
nın ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde iş birliği va 
ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamak maksadiyle kuracakları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu denir. 

Kurulma şartı 

MADDE ?&, — Federasyon Kurulabilmesi için bu kanuna göre bütün illerde aynı konuda kurul-
muş derneklerin en as % 60 mm istekli bulunması ve kurucu dernek adedinin 50 den aşağı olmama 
sı şarttır. 

Kuruluş yeri Hükümet Merkezi olup aynı konuda birden fazla federasyon teşkil edilemez, 
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Kuruluş 

MADDE 67. — Kurucular federasyonun kuruluş amacını ve çalışmalarında gerekli görülecek 
yürürlükle ilgili usul ve esaslarını içine alarak düzenlenmiş üç nüsha statüyü bir dilekçe ile bir
likte Ticaret Bakanlığına verirler. 

Federasyon, statünün bakanlıkça onanma ve ilgililere yazılı olarak bildirilmesini mütaakıp ku
rulmuş olur. 

Katılma zorunluluğu 

MADDE 68. — Federasyon kurulduktan sonra kendi konularında çalışan derneklerin bu kuru
luşlara girmeleri zorunludur. 

Üv elerinin belli bir konuda çalışmayıp çeşitli sanat ve mesleklerle iştigal eden çeşitli mahiyette
ki dernekler federasyonların kararlarına uymak zorunluğundadırlar. 

Organlar 

MADDE 69. —• Federasyon organları : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetçiler. 

Genel kurul 

MADDE 70. — Federasyon Genel Kurulu, üyesi bıuıtnan derneklerin genel kurulları tarafından 
derneğe kayıtlı üyeleri arasından seçilecek ilk 50 üye için 2, bundan sonra her 50 üye için i delege 
ile federasyon organlarında görevli kimselerden kurulur. 

Her halde derneğin seçeceği üye sayısı 15 i geçemez. 

Genci Kurulun giircr ve ye İkileri 

MADDE 71. — Federasyon Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim Kurulu ve yedekleriyle konfede *asyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetçiler raporunu incelemek, yönetim kurulu ve de-

neçtileni ilbra etmek, 
ç) Gelecek yıl çalışma raporu ile bütçeyi değiştirmek veya aynen kabul etmek, 
d) Federasyona dâhil dernekler ve dolayısıyle üyesi olan esnaf ve sanatkârları meslekî yönden 

ilgilendiren tüzük, yönetmelik ve emsali yönetmelikleri tesbit ve uygulanmasını teminen konfede 
rasyona götürmek, 

e) Üyesi olan dernekler arasında meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden çıkacak anlaş
mazlıkları kesin olarak gidermek, 

f) Çalışılan konularda uyulması zorunlu mesî-iM kararların alınmasını sağlamak üzere konfede
rasyona teklif ve teşebbüslerde bulunmak, 

g) Üye olan dernekler ve dolayısiyle mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesinde ge
lişmesini sağlayıcı kurs, mektep, sergi ve emsali kültürel ve sosyal teşebbüsleri kurmak, 

h) Meslekî gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak maksadiyle gerekl tedbirleri 
almak, 

i) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ücret verilip verilmemesi ile verilecek ücret mikta
rının tesbit hususunu karara bağlamak. 
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MADDE 67. — Millet Meclisince kabul edilen 87 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Katılma zorunluluğu 
MADDE 68. — Federasyon kurulduktan sonra kendi konularında çalışan derneklerin bu kuru

luşlara girmeleri zorunludur. 
Üyelerinin belli bir konuda çalışmayıp çeşitli aanat ve mesleklerle iştigal eden çeşitli mahiyette

ki dernekler federasyonların kararlarına uymak zorunluğundadırlar. 

MADDE 69. — Millet Meclisince kabul edilen 69 ncıı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Millet Meclisince kabul edilen 70 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurulun yörev ı*e yetkileri 
MADDE 71. — Federasyon genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim kurulu ve yedekleriyle konfederasyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Yönetim kurulu çalışma raporu ile denetçiler raporunu incelemek, yönetim kurulu ve denet- * 

çileri ibra etmek, 
ç) Gelecek yıl çalışma raporu ile bütçesini değiştirmek veya aynen kabul etmek, 
d) Federasyona dâhil dernekler ve dolayısiyle üyesi olan esnaf ve sanatkârları meslekî yönden 

ilgilendiren tüzük, yönetmelik ve emsali yönetmelikleri tesbit ve uygulanmasını teminen konfede
rasyona götürmek, 

Üyesi olan dernekler arasında meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden çıkacak anlaş
mazlıkları kesin olarak gidermek, 

f) Çalışılan konularda uyulması zorunlu meslekî kararların alınmasını sağlamak üzere konfe
derasyona teklif ve teşebbüslerde bulunmak, 

g) Üye olan dernekler ve dolayısiyle mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesinde ge
lişmesini sağlayıcı kurs, mektep, sergi ve emsali kültürel ve sosyal teşebbüsleri kurmak, 

h) Meslekî gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak maksadiyle gerekli tedbirleri al
mak, 

i) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ücret verilip verilmemesi ile verilecek ücret miktarı
nın tesbit hususunu karara bağlamak. 
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Genel kurul toplantıları 

MADDE 72. — Federasyon genel kurulu iki yılda bir defa statüde belli edilen zamanda âdi-
yen, yönetim kurulu ve denetçilerin veya üyesi olan derneklerin dörtte birinin, gerektiğinde 
bakanlığın veya konfederasyonun çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. 

Toplantıya çağrı ve çoğunluk 

MADDE 73. — Genel kurul toplantısının günü, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş 
gün evvel iki gazete ile ilân olunur ve ayrıca derneklere yazı ile bildirilir. 

Toplantılara dernek temsilcilerinin çoğunluğunun katılması şarttır. 
Çoğunluk olmaması halinde ikinci toplantının yapılacağı yer, günü ve saati ilâna ve tebli

gata yazılır. Toplantı en geç üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Şu kadar M, bu 
toplantıya başkanlık divanı ile yönetim kurulu ve denetçilerin asıl ve yedeklerini teşkil edecek 
sayıda üyenin katılması şarttır. £ 

Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin ekseriyeti ile alınır. 
• - • - • i ' - • 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 74. — Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklere isim ve 
yerleri gösterilecek şekilde düzenlenen toplantıya katılanlar listedeki yerleri imzalamak sure
tiyle katılmalarını belirtiler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Toplantıya katılanlar listesi genel kurul başkanı ve başkanvekilleri ile tutanak kâtipleri ve 

16 ncı maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur. Temsilciler tarafından veri
lecek derneği temsilen yetkili olduklarını gösterir belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Başkanlık divanı 

MADDE 75. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine hazır bulunan dernek temsilcileri 
veya konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler arasından bir başkan bir başkanvekili 
ve yeteri kadar tutanak kâtibi gösterme oyu ile seçilir. 

Delegelerden onda birinin teklifi halinde seçimin gizli oyla yapılmasına karar verilir. 

Âdi toplantı gündemi 

MADDE 76. — Federasyon genel kurul toplantısı gündemi : 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim kurulu çalışma raporunun görüşülmesi hesapların incelenmesi ve denetçiler ra

porunun okunması, 
3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Başkanlar meclisince incelenen bütçe ve çalışma raporlarının aynen veya değiştirilerek 

kabulü, 
5. (Seçim yılı olduğu takdirde) yönetim kurulu ve yedekleri ile konfederasyon delegelerinin 

seçimi, 
6. Dileklerin tesbiti. 
Gündemde bulunmıyan hususlar hazır bulunan temsilcilerin yirmide birinin isteği üzerine ve

ya bakanlık veya konfederasyonun isteği ile gündeme alınır. Statü değişikliği ile feshi hususu ilân 
edilen gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez. 

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 
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Genel kurul toplantıları 

MADDE 72. — Federasyon genel kurulu yılda bir defa statüde belli edilen zamanda âdiyen, yö
netim kurulu ve denetçilerin veya üyesi olan derneklerin dörtte birinin, g-erektiğinde bakanlığın 
veya konfederasyonun çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. 

MADDE 73. — Millet Meclisince kabul edilen 73 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 74. — Toplantıya katılanlar ad ve bo yadları ile temsil ettikleri derneklerin isim ve yer
lerini gösterilecek şekilde düzenlenen listedeki yerleri imzalamak suretiyle katılmalarını belirtirler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Toplantıya katılanlar listesi genel kurul başkanı ve başkanvekilleri ile tutanak kâtipleri ve 

16 ncı maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur ve temsilciler tarafından veri
lecek derneği temsile yetkili olduklarını gösterir belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Ba§kanlık divanı 

MADDE 75. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine hazır bulunan dernek temsilcileri ve
ya konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler arasından bir başkan bir baskanvekili ve 
yeteri kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir. 

Delegelerden onda birinin teklifi halinde seçimin gizli oyla yapılmasına karar verilir. 

Âdi toplantı gündemi 

MADDE 76. — Federasyon genel kurul toplantısı gündemi : 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim kurulu çalışma raporunun görüşülmesi hesapların incelenmesi ve denetçiler raporu

nun okunması, 
3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Başkanlar meclisince incelenen bütçe ve çalışma raporlarının aynen veya değiştirilerek 

kabulü, 
5. (Seçim yılı olduğu îtakdirde) denetçiler ve yönetim kurulu ile yedekleri ve konfederas

yon delegelerinin seçimi, 
6. Dileklerin tesbiti. 
Gündemde bulunmıyan hususlar hazır bulunan temsilcilerin yirmide birinin isteği üzerine veya 

bakanlık veya konfederasyonun isteği ile gündeme alınır. Statü değişikliği ile fesih hususu ilân edi
len gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez. 

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 
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Statü değişikliğinde ve feshinde karar çoğunluğu 

MADDE 77. — Statüde değişiklik yapılması ve federasyonun feshi hususunun görüşülebil
mesi için ilân edilen gündemde bulunması ve karar alınabilmesi için de kayıtlı temsilcilerin üçte 
ikisinin oyu şarttır. 

Fesih ve tasfiye 

MADDE 78. — Federasyon, kayıtlı üye derneklerden üçte birinin yazılı isteğine dayanarak, 
genel kurulun bir ay içinde yapacağı toplantıda kayıtlı temsilcilerinin üçte ikisinin kararı ile 
feshedilebileceği gibi genel kurulun 73 ncü madde gereğince toplantı yapamaması ve dolayısiy-
le organlarını kurmaya imkân bulamaması halinde infisah eder. 

Bu taktirde konfederasyonca kurulacak üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından taşınır ve ta
şınmaz mallar ile diğer varlığı alacak ve borçlan tasfiye olunarak her hangi bir meblâğı çıktığı 
takdirde konfederasyona devrolunur. 

Devrolunulan meblâğ, 5 sene içinde aynı konuda bir federasyon kurulduğu takdirde bu ku
ruluşa geri verilir. 

Yönetim kurulu 

MADDE 79. — Federasyon yönetim kurulu genel kurulca dernek temsilcileri arasından iki 
yıl süre ile gizli oyla seçilen 7 ilâ 9 kişiden kurulur. 

Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli sayıda asil üye aynldıktan sonra aynı sayıda yedek 
üye tesbit olunur. 

Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında açılma olursa yerine yedeklerden sırası ile en fazla oy 
alanlar getirilir. 

Yönetim kurulunun toplu olarak görevinden aynlması veya asıl üye adedinin yandan aşa
ğıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde genel kurulun denetçilerin çağınsı ile bir 
ay zarfında toplanarak yönetim kurulunun yeniden kurulması gerekir. Bu sürede yönetim ku
rulu görev ve yetkileri de konfederasyonca federasyon genel kuruluna katılma yetkisine sahip 
dernek temsilcileri arasından tesbit olunacak üç kişilik bir kurul tarafından yapılır. 

Yönetim kurulu başkanlığı 

MADDE 80. — Federasyon yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir veya iki 
başkanvekili seçer. 

Federasyonun hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. 
Federasyon yönetim kurulunu başkanı veya başkanvekili ile genel sekreter ortak imzalan 

bağlar. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 81. — Federasyon yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Federasyon işlerini mevzuata göre yürütmek, 
b) Genel kurul tarafından alınacak kararlan yürütmek, 
c) Derneklerin çalışmalarını mevzuat ve statüleri esaslarına göre yürümesini sağlamak üze

re gerekli görülecek zamanlarda inceliyerek alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bu
lunmak ve derneğin bağlı bulunduğu birliğe de bilgi vermek, 

ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıklan ilgili birlikle beraber inceliyerek düşünce ve 
tekliflerini konfederasyona vermek, 
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Statü değişikliğinde ve fesihte karar çoğunluğu 

MADDE 77. — Statüde değişiklik yapılması ve federasyonun feshi hususunun görüşülebilmesi 
için ilân edilen gündemde bulunması ve karar alınabilmesi için de kayıtlı temsilcilerin üçte ikisi
nin oyu şarttır. 

MADDE 78. — Millet Meclisince kabul edilen 78 nci madde aynen kabul edilmiştir 

MADDE 79. — Millet Meclisince kabul edilen 79 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulu başkanlığı 

MADDE 80. — Federasyon yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir veya iki 
başkanvekili seçer. 

Federasyonun hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. 
Federasyon yönetim kurulunu başkanı veya başkanvekili ile genel sekreterin ortak imzaları 

bağlar. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 81. — Federasyon yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Federasyon işlerini mevzuata göre yürütmek, 
b) Genel kurul tarafından alınacak kararları yürütmek, 
c) Derneklerin çalışmalarını mevzuat ve statüleri esaslarına göre yürümesini sağlamak üze

re gerekli görülecek zamanlarda inceliyerek alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bu
lunmak ve derneğin bağlı bulunduğu birliğe de bilgi vermek, 

ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkları ilgili birlikle beraber inceliyerek düşünce ve 
tekliflerini konfederasyona vermek, 
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d) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca verilecek talimatı yerine getirmek, 
e) Derneklerin gelişmesini teminen lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri 

kurmak kendi imkânları ile yapılması mümkün olmıyan hususları konfederasyona götürmek, 
f) Derneklerle mensupları hakkında lüzumlu, bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî daire

lerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek, 
g) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek, 
h) Bütçıe, çalışma programı ve hesap cetvellerini hazırlamak ve onanmak üzere genel kurula 

vermek, 
i) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak, 
ı) Konfederasyonca tesbit olunan esaslara göre kayıt ücreti ve federasyon katılma payı ta

rifesini düzenlemek ve onanmak üzere genel kurula vermek, 
j) Resmî ve özel makamlarca hazırlanan esnaf ve sanat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat 

yönetmelik ve tedbirleri sağlıyarak üyesi olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara 
bilgi vermek, 

k) Derneklerin ihtiyacı bulunan malzemeyi toptan ve en iyi şekilde sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak, 

1) Resmî ve özel merciler n<ezdinde mtensluplarmm yararına olarak gerekli teşebbüs ve te
maslarda bulunmak. 

Yönetim kurulu toplantıları 

MADDE 82. — Federasyon yönetim kurulu üç ayda bir ve başkanın çağrısı üzerine her zaman 
olağanüstü olarak toplanabilir. 

Huzur hakkı ve yolluklar 

MADDE 83. — Yönetim kurulu ve genel kurul üyelerine toplantılara katılmak için verilecek 
huzur hakkı miktarı ile merkez dışından katılacaklara ödenecek zorunlu giderlerin esaslan kon
federasyonca tesbit olunur. 

Genel sekreter 

MADDE 84. — Federasyon işlerini mevzuat statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürüt
mekle görevli bir genel sekreter bulunur. 

Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılır. Oy kullanamaz. 
Giderler yönetim kurulu başkanı veya vekili ile genel sekreterin ortak imzası ile yapılır. 
Federasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. 
Ancak, yönetim kurulu bâzı konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. 
Genel sekreterin, atanması, işinden uzaklaştırılması, terfii ve cezalandırılması da yönetim kuru

lunca yapılır. 
Genel sekreterin en az lise veya muadili okul mezunu olması, ticari ve iktisadi mevzularda 

bilgi ve görgü sahibi bulunması şarttır. 
Genel sekreter memur ve hizmetlilerin birinci derecede sicil âmiridir. 

Denetçiler 

MADDE 85. — Denetçiler genel kurulca dernek temsilcileri arasından iki yıl süre için gizli 
oyla seçilen üç kişiden kurulur. 
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d) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca verilecek talimatı yerine getirmek, 
e) Derneklerin gelişmesini teminen lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri 

kurmak kendi imkânları ile yapılması mümkün olmıyan hususları konfederasyona götürmek, 
f) Derneklerle mensupları hakkında lüzumlu bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî daire

lerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek, 
g) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek, 
h) Bütçe, çalışma programı ve hesap cetvellerini hazırlamak ve onanmak üzere genel kuru

la vermek, 
i) Genel kurulu lüztamfcuıda olağanüstü toplantıya çağırmak, 
ı) Konfederasyonca tesbit olunan esaslara göre kayıt ücreti ve federasyon katılma payı ta

rifesini düzenlemek ve onanmak üzere genel kurula vermek, 
j) Resmî Ve özeli makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü 

mevauat yönetmelik ve tedbirleri sağhyarak üyesi olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanat
kârlara bilgi Vermek, 

kj Derneklerin ihtiyacı bulunan malzemeyi toptan ve en iyi şekilde sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak, 

İ) Resmî ve özel merciler nezdinde mensuplarının yararına olarak gerekli teşebbüs ve te
maslarda bulunmak. 

MADDE 82. — Millet Meclisince kabul edilen 82 nci madde aynen katoull edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisince kabul edilen 83 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisince kabul edilen 84 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Miljet Meclisinde kabul edilen 85 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Seçimde en fazla oy alanlardan asiller ayrıldıktan sonra sıra ile aynı miktarda yedek denetçi 
ayrılır. 

Denetçiler, tercihan muhasebe konularında bilgi sahibi ve en az orta veya muadili okulu bitir
miş kişilerden seçilir. 

Dernek temsilcileri arasında bu nitelikte kimse bulunmadığı veya lüzum görüldüğünde denet
çilerden birisi dışardan seçilebilir. 

Asıl ve yedek denetçilerin tamamının görevlerinden ayrılması halinde konfederasyonca ilk ge
nel kurula kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır. 

Denetçilerin görev ve yetkileri 

HADDE 86. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Federasyon genel kurulu tarafından alman kararların yönetim kurulunca yerine getirilip 

getirilmediğini araştırmak, 
b) Federasyon işlemlerinin statü esasları içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 
c) Federasyon işlem, hesap ve defterlerini en az üç ayda bir defa kontrol etmek, 
ç) Federasyonun iki yıllık kesinhesaplarını incelemek ve imza etmek, 
d) Federasyonun iki yıllık çalışmaları hakkında genel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukardaki görev ve yetkilerini (e) fıkrasında ortaklaşa, diğer hususlarda ortaklaşa 

veya tek olarak yaparlar. 
Denetçilere bu husustaki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin miktar ve esasları genel ku

rulca kararlaştırılır. 
Federasyonun gelirleri 

MADDE 87. — Federasyonun gelirleri : 
a) Federasyona dâhil olan dernekler tarafından ödenecek yıllık aidat, 
b) Yayın gelirleri, 
c) Bağış ve yardımlar, 
ç) Federasyon gayesinin gerçekleştirilmesini temin için yapılacak kuruluş gelirleri, 
d) Federasyonca tertibolunacak müsamere ve benzeri gösteriler gelirleri, 
e) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığı, 
f) Meslekî kurslar ve tertibedilecek sergi ve panayırlardan temin edilecek gelirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

Tanım ve kuruluş 

MADDE 88. — Bu kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar dernekleri, birlikleri ve federasyonlar 
arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve sanatkârların ça
lışmalarının meslek icabı ve memleket yaranna uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek ve 
bu hususta lüzumlu görülecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulunmak Ticaret ve Sanayi Ba
kanlığınca verilecek görevleri yapmakla görevli olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede
rasyonu kurulur. 

Konfederasyon tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup statüsünün Ticaret Bakanlığınca onanma
sından sonra kurulmuş olur. 
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Denetçilerin görev ve yetkileri 

MADDE 86. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Federasyon genel kurulu tarafından alınan kararların yönetim kurulunca yerine getiri

lip getirilmediğini araştırmak, 
b) Federasyon işlemlerinin statü esasları içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 
c) Federasyon işlem, hesap ve defterlerini en az üç ayda bir defa kontrol etmek, 
ç) Federasyonun yıllık kesin hesaplarını incelemek ve imza etmek, 
d) Federasyonum yıllık çalışmaları hakkında genel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukardaki görev ve yetkilerini (d ve e) bendlerinde çoğunlukla ortaklaşa, diğer 

hususlarda ortaklaşa veya tek olarak yaparlar. Denetçilere bu husustaki hizmetleri karşılığı 
yapılacak ödemişlerin miktar ve esasları genel kurulca kararlaştırılır. 

Federasyonun gelirleri 

MADDE 87. — Federasyonun gelirleri : 
a) Federasyona dâhil olan dernekler tarafından ödenecek yıllık aidat, 
b) Yayın gelirleri, 
c) Bağış ve yardımlar, 
ç) Federasyon gayesinin gerçekleştirilmesini temin için yapılacak kuruluş gelirleri, 
d) Federasyonca tertibolunacak müsamere ve benzeri gösteriler gelirleri, 
e) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle 

elde edilecek hizmet karşılığı, 
f) Mesİekî kurslar ve tertibedilecek sergi ve panayırlardan temin edilecek gelirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Esnaf ve Küeiik Sanatkârları Konfederasyonu 

Tanım ve kuruluş 

HADDE 88. — Bu kanuna tabi Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri, birlikleri ve federasyon
lar arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve küçük sanat
kârların çalışmalarının meslek icabı ve memleket yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzen
lemek ve bu hususta lüzumlu görülecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulunmak Ticaret ve Sa
nayi bakanlıklarınca verilecek görevleri yapmakla görevli olarak Türkiye Esnaf ve Küçük Sanat
kârları Konfederasyonu kurulur. 

Konfederasyon tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup statüsünün Ticaret Bakanlığınca onanma
sından sonra kurulmuş olur. 

C. Seııa-tosu ( S. Sayısı : 469 ) 



— 50 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yönetmelik 
MADDE 89. — Konfederasyonun bu kanunda öngörülen hükümlere göre çalışma tarz ve esas

larını gösteren bir yönetmelik Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca düzenlenir. 

Kayıt zorunluğu 

MADDE 90. — Bu kanuna bağlı birlikler ve federasyonlar konfederasyona kaydolma zorun-
luğundadır. 

Bu zorunluğu bir ay içinde yerine getirmiyen birlik ve federasyonların kayıtları konfederas
yonca re'sen yerine getirilir. 

Organlar 

MADDE 91. — Konfederasyonun organları : 
a) Genel kurul, 
b) Başkanlar meclisi, 
c) Yönetim meclisi, 
ç) D<enetçiKerdir. 

Genel kurul 

MADDE 92. — Konfederasyon genel kurulu, birlik ve federasyonların genel kurulları tarafın
dan kayıtlı üyeleri arasından seçilecek 7 delege ile konfederasyon organlarına dâhil kimselerden 
kurulur. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 93. — Konfederasyon genel kurulu üç yılda bir Mayıs ayında konfederasyon merke
zinde veya ilân edilecek yerde toplanır. 

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün evvel iki gazete ile 
ilân olunur. 

Ayrıca birlik ve federasyonlara da yazıl ile bildirilir. 
Çoğunluk hâsıl olmaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, günü ve saati gündemi 

tebligata yazılır. 
Genel kurul ayrıca yönetim meclisince doğrudan doğruya, Bakanlıkça re'sen veya denetçiler 

tarafından lüzum görüldüğünde her zaman için olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Bu takdirde dahi nitelik aynı şekilde ilân ve tebliğ olunur. 
Âdi ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır, tik toplantıda 

bu çoğunluk elde edilemediği takdirde, toplantı en çok üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılır. 

Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 94. — Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim meclisi çalışma raporu ile denetçilerin raporunu incelemek, yönetim meclisi ve de

netçileri ibra etmek, 
b) Gelecek yıl çalışma programı ile bütçeyi değiştirerek veya aynen kabul etmek, 
c) Kesinhesap cetvellerini kabul veya reddetmek, 
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MADDE 89, — Millet Meclisince kabul edilen 89 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisince kabul edilen 90 ncı madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 91. — Millet Meclisince kabul edilen 91 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisince kabul edilen 92 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 93. — Konfederasyon genel kurulu üç yılda bir Mayıs ayında konfederasyon mer
kezinde veya ilân edilecek yerde toplanır. 

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün evvel iki gazete ile ilân 
olunur. 

Ayrıca birlik ve federasyonlara da yazı ile bildirilir. 
Çoğunluk hâsıl olmaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, günü ve saati gündemi 

tebligata yazılır. 
Genel kurul ayrıca yönetim meclisince doğrudan doğruya, Bakanlıkça re'sen veya denetçiler 

tarafından lüzum görüldüğünde her zaman için olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Bu takdirde dahi durum aynı şekilde ilân ve tebliğ olunur. 
Adi ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır, ilk toplantıda 

bu çoğunluk elde edilemediği takdirde, toplantı en çok üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılır . 

Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 94. — Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri: 
a) Yönetim meclisi çalışma raporu ile denetçilerin raporunu incelemek, yönetim meclisi ve 

denetçileri ibra etmek, 
b) Gelecek yıl çalışma programı ile bütçeyi değiştirerek veya aynen kabul etmek, 
c) Kesinhesap cetvellerini kabul veya reddetmek, 
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ç) Sorumluluğu görülen yönetim meclisi üyeleri hakkında dâva açılmasına karar vermek (bu 
gibi kimseler hakkında 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü tatbik olunur.) 

d) Yönetim meclisince hazırlanan yönetmelikleri onamak, 
e) Her hangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla konfederasyon yönetim meclisi ve denet

çiler arasında çıkacak görüş ayrılıklarını kesin olarak halletmek, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı 

görülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim meclisi tarafından getirilecek konulan incelemek ve 
karara bağlamak ve gerekirse yönetim,meclisine görüş ve temennilerini bildirmek, 

g) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat ve mütalâa isteklerinden yönetim meclisine intikal et
tirilecekler hakkında karar vermek, 

h) Denetçilerin ücretleri ile yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısiyle ala-
caklan huzur hakkı ile, merkeze gidiş ve gelişleri ^befoiyb yapacakları zarari giderleri tesbit et
mek. (Genel kurul ücret ve huzur hakları Ticaret Bakanlığınca onanır.) 

i) Yönetim Meclisi üyelerini ve yedeklerini seçmek. (99 ncu maddedeki süre hitam bulmuş ise) 
ı) Denetçiler ve yedeklerini seçmek. 

T o plam\) a katılanlar listesi 
MADDE 95. — Toplantıya katılanlar adı ve soyadları ile temsil ettikleri birlik ve federasyon

ların isimleri gösterilecek şekilde hazırlanan top lantıya katılanlar listesindeki yerleri kimlik gös
termek ve imza etmek suretiyle katılmalarını belirtirler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Toplantıya katılanlar listesi ğen/el klürul başkan ve başkan vekilleriyle tutanak kâtipleri ve 

16 nci maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza okmur ve temsilciler tarafından ve
rilen, temsile yetkili olduklarını gösteren belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Başkanlık divanı 

MADDE 96. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine toplantı açılır. Temsilciler arasından 
bir başkan, bir başkanvekili ve gereği kadar tutanak kâtibi gösterme oyu ile seçilir. 

Temsilcilerden onda birinin teklifi üzerine seçim gizli oyla da yapılabilir. 

MADDE 97. — Konfederasyon genel kurulu toplantı gündemi : 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim Meclisi ve denetçiler raporunun müzakeresi, 
3. Yönetim Meclisi ve denetçilerin ibrası, 
4. Bütçe ve çalışma programının aynen veya değiştirilerek kabulü, 
5. Kesinhesaplarm kabul veya reddi, 
6. Yönetim Meclis üyelerinin seçilmesi, 
7. Denetçilerin seçilmesi, 
8. Dilek ve temennilerin tesbiti. 
Gündemde bulunmıyan hususlar, toplantıdaki delegelerden onda birinin yazılı isteği veya Ba

kanlık tarafından görüşülmesi istenilen hususlar gündeme alınır. Statü değişikliği ilân edilen gün
demde bulunmadığı takdirde müzakere olunmaz. Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunlukla 
alınır. 
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ç) Sorumluluğu görülen yönetim meclisi üyeleri hakkında dâva açılmasına karar vermek 
(bu gibi kimseler hakkında 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü tatbik olunur.) 

d) Yönetim meclisince hazırlanan yönetmelikleri onamak, 
e) Her hangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla konfederasyon yönetim meclisi ve denet

çiler arasında çıkacak görüş ayrılıklarını kesin olarak halletmek, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı gö

rülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim meclisi tarafından getirilecek konuları incelemek ve 
karara bağlamak ve gerekirse yönetim meclisine görüş ve temennilerini bildirmek, 

g) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat ve mütalâa isteklerinden yönetim meclisine intikal et
tirilecekler hakkında karar vermek, 

h) Denetçilerin ücretleri ile yönetim meclisi üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısiyle 
alacakları huzur hakkı ile, merkeze gidiş ve gelişleri sebebiyle yapacakları zaruri giderleri tes-
bit etmek. (Genel kurul ücret ve huzur hakları Ticaret Bakanlığınca onanır.) 

i) Yönetim meclisi üyelerini ve yedeklerini seçmek. (99 ncu maddedeki süre hitam bulmuş 
ise) 

ı) Denetçiler ve yedeklerini seçmek. 

Toplantı r/ündemi 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 95. — Toplantıya katılanlar adı ve soyadları ile temsil ettikleri birlik ve federasyon
ların isimleri gösterilecek şekilde hazırlanan listedeki yerleri kimlik göstermek ve imza etmek su
retiyle katılmalarını belirtirler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Toplantıya katılanlar listedeki genel kurul başkan ve başkanvekilleriyle tutanak kâtipleri ve 

18 ncı maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur ve temsilciler tarafından ve
rilen, temsile yetkili olduklarını gösteren belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Hitşkavld: diraitı 

MADDE 96. — Komiser tarafından verilecek izin üzerinde toplantı açılır. Temsilciler arasın
dan bir başkan, bir başkanvekili ve gereği kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir. 

Temsilcilerden onda birinin teklifi üzerine se çim gizli oyla da yapılabilir. 

MADDE 97. — Millet Meclisince kabul edilen 97 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Başkanlar meclisi 
MADDE 98. — Başkanlar meclisi birlik ve federasyon başkanlarından kurulur. 
Konfederasyon genel kurulunun toplandığı yıllarda Mayıs ayında ve ayrıca yönetim meclisinin 

gerekli göreceği zamanlarda çağrısı üzerine toplanır. Toplantı görüşme ve karar alması usul ve 
esasları genel kuruldaki gibidir. Meclis bu kanunun 94 ncü maddesinin a,b,c,ç,d,e,f,g,h fıkraların
da yazılı görevleri yapar. 

Yönetim Meclisi 

MADDE 99. — Konfederasyon Yönetim Meclisi, genel kurul arasından üç yıl için gizli oyla se
çilen 9 ilâ 15 kişiden kurulur. 

Yönetim Meclisi üyesi olabilmek için çalışma konusunu teşkil eden meslek kolunda en az beş yıl 
çalışmış olmak ve halen çalışır bulunmak, sanat kolunda ise ustalık imtihanını vermiş olmak şart
tır. 

Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli sayıda asıl üye ayrıldıktan sonra aynı sayıda yedek üye 
tesbh olunur. 

Yönetim Meclisi asıl üyeleri arasında açılma olursa yerine yedeklerden en fazla oy sahibi olanlar 
getirilir.. 

Meclisin toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve ye
deklerinin de kalmaması halinde Genel Kurulun Bakanlığın çağınsı ile bir ay içinde toplanarak 
Yönetim Meclisinin yeniden kurulması icabeder. Bu müddet içinde yönetim meclisi görev ve yetki
leri de Bakanlık tarafından, konfederasyon genel kuruluna katılma yetkisine sahip temsilciler ara
sından tesbit olunacak üç kişilik bir kurul tarafından yapılır. 

Yönetim Meclisi Başkanlığı 

MADDE 10Ö. — Konfederasyon yönetim meclisi kendi üyeleri arasından bir başkan bir veya 
iki başkanvekili seçer. 

Konfederasyon temsilcisi yönetim meclisi başkanıdır. 
Konfederasyonu yönetim meclisi başkanı veya başkanvekili ile genel kâtibin müşterek imzaları 

bağlar. 

Yönetim Meclisi göreı! ve yetkileri 

MADDE 101. — Yönetim meclisinin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Konfederasyon işlerini mevzuat içinde yürütmek, 
b) Genel Kurul tarafından alman kararları yürütmek, 
c) Bütçe, çalışma programı ve kesinhesap cetvellerini hazırlamak ve toplantı yılma göre baş

kanlar meclisi veya genel kumla vermek, 

ç) Genel kurulu ve başkanlar meclisini âdi ve gerekirse olağanüstü toplantıya çağırmak, 
d) Gayrimenkul alım ve satımına istikraz akdine karar vermek ve birliklerin, federasyonların 

istikraz isteğine dair isteklerini incelemek ve sonuçlandırmak, 
e) Birliklerin ve gerektiğinde derneklerin ve federasyonun çalışmalarının mevduat ve statüleri 

esâsîâri içinde yürümesini sağlamak için lüzumlu görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek ve 
almnUSi gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunmak, 

f) Birlikler ve birliklerle federasyon arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve kesin olarak 
halletmek^ 
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Başkanlar Meclisi 
MADDE 98. — Başkanlar Meclisi birlik ve federasyon başkanlarından kurulur. 
Konfederasyon genel kurulunun toplanmadığı yıllarda Mayıs ayında ve ayrıca yönetim mecli

sinin gerekli göreceği zamanlarda çağrısı üzerine toplanır. Toplantı görüşme ve karar alması 
usul ve esaslan genel kuruldaki gibidir. Meclis bu kanunun 94 ncü maddesinin -(a), (b), (c), (ç), 
(d), (e), (f), (g), (h) fıkralannda yazılı görevleri yapar. 

MADDE 99. — Millet Meclisince kabul edilen 99 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Millet Meclisince kabul edilen 100 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Meclisi görev ve yetkileri 

MADDE 101. — Yönetim Meclisinin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Konfederasyon işlerini mevzuat içinde yürütmek, 
b) Genel Kurul tarafından alman kararları yürütmek, 
c) Bütçe, çalışma programı ve kesin hesap cetvellerini hazırlamak ve toplantı yılına göre 

başkanlar meclisi veya genel kurula vermek, 
ç) Genel kurulu ve başkanlar meclisini âdi ve gerekirse olağanüstü toplantıya çağırmak, 
d) Gayrimenkul alım ve satımına istikraz akdine karar vermek ve birliklerin, federasyonla* 

nn istikraz isteğine dair isteklerini incelemek ve sonuçlandırmak, 
e) Birliklerin ve gerektiğinde derneklerin ve federasyonun çalışmalannın mevzuat ve statü* 

îeri esaslan içinde yürümesini sağlamak için lüzumlu görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek 
ve alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunmak, 

f) Birlikler ve birliklerle federasyon arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve kesin 
olarak halletmek, 

ğ) Genel Kâtiple memur ve müstahdemlerin atanma, terfi ve işten uzaklaştırıîmalannı yapmak, 
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g} Genel Sekreterle memur ve müstahdemlerin atanma, terfi ve işten uzaklaştırılmalarını yap
mak, 

h) Bakanlıkça verilen emir ve talimatı yerine getirmek, 
i) Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının ekonomik ve sosyal bakımdan ih

tiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerini temin için gerekli her türlü tedbirleri almak ve teşebbüs. 
lerde bulunmak kendi imkânları içinde yapılması mümkün olmıyan hususları gerekli incelemeler 
sonunda ilgili Bakanlığa vermek, 

:) Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve üyeleri hakkında muntazam gerekli bilgileri sağlamak 
ve resmî dairelerce gerek bu hususta ve gerekse lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve 
mütalâayı vermek, 

j) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat hakkında konfederasyon görüşünü gerektiğinde genel ku
rulun tasvibini de almak suretiyle tesbit ve ilgili makama vermek, 

kN Kurs ve mektep açılmasına, talebe okutulmasına, öğrenci yurtları tesis edilmesine, kamu 
yararına hizmet eden kuruluşlara bir evvelki yıl safi gelirinin % 5 ini geçmiyecek miktarda Fosyal 
yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

1) Bakanlığın izni alınmak şartiyle ülke dışında yergi ve panayırlara katılmak, ülke dışındaki 
meslekî kuruluşlara katılmak veya bu gibi kuruluşlarla bağlantı kurmak ve temsilciliğini kabul at-
mek, 

m) Konfederasyon topluluğuna dâhil kuruluşların kendi aralarında kurdukları veya kuracakla
rı ölüm, maluliyet, hastalık veya ihtiyarlık hallerini teminat altına alan yardım sandıkları kurul
ması, topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının sigorta işlerini düzenlemek amaciyle bir sigorta 
şirketi kurmak veya mevcut sigorta müesseseleri ile gerekli anlaşmaları akdetmek, 

n) Esnaf ve küçük sanat sahipleri ile konfederasyona bağlı kuruluşlar ve tesislerin ihtiyacı 
bulunan yardım ve kredileri sağlamak için gerekli teşebbüsleri yapmak, 

o) Konfederasyona bağlı kuruluşların işlem, muhasebe ve personel ile lüzumlu görecekleri ko
nularda yönetmeliklerini hazırlamak, 

ö) Birliklerce tesbit olunan gelenek ve taamüllerden memleket ölçüsünde uyulması zorunlu 
meslekî kararlar haline getirilmesi, gerekenleri tesbit ve bunların yürütülmesini sağlamak için 
Bakanlığa teklifte bulunmak, 

p) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin tescilini ilân ve lüzumlu meslekî yayında bulunmak 
üzere gazete çıkarmaya ve buna benzer işleri yapmaya karar vermek, 

r) Federasyon, birlik ve gerektiğinde derneklerde yapacağı inceleme sonunda, para ve 
kıymetli evrak üzerinde suiistimali görülen federasyon, birlik, dernek idarecileri hakkında dâva 
açılması, mevzuat ve statü esaslan içinde verilecek emir ve talimatı yerine getirmiyen idareciler 
için ilgili genel kurula teklifte bulunmak, 

Dâva olunan ve genel -kurulu toplantıya çağrılan kuruluş idarecilerinin, dâva sonucunda ve 
genel kurulca alınacak karara kadar işten el çektirilmesi Ticaret Bakanlığınca Danıştaydan Ta-
lebolunur. Bu takdirde 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü yürütülür. 

s) Derneklerin kayıt ücreti yıllık aidat ve sair tarifelerini, birlik ve federasyonların kayıt 
ücretleri ile dernek katılma hisselerinin en az ve en yüksek sınırları ile genel esaslarını, bir
lik, federasyon ve konfederasyon genel kurul temsilcilerinin huzur hakları ile zaruri yol giderle
rini, birlik ve federasyon yönetim kurulu huzur haklarını, derneklerin hizmetleri karşılığında 
alacakları ücretlerin esaslarını tesbit etmek, 

ş) 40 nci maddenin (c) fıkrasına göre feshi gereken esnaf kuruluşları hakkında Bakanlığa 
teklifte bulunmak, 

t) Kendisine bırakılan işleri yürütmek için ilgili meslek kolundaki federasyonun mütalâası
nı almak, 
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h) Bakanlıkça verilen emir ve talimatı yerine getirmek, v 

i) Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının ekonomik ve sosyal bakımdan 
ihtiyaçlannı karşılamak ve gelişmelerini temin için gerekli her türlü tedbirleri almak ve teşebbüs
lerde bulunmak kendi imkânları içinde yapılması mümkün olmıyan hususları gerekli inceleme
ler sonunda İlgili Bakanlığa vermek, 

ı) Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve üyeleri hakkında muntazam gerekli bilgileri sağla
mak ve resmî dairelerce gerek bu hususta ve gerekse lüzumlu görülecek konularda istenecek 
bilgi ve mütalâayı vermek, 

j) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat hakkında konfederasyon görüşünü gerektiğinde genel 
kurulun tasvibini de almak suretiyle tesbit ve ilgili makama vermek, 

k) Kurs ve mektep açılmasına, talebe okutulmasına, öğrenci yurtlan tesis edilmesine, 
kamu yararına hizmet eden kuruluşlara bir evvelki yıl safi gelirinin % 5 ini geçmiyecek miktar
da sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

1) Bakanlığın izni alınmak şartiyle ülke dişmda sergi ve panayırlara katılmak, ülke dışın
daki meslekî kuruluşlara katılmak veya bu gibi kuruluşlarla bağlantı kurmak ve temsilcili
ğini kabul etmek, 

m) Konfederasyon topluluğuna dâhil kuruluşların kendi aralarında kurdukları veya kura
cakları ölüm, maluliyet, hastalık veya ihtiyarlık hallerini teminat altına alan yardım sandıkları 
kurulması, topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının sigorta işlerini düzenlemek amaciyle bir si
gorta şirketi kurmak veya mevcut sigorta müesseseleri ile gerekli anlaşmaları akdetmek, 

n) Esnaf ve küçük sanat sahipleri ile konfederasyona bağlı kuruluşlar ve tesislerin ihti
yacı bulunan yardım ve kredileri sağlamak için gerekli teşebbüsleri yapmak, 

o) Konfederasyona bağlı kuruluşları işlem, muhasebe ve personel ile lüzumlu görecekleri 
konularda yönetmeliklerini hazırlamak, 

ö) Birliklerce tesbit olunan gelenek ve teamüllerden memleket ölçüsünde uyulması zorunla 
meslekî kararlar haline getirilmesi gerekenleri tesbit ve bunların yürütülmesini sağlamak için Ba
kanlığa teklifte bulunmak, 

p) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin tescilini ilân ve lüzumlu meslekî yayında bulunmak 
üzere gazete çıkarmaya ve buna benzer işleri yapmaya karar vermek, 

r) Federasyon, birlik ve gerektiğinde derneklerde yapacağı inceleme sonunda, para ve kıy
metli evrak üzerinde suiistimali görülen federasyon, birlik, dernek idarecileri hakkında dâva 
açılması, mevzuat ve statü esasları içinde verilecek emir ve talimatı yerine getirmiyen idareciler 
için ilgili genel kurula teklifte bulunmak, 

Dâva olunan ve genel kurulu toplantıya çağrılan kuruluş idarecilerinin, dâva sonucuna veya. 
genel kurulca alınacak karara kadar işten el çektirilmesi Ticaret Bakanlığınca Danıştaydan ta 
lebolunur. Bu takdirde 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü yürütülür. 

s) Derneklerin kayıt ücreti yıllık aidat ve sair tarifelerini, birlik ve federasyonların kayıt 
ücretleri ile dernek katılma hisselerinin en az ve en yüksek sınırları ile genel esaslarını, birlik, 
federasyon ve konfederasyon genel kurul temsilcilerinin huzur hakları ile zaruri yol giderlerini, 
birlik ve federasyon yönetim kurulu huzur haklarını, derneklerin hizmetleri karşılığında alacak 
lan ücretlerin esaslarını tesbit etmek, 

ş) 40 nci maddenin (c) fıkrasına göre feshi gereken esnaf kuruluşları hakkında Bakanlığa 
teklifte bulunmak, I 

t) Kendisine bırakılan işleri yürütmek için ilgili meslek kolundaki federasyonun mütalâasını 
almak, 

u) Esnaf ve küçük sanatkârların yetiştirilmesi, ileri tekniğe sahip bulunan memleketler ma
mulleri seviyesinde imalâtta bulunabilmeleri ve bu memleketlerde yürütülen estetik, kalite ve is
tihsal usul ve esaslarının devamlı bir şekilde takip ve tesbiti ile memleketimizde uygulanması 
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ü) Esnaf ve küçük sanatkârlarını yetiştirilmesi, ileri tekniğe sahip bulunan memleketler ma
mulleri seviyesinde imalâtta bulunabilmeleri ve bu memleketlerde yürütülen estetik, kalite ve 
istihsal usul ve esaslarının devamlı bir şekilde takip ve tesbiti ile memleketimizde uygulanması 
imkânlarının araştırılması, imalâtın teknik ve maliyet bakımından matluba en uygun bir şekle 
getirilmesini sağlamak için Bakanlığın izni alınmak suretiyle valiliğin gözetimi altında ve o yer 
teknik teşkilâtın yardımı ile birlikler nezdinde kurslar açmak, 

v) (ü) fıkrasında gösterilen maksatların gerçekleşmesini sağlamak üslere gerektiğinde kü
çük sanatları geliştirme enstitüsü kurmak. 

y) Toplum kalkınması ile ilgili olarak kendilerine verilecek görevleri mevauat içerisinde 
yerine getirtmektir. 

Yönetim meclisinin toplantıları 

MADDE 102. — Yönetim meclisi en az üç ayda bir ve her halde başkan ve Bakanlığın görece
ği lüzum üzerine her zaman toplanabilir. 

Huzur hakkı ve yolluklar 

MADDE 103. — Yönetim meclisi ve genel kurul üyelerinin toplantılara katılmaları maksadiyle 
yapacakları zaruri yol masrafları esasları ve huzur hakkı miktarları yönetim meclisi tarafından 
tesbit ve genel kurulun onaması ile tesbit olunur. . . . 

Genel sekreter 

MADDE 104. — Konfederasyonun işlerini mevzuat, yönetmelik ve yönetim meclisi kararları 
dairesinde yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur. 

Genel sekreter, yönetim meclisi toplantılarına katılır oy kullanamaz. 
Giderler, yönetim meclisi başkanı veya vekili ile genel sekreterin ortak imzası ile yapılır. 
Konfederasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim meclisi bâzı 

konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. 
Genel Sekreterin atama, terfii, cezalandırılması ve işten uzaklaştırılması yönetim meclisince ya

pılır. 
Genel Sekreterin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri veya İktisadî ve Ticarî İlimler 

Akademisi mezunu ve bulunmadığı takdirde lise mezunu olması ve iktisadî sahada tatbikî bilgi ve 
tecrübe sahibi bulunması şarttır. İngilizce, Fransızca veya Almanca lisanlarından birini bilenler 
tercih olunur. 

Genel Sekreter personelin birinci tesMye âmiri olup atanma, terfi, cezalandırma ve işten uzaklaş
tırma işlemleri teklifi üzerine yönetim meclisince yapılır. 

Denetçiler 

MADDE 105. — Denetçiler, genel kurulca temsilciler arasından veya hariçten üç yıl süre için 
gizli oyla seçilecek üç kişiden kurulur. Seçimde en fazla oy alanlardan asıl denetçiler ayrıldıktan 
sonra sıra ile aynı sayıda yedek denetçi ayrılır. 

Denetçiler Muhasebe konularında bilgi sahibi ve en az ikisi lise veya muadili okul mezunu kim
selerden seçilir. 

Asıl ve yedek denetçilerin tamamının görevlerinden ayrılması halinde Bakanlıkça ilk genel ku
rul toplantısına kadar bu görevi yapmak üzere bir denetçi atanır» 
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imkânlarının araştınlmasi, imalâtın teknik ve maliyet bakımından matluba en uygun bir şekle 
getirilmesini sağlamak için Bakanlığın izni alınmak suretiyle valiliğin gözetimi altında ve o yer 
teknik teşkilâtın yardımı ile birlikler nezdinde kurslar açmak, 

v) (u) bendinde gösterilen maksatların gerçekleşmesini sağlamak üzere gerektiğinde kü
çük sanatları geliştirme enstitüsü kurmak. 

y) Toplum kalkınması ile ilgili olarak kendilerine verilecek görevleri mevzuat içerisinde ye
rine getirmektir. 

MADDE 102. — Millet Meclisince kabul edüen 102 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Huzur hakkı ve yolluklar 

MADDE 103. — Yönetim meclisi ve genel kurul üyelerinin toplantılara katılmaları maksadiy-
îe yapacakları zaruri yol masrafları esasları ve huzur hakkı miktarları yönetim meclisi tarafın
dan teklif ve genel kurulun onaması ile tesbit olunur. 

Genel kâtip 

MADDE 104. — Konfederasyonun işlerini mevzuat, yönetmelik ve yönetim meclisi kararlan 
dairesinde yürütmekle görevli bir genel kâtip bulunur. 

Genel kâtip yönetim meclisi toplantılarına katılır oy kullanamaz. 
Giderler, yönetim meclisi başkanı veya vekili ile genel kâtibin ortak imzası ile yapılır. 
Konfederasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim meclisi bâzı 

konularda genel kâtibe tek başına imza yetkisi verebilir. 
Genel kâtibin, atama, terfii, cezalandırılması ve işten uzaklaştırılması yönetim meclisince ya

pılır. 
Genel kâtibin, iktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler fakülteleri, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ida

ri bölümü veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu veya muadili yüksek tahsil yapmış 
olmak ve iktisadi sahada tatbikî bilgi ve tecrübe sahibi bulunmak şarttır. İngilizce, Fransızca 
veya Almanca lisanlarından (birinden Devlet lisan imtihanını verenler tercih olunur. 

Genel kâtip personelin birinci tezkiye âmiri olup atanma, terfi, cezalandırma ve işten uzak
laştırma işlemleri teklifi üzerine yönetim meclisince yapılır. 

MADDE 105. — Millet Meclisince kabul «dilen 105 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Denetçilerin görev ve yetkileri 

MADDE 106. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Genel Kurulca alman kararların yönetim meclisince yerine getirilip getirilmediğini araş

tırmak, 
b) Konfederasyon işlemlerinin mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediği-

ni denetlemek, 
c) Bakanlıkça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 
ç) Konfederasyon işlemlerini hesap ve defterlerini her zaman ve herhalde en az üç ayda bir de

fa kontrol etmek, 
d) Konfederasyona bağlı birlik ve federasyon hesaplarını doğrudan doğruya görecekleri lü

zum ve yönetim meclisinin isteği üzerine incelemek, 
e) Konfederasyonun bir yıllık işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukarıda sayılan görev ve yetkilerini ortaklaşa veya tek olarak yaparlar. 
Ancak denetçilerin (f) fıkrasındaki yetkilerini oy birliği ile kullanmaları icabeder. 

Konfederasyonun c/elirlcri 

MADDE 107. — Konfederasyonun gelirleri : 
a) Birlik ve federasyonların % 10 u geçmemek üzere bir önceki yıl gelirleri üzerinden ve ba

kanlıkça tesbit edilecek orana göre tahsil edilecek katılma paylarından, 
b) Sicil gazetesi ile meslekî yayın gelirlerinden, 
c) Düzenlenecek ve onanacak matbua gelirlerinden, 
ç) Konfederasyonun amacının gerçekleştirilmesi için yapılacak kuruluş gelirlerinden, 
d) Tertip edilecek piyango gelirlerinden, 
e) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına sunulacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığından, 
f) Kurulacak meslekî kurslar ve okullarda tertip edilecek sergi ve panayırlardan sağlanacak 

gelirlerden, 
g) Bağış ve yardımlardan, ibarettir. 

Birlik, federasyon ve konfederasyon payları 

MADDE 108. — Birlik ve federasyona katılma payını tam olarak ve zamanında ödemeyen der
nek yöneticileri, konfederasyon katılma payını aynı şekilde ödemekte ihmali görülen birlik ve fe
derasyon yönetim kurulu üyeleri hakkında konfederasyon yönetim meclisince 30 ncu maddedeki pa
ra cezaları yürürlüğe konulur. 

Bu husustaki kararlar ilâm hükmünde olup genel hükümler dairesinde yerine getirilir. Aida
tın tahsili de aynı hükm/s bağlıdır. 

Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar 

MADDE 109. — Esnaf kuruluşlarında kullanılacak beyanname ve defterler : 
a) Kayıt ve sicil beyannamesi, 
b) Üye kayıt defteri, 
c) Üye sicil defteri, 
c) Genel kurul tutanaklarının (yazılmak ve yapıştırılmak suretiyle) kaydolunacağı tutanak 

defteri, 
d) Yönetim kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri, 
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MADDE 106. — Millet Meclisince kabul edilen 106 ncı madde aynen kabul edilmiştir, 

Konfederasyonun gelirleri 

MADDE 107. — Konfederasyonun gelirleri : 
a) Birlik ve federasyonların % 10 u geçmemek üzere bir önceki yıl gelirleri üzerinden ve 

Bakanlıkça tesbit edilecek orana göre tahsil edilecek katılma paylarından, 
b) Sicil gazetesi ile meslekî yayın gelirlerinden, 
c) Düzenlenecek ve onanacak matbua gelirlerinden, 
ç) Konfederasyonun amacının gerçekleştirilmesi için yapılacak kuruluş gelirlerinden, 
d) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına sunulacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığından, 
e) Kurulacak meslekî kurslar ve okullarda tertibedilecek sergi ve panayırlardan sağlanacak 

gelirlerden, 
f) Bağış ve yardımlardan, 
ibarettir. 

Birlik, federasyon ve konfederasyon payları 

MADDE 108. — Birlik Ve federasyona katılma payını tam olarak ve zamanında ödemiyen der
nek yöneticileri, konfederasyon katılma payını aynı şekilde ödemekte ihmali görülen birlik ve 
federasyon yönetim kurulu üyeleri hakkında konfederasyon yönetim meclisince 30 ncu maddedeki 
para cezaları uygulanır. 

Bu husustaki kararlar ilâm hükmünde olup genel hükümler dairesinde yerine getirilir. Aidatın 
tahsili de aynı hükme bağlıdır. 

Kullandacak beyanname, defter ve makbuzlar 

MADDE 109. — Esnaf kuruluşlarında kullanılacak beyanname ve defterler : 
a) Kayıt ve sicil beyannamesi, 
b) Üye kayıt defteri, 
c) Üye sicil defteri, 
ç) Genel kurul tutanaklarının (yazılmak ve yapıştırılmak suretiyle) kaydolunacağı tutanak 

defteri, 
d) Yönetim kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri, 
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e) Haysiyet divanı kararlarının yazılacağı karar defteri, 
f) Başkanlar meclisi kararlarının karar defteri, 
g) Gelecek ve teamül defteri, 
h) Demirbaş defteri, 
i) Gelen ve giden evrak kayıt defteri. 
Yukardaki adı geçen matbua ve defterleri ile muhasebeye ait defter ve makbuzların ne şekilde 

tesis, düzenleme ve kullanılacağı konfederasyon tarafından hazırlanacak ve Bakanlıkça onanacak 
yönetmelikte tâyin ve tesbit olunur. 

Esnaf kredilerini düzenleme komitesi 

MADDE 110. — Bu kanuna bağlı derneklere mensup esnaf ve küçük sanat sahiplerine verile
cek olan kredilerin tesbit, düzenleme ve dağıtma şekil ve esaslarını tesbit etmek üzere, Ticaret Ba
kanlığında, Sanayi Bakanı, Maliye Bakanı ve bu bakanlıkların birer temsilcisi ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Genel Müdürü, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Esnaf Kefalet Ko
operatifleri Birliği Başkanı ve Konfederasyonun Başkanının katılmaları ile daimî bir Esnaf Kre
di Komitesi kurulur. 

Komitenin çalışma şekli Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelik ile tes
bit olunur. 

Teftiş, denetleme ve yetki 

MADDE 111. — Bakanlık müfettişleri 112 nci maddedeki hallerin meydana gelmesinde teftişe 
yetkilidir ve bu hallerde ilgili memur ve hizmetlilere işten el çektirebilirler. Bir ay zarfında mah
kemeye tevdi ederler. Organlar içindeki üyeler hakkında Danıştaydan bu yolda talepte buluna
bilirler. 

Memur ve müstahdemler hakkında takipsizlik ve beraet kararı verildiği takdirde mensubol-
dukları kuruluşların yetkili organları karan ile göreve alınırlar. Açıkta kaldıkları süreye ait ay-
hk ücretleri tam olarak ödenir. 

Yürürlüğe konulacak cezaim 

MADDE 112. — Bu kanuna göre kurulan teşekküllerin, organlan içinde bulunan üyeleri ile 
memur ve hizmetlileri, dernek, birlik, federasyonlarla konfederasyonun paraları ile para hükmün
deki evrak ve senetleri ve sair malları aleyhine kesinhesap rapor ve diğer her çeşit evrak ve def
terleri ve vesikalan üzerinde suç işledikleri takdirde bu suçlardan dolayı devlet memurları hak
kında uygulanan cezalar yürürlüğe konulur. 

Organlarda görev alma yasağı 

MADDE 113. — Bu kanuna bağlı kuruluşlarda haysiyet divanı üyeliği ile denetçilik görevle
rini üzerine alan kimselerin aynı kuruluşlarda yönetim kurulu veya meclisince aynı zamanda 
görev almaları yasak olduğu gibi kan, koca, usul, füruğ ve birinci derecede kan hısımlarının da 
aynı organlarda görev almalan yasaktır. 
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e) Haysiyet divanı kararlarının^ yazılacağı karar defteri, 
f) Başkanlar Meclisi kararlarının karar defteri, 
g) Gelenek ve teamül defteri, 
h) Demirbaş defteri, 
i) Gelen ve giden evrak kayıt defteri. 
Yukarda adı geçen matbua ve defterler ile muhasebeye ait defter ve makbuzların ne şekilde 

tesis, düzenleme ve kullanılacağı konfederasyon tarafından hazırlanacak ve Bakanlıkça onanacak 
yönetmelikte tâyin ve tesbit olunur. 

Esnaf kredilerini düzenleme komitesi 

MADDE 110. — Bu kanuna bağlı derneklere mensup esnaf ve küçük sanat sahiplerine verile
cek olan kredilerin tesbit, düzenleme ve dağıtma şeMl ve esaslarını tesbit etmek üzere, Ticaret 
Bakanlığında, Sanayi Bakanı, Maliye Bakanı ve bu bakanlıkların birer temsilcisi ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri Birliği Başkanı ve Konfederasyonun Başkanının katılmaları ile daimî bir Esnaf 
Kredi Komitesi kurulur. 

Komitenin çalışma şekli Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelik 
ile tesbit olun/ur. 

Teftiş, denetleme ve yetki 

MADDE 111. — Bakanlık müfettişleri 112 nci maddedeki hallerin meydana gelmesinde tef
tişe yetkilidir ve bu hallerde ilgili memur ve hizmetlilere işten el çektirebilirler. Bir ay zarfında 
mahkemeye tevdi ederler. Organlar içindeki üyeler hakkında Danıştaydan bu yolda talepte bulu
nabilirler. 

Memur ve müstahdemler hakkında takipsizlik veya beraet kararı verildiği ve inzibati ba
kımdan işine iadesind'e mahzur görülmediği takdirde mensüibolduklan kuruluşların yetkili or
ganları kararı ile göreve1 alınırlar. Açıkta kaldıkları süreye ait aylık ücretleri tam olarak 
ödenir. 

f uygulanacak cezalar 

MADDE 112. — Bu kanuna göre kurulan teşekküllerin, organları içinde bulunan üyeleri ile 
memur ve hizmetlileri, dernek, birlik, federasyonlarla konfederasyonlun paraları ile para hük
mündeki evrak ve senetleri ve sair malları aleyhine kesinhesap rapor ve diğer her çeşit evrak 
ve defterleri ve vesikaları üzerinde suç işlfedikteri takdirde bu suçlardan dolayı Devlet me
murları hakkındaki cezalar uygulanır. 

Organlarda, görev alma yasağı 

MADDE 113. — Bu kanuna bağlı kuruluşlarda haysiyet divanı üyeliği ile denetçilik görev
lerini üzerine alan kimselerin aynı kuruluşlarda yönetim kurulu veya meclisimde aynı zamanda 
görev almaları yasak olduğu gibi kan, koca, usul, füru ve ikinci derecedeki kan hısımlarının 
da aynı organlarda görev almaları yasaktır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 469 ) 



— 64 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Küçük sanat sicili 

Sicile kayıt 

MADDE 114. — Bu kanun hükümlerine bağlı olanlardan 115 nci maddede gösterilen sanat kol
ları mensuplarının, sanatlarının yürütülmesi ve iş yerlerinin kurulması bakımından küçük sanat 
siciline kayıtlı bulunmaları gerekli olup, bu gibi kimseler kanunun diğer bölümleri hükümlerin
den başka ayrıca bu bölüme tabidirler. 

Küçük sanat kolları 

MADDE 115. — Bu bölüm hükümlerine bağlı küçük sanat kolları aşağıda gösterilmiştir : 
a) Madenî eşya sanatkârları : 
Demircilik, bakırcılık, kalaycılık, tenekecilik, lehimcilik, sobacılık, nalbantlık, tornacılık, fre-

secilik, dökümcülük, tesfiyecilik, kaportacılık, haddecilik, kuyumcu sanatkârları ve benzerleri, 
b) Ağaç işleri sanatları : 
Doğramacılık, mobilyacılık, araba imalciliği, marangozluk, oymacılık, tahta tornacılığı, oyun

cakçılık, döşemecilik, kakmacılık ve benzerleri, 
c) İnşaat sanatları : 
Taşçılık, duvarcılık, betonculuk, dülgercilik, sıvacılık, boyacılık, badanacılık, sıhhi tesisatçılık, 

elektrik tesisatçılığı, mozayıkçılık, fayansçılık, mermercilik, ve benzeri, 
ç) Giyim, mensucat ve deri işleri sanatları : 
Terzilik, gömlekçilik, giyim eşyası imalciliği, dokumacılık, saraçlık, kundura imalciliği ve ta

mirciliği, sayacılık, semercilik, tabaklık ve benzerleri, 
d) Gıda maddeleri sanatları : 
Mandıracılık (süt, yoğurt, peynir, yağ ve mümasili imalciliği) kasaplık, sakatçılık, unlu mad

deler imalciliği, fırıncılık, şekerli maddeler imalciliği, pastırma, sucuk ve mümasili imalciliği, tur
şuculuk, nebati yağ imalciliği ve benzerleri, 

e) Spor ve sıhhi malzeme imalciliği : 
Her nevi spor alet ve malzemelerinin imalciliği, av ve kamp levazımı imalciliği, suni uzuvlar, 

kasık bağları ve korse imalciliği ve benzerleri, 
f) Fotoğraf, cam. kâğıt, seramik ve plâstik sanatları : 
Fotoğrafçılık, camcılık, aynacılık, cam eşya imalciliği, süs ve ziynet eşyası imalciliği, seramik 

y., plâstik esva imalciliği, mücellitlik, klişecilik, tabelâcılık ve benzerleri. 
g) Boyama ve temizleme sanatları : 
Kolacılık, ütücülük, elbise temizleme ve boyacılığı ve benzerleri. 
h) Tamircilik sanatları : 
Eadyo, saat, gözlük, elektrik, havagazı aletleri tamirciliği, kalem tamirciliği, motorlu - mo

torsuz nakil vasıtaları tamirciliği, motor tamirciliği ve benzerleri. 
i) Kadın erkek berberliği, manikür, pedikür, masajcılar ve lüks olmıyan otelciler ve benzer

leri. 

Küçük sanatlara yeniden katılma 

MADDE 116. — 115 nci maddede sayılan sanat kollarının içinde bulunmıyan sanatlar gerekti
ğinden re'sen veya konfederasyonun teklifi üzerine Sanayi Bakanlığınca tesbit ve ilân olunmakla bu 
madde içine girerler. 

O. Senatosu - ( S. Sayısı : 469 ) 



— 65 — 
Geçici Komisyonum Değiştirişi 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Küejü'k sanalt ısdıcîliı 

Sicile kayıt 

MADDE 114. ~ Millet Meclisince kabul edilen 114 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Küçük sanat kolları 

MADDE 115. — Bu bölüm hükümlerine bağlı küçük sanat kolları aşağıda gösterilmiştir : 
a) Madenî eşya sanatkârları : 
Demircilik, bakırcılık, kalaycılık, tenekecilik, lehimcilik, sobacılık, nalbantlık, tornacılık, fre-

zecilik, dökümcülük, tesfiyecilik, kaportacılık, haddecilik, kuyumcu sanatkârları ve benzerleri, 
b) Ağaç işleri sanatları : 
Doğramacılık, mobilyacılık, araba imalciliği, marangozculuk, oymacılık, tahta tornacılığı, 

oyuncakçılık, döşemecilik, kakmacılık ve benzerleri, 
c) inşaat sanatları : 
Taşçılık, duvarcılık, betonculuk, dülgerlik, sıvacılık, boyacılık, badanacılık, sıhhi tesisatçılık, 

elektrik tesisatçılığı,, mozayıkçılık, fayansçılık, mermercilik ve benzeri, 
ç) Giyim, mensucat ve deri işleri sanatları: 
Terzilik, gömlekçilik, giyim eşyası imalciliği, dokumacılık, saraçlık, kundura imalciliği ve ta

mirciliği, sayacılık, semercilik, tabaklık ve benzerleri, 
d) Gıda maddeleri sanatları : 
Mandıracılık (süt, yoğurt, peynir, yağ ve mümasili imalciliği) kasaplık, sakatçılık, unlu mad

deler imalciliği, fırıncılık, şekerli maddeler imalciliği, pastırma, sucuk ve mümasili imalciliği, 
turşuculuk, nebati yağ imalciliği ve benzerleri, 

e) Spor ve sıhhi malzeme imalciliği : 
Her nevi spor alet ve malzemelerinin imalciliği, av ve kamp levazımı imalciliği, suni uzuvlar, 

kasık bağlan ve korse imalciliği ve benzerleri, 
f) Fotoğraf, cam, kâğıt, seramik ve plâstik sanatları : 
Fotoğrafçılık, camcılık, aynacılık, cam eşya imalciliği, süs ve ziynet eşyası imalciliği, sera

mik ve plâstik eşya imalciliği, mücellitlik, klişecilik, tabelâcılık ve benzerleri, 
g) Boyama ve temizleme sanatları : 
Kolacılık, ütücülük, elbise temizleme ve boyacılığı ve benzerleri. 
h) Tamircilik sanatları : 
Radyo, saat, gözlük, elektrik, havagazı aletleri, tamirciliği, kalem tamirciliği, motorlu - mo

torsuz nakil vasıtaları tamirciliği, motor tamirciliği ve benzerleri. 
i) Kadın erkek berberliği, manikür, pedikür,masajcılar ve lüks olmıyan otelciler ve benzer

leri. 
ı) Deniz motorculuğu, kayıkçılık, mavnacılık ve imalcilikleri ve benzerleri. 

MADDE 116. — Millet Meclisince kabul edilen 116 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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İhbar mükellefiyeti 
MADDE 117. — 115 nci maddede öngörülen küçük sanat kollarından her birisinde işyeri kura

cak bir kimsenin bu maksatla ilgili derneğe müracaatla kaydını yaptırması şarttır. 
Bu gibi kimselerin başvurmalarında işyerinin adresini, sahibini, sorumlu sanatkârı ile iş yerinde 

çalışacak usta, kalfa, çırakların ad ve soyadları ve sicil numaralarını bir beyanname ile bildirme
si ve sicil defterine kayıdı zorunludur. 

Küçük sanat sicili 

MADDE 118. — Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, mensupları arasında mevcut sanatkâr
lar için 115 nci maddede belirtilen sanat kollarına ait bir küçük sanat sicili tutmakla mükelleftirler. 

Sanat sicilleri dernek oümıyan yerlerde kurulacak ajanlıklar tarafından tutulur. 

Sicil mükellefiyeti 

MADDE 119. — 115 nci maddede sayılan sanat kollarında işyeri açacaklarla söz konusu sanat
larda çalışacak usta, kalfa, çırakların iş görebilmesi için küçük sanat siciline kayıtlı bulunmalan 
şarttır. 

Sicilin nasıl tutulacağı 

MADDE 120. — Küçük sanat sicilinin tutulma şekli ile sicile geçmesi gereken hususlar konfe
derasyonca düzenlenen ve Sanayi Bakanlığınca onanacak yönetmelikte gösterilir. 

İşyeri açılması 

MADDE 121. — Her hangi bir sanat kolunda yeniden iş yeri açmak için o sanatta ustalık nite
liğini alan bir kimsenin, sorumlu sanatkârı sıfatı ile iş yerinde yürütülecek hizmetlerin sorumluluğu 
nu üzerine alması şarttır. 

Çırak, kalfa, usta 

MADDE 122. — Esnaf ve sanatkârların ve 'umumiyetle küçük sanat kollarında çalışan kim 
seler çırak, kalfa v!e usta olarak çalışan üç grapa ayrılır ve bunların tarifleri hak ve vecibeleri, 
imtihan hususları,, imtihan kurullarının çalışma şjelkli, ücret tarifelerinin tssbiti, iş sahipleriyle 
sanatkârlar arasındaki münasebetler, ehliyetin devamlı veya geçici olarak alınması husıusları, 
çırak, usta ve kalfalar haklarında çıkarılacak ayrı bir kanunla düzenlenir ve işleme tabi tutulur. 

Sicil özeti 

MADDE 123. — Çırak, kalfa ve ustalar kayıtlı bulundukları dernekten hizmet safhaları ile mes
lekî durumlarını gösterir sanatkâr sicil suretlerinin harcını ödemek suretiyle istiyebilirler. 

Bir yerden diğer bir yere nakden giden kalfa ve ustaların sicil kayıtlan evvelce çalıştıkları yer
den celbedilecek sicil suretleri ile yapılır. 

Bu gibi kimselerin sicil kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar bir ay süre ile çalışabilirler. 
Bu devre içinde, geldiği yerde sicile kayıtlı olmamasından dolayı tescil edilemiyen kaflfa ve usta 

o mahalde hiçbir iş yerinde çalıştmlamaz 
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MADDE 117. — Millet Meclisince kabul edilen 117 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — Millet Meclisince kabul etfilen 118 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 119. — Millet Meclisince kabul edilen 119 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Millet Meclisince kabul edilen 120 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

İşyeri açılması 
MADDE 121. — Her hangi bir sanat kolunda yeniden işyeri açmak için o sanatta ustalık ni

teliğini alan bir kimsenin, sorumlu sanatkâr sıfatı ile işyerinde yürütülecek hizmetlerin sorumlu
luğunu üzerine alması şarttır. 

(Jtrali, kalfa, usta 

MADDE 122. — Esnaf ve sanatkârların ve umumiyetle küçük sanat kollarında çalışan kim
seler çırak, kalfa ve usta olarak çalışan üç grupa ayrılır ve bunlann tarifleri hak ve vecibeleri 
imtihan hususları, imtihan kurullarının çalışma şekli, ücret tarifelerinin tesbiti iş sahipleri ile 
sanatkârlar arasındaki münasebetler ehliyetin devamlı veya geçici olarak alınması hususları çı
rak, usta ve kalfalar haklarında çıkarılacak ayn bir kanunla düzenlenir. 

Sicil özeti 

MADDE 123. — Çırak, kalfa ve »ustalar kayıtlı bulundukları dernekten hizmet saf halan ile 
meslekî durumlarını gösterir sanatkâr sicil suretlerini tesbit edilen ücreti ödemek suretiyle isti-
yebilirler. 

Bir yerden diğer bir yere naklen giden kalfa ve ustaların sicil kayıtlan evvelce: çalıştıkları 
yerden celbedilecek sicil suretleri ile yapılır. 

Bu gibi kimseler sicil kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar bir ay süre ile çalışabilirler. 
Bu devre içinde, geldiği yerde sicile kayıtlı olmamasından dolayı tescil edilemiyen kalfa ve 

usta o ımahalde hiçbir işyerinde çalıştırılamaz. 
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Sorumlu sanatkârın hale ve vecibeleri 

MADDE 124. — Her hangi bir işyerinin, sanatın icrasını sağlıyacak şekilde kurma ve devamını 
gerektirecek hususlar yönünden işyeri sahibi, işyerinde yürütülen sanatın meslekte müesses usul 
ve esaslarla mevcut mevzuat ve nizam hükümlerine uygun bir tarzda yürütülmesinden sorumlu ol
mak üzere çalıştırdığı ehliyetli ustayı veya ustalardan birini sorumlu sanatkâr olarak görevlendirme
ye ve ilgili mercilere bildirmeye zorunludur. 

İşyerinde çırak, kalfa ve ustalar tarafından icra olunan sanatın sonunda imal ve tamir olunan 
mamülâtm ayıp ve kusurlarından dolayı malî sorumluluk müessese sahibine, meslekî sorumluluk so
rumlu sanatkâra teveccüh eder. 

Sorumlu sanatkâr bu suretle deruhte etmiş olduğu mesuliyetten müessese sahibine, diğer ustala
ra, kalfalara aidolması gereken kısım için ilgililere rücu hakkını haizdir. 

İşyerinde sanatın icrası şekil ve esaslarının tertip ve tanzimi tamamen sorumlu sanatkâra aido-
lup çırak, kalfa ve ustalar hiçbir veçhile bu esaslar dışında çalışamazlar. 

îş sahiplerinin işyeri ile olan münasebetlerinde, muhatapları yalnız mezkûr sanatkârlardır. 
Taraflar arasında aktedilen mukavele de 34 ncü maddede mündemiç tahkim usulü kabul edilme

miş ise anlaşmazlık umumi hükümlere göre halledilir. 

Ücret tarifelerinin teşdit şekli 

MADDE 125. — Belediyelerin yetkilere dayanarak fiyat, tarife veya narh tesbit ettiği hallerde 
mahallî birliğin mütalâası alınır. 

Belediyece fiyatı tesbit edilmiyen ve esnaf dernekleri mevzuuna girmiyen sair mal, hizmet ve 
emek karşılığı alınacak ücret veya fiyatlar için mahallî birlik başkanlar meclisi tarafından tarife 
veya ücret tesbitleri yapılır ve belediyenin tasdikine sunulur. 

Belediyeler tesbit edilen bu tarife veya ücretleri çok gördüğü takdirde esnaf teşekkülü ile an
laşmaya varamazsa onbeş gün zarfında mahallî mülkiye amirliğine itiraz edebilirler. Bu takdirde 
mahallî mülkiye âmiri veya tevkil edeceği bir zatın başkanlığı altında; belediyeden iki, Ticaret ve 
Sanayi Odasından bir temsilci ile Esnaf Dernekleri Birliği Başkanından teşekkül edecek Komisyon 
tarafından nitelik tetkik edilerek karara bağlanır. «Ticaret ve Sanayi Odası olmıyan yerlerde mül
kiye âmirinin seçeceği kimse komisyona katılır.» Komisyon kararma karşı ilgililer ticari dâvaları 
görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halen mevcut esnaf dernek
leri bir yıl içinde, esnaf dernekleri birlikleri iki yıl içinde federasyonlar ve Türkiye Esnaf ve Sa
natkârları Teşkilâtı Konfederasyonu üçüncü yıl içinde silsile esası ile yeni kuruluşlara geçerler. 
Yeniler kuruldukça eskiler münfesih addedilirler. Kuruluşlar konfederasyon vasıtası ile yapılır. 

GEŞÎOÎ MADDE 2. — Her hangi bir yerde aynı vaya birbirinden başkalığı olmıyan konularda 
kurulmuş oldukları bu kanunun 6 ncı maddesinde açıklanan komitece tesbit olunan dernek ve bir
likler idare amirliğince bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde tek bir dernek içinde 
birleşmek üzere ortaklaşa bir genel kurul toplantısına çağırılır. 

Toplantınin yeri, günü, saati îdare Amirliğin 3e en az onbeş gün evvel o yer ilân vasıtaları ile 
ilân "lunmakia beraber nitelik ilgili derneklere yazı ile tebliğ olunur. 
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Çorumlu sanatkârın hak ve vecibeleri 
MADDE 124. — Her hangi bir işyerinin, sanatın icrasını sağlîjyacak şekilde kurma ve deva

mını gerektirecek: hus'usl'ar yönünden işyeri sahibi, işyerinde yürütülen sanatın meslekte mü
esses uslul ve esaslarla mevöuit mevzuat ve nizam hükümlerine uygfun bir tarzda yürütülkne-
isiıniden sorumlu olmak üzere çalıştırdığı ehliyeti! ustaja veya ustalardan birini sorumlu sanat
kâr olarak görevlendirmeye ve ilgili mercilere 'bildirmeye zorunludur. 

İşyerinde çırak, kalfa ve ustalar tarafından iora olunan sanatın sonlunda imal ve tamir olu
nan mamlulâtm ayıp ve kusurlarından dolayı raalî sorumluluk müessese sahibine, meslekî 
feoıfumluluk sorumlu sanatkâra teveccüh eder. 

Sorumlu sanatkâr bu suretle deruhde etmiş olduğiu mesuliyetten müessese sahibine, diğer 
ustalara, kalfalara aidoliması gereken kısım için 4!<ğililere rüeu hakkını haizdir. 

işyerinde sanaıtın icrası şekil ve esaslannm tertip ve tanzimi tamamen sorumlu sanatkâra 
aidolup çırak, kalfa ve ustalar hiçbir veçhile bu esaslar dışında çalışamazlar. 

iş sahiplerinin işyeri ile olan münasebetlerinde, muhatapları yaliım sorumlu sanatkârlardır. 
Taraflar arasında akdedilen mukavelede 34 ncü maddede mündemiç tahkim usulü kabul 

edilmemiş ise anlaşmazlık umuimi hükümlere göre halledilir. 

Ücret tarifelerinin tesbit şekli 

MADDE 125. — Belediyelerin yetkilerine dayanarak fiyat, tarife veya narh tesbit ettiği 
hallerde mahallî birliğin mütalâası alınır. 

Belediyece fiyatı tesbit edilmiyen ve esnaf dernekleri mevzuuna giren sair mal, hizmet ve 
emek karşılığı alınacak ücret veya fiyatlar için mahallî birlik başkanlar meclisi tarafındjan 
tarife veya ücret tesbitleri yapılır ve belediyenin tasdikine sunulur. 

Belediyeler tesbit edilen bu tarife veya ücretleri çok gördüğü takdirde esnaf teşekkülü ile anlaş
maya varamazsa onbeş gün zarfında mahallî mülkiye amirliğine itiraz edebilirler. Bu takdirde ma
hallî mülkiye âmiri veya tevkil edeceği bir zatın başkanlığı altında; belediyeden iki, Ticaret ve Sa
nayi Odasından bir temsilci ile Esnaf Dernekleri Birliği Başkanından teşekkül edecek Komisyon 
tarafından durum tetkik edilerek karara bağlanır. «Ticaret ve Sanayi Odası olmıyan yerlerde mül
kiye âmirinin seçeceği kimse komisyona katılır.» Komisyon kararına karşı ilgililer yazılı bildiri ta
rihinden itibaren otuz gün içinde ticari dâvaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulu
nabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halen mevcut esnaf dernek
leri bir yıl içinde, esnaf demekleri birlikleri üri yıl içinde federasyonlar ve Türkiye Esnaf ve Sa
natkârları Teşkilâtı Konfederasyonu üçüncü yıl içinde silsile esası ile yeni kuruluşlara geçerler. 
Yeniler kuruldukça eskiler münfesih addedilirler. Kuruluşlar konfederasyon vasıtasiyle yapılır. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl zarfında durumlarını bu kanunun hükümleri
ne uydurmıyan dernekler ve federasyonlar süresi sonunda münfesih sayılırlar. Derneklerin mevcut
ları ile hak ve vecibeleri aynı konuda kurulacak derneklere devredilmek üzere emaneten birlikle
rine, federasyonlarınki de aynı şekilde Konfederasyona devrolunur. Devir olan teşekküllerin sorum
luluğu devraldıkları miktarla mukayyettir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Her hangi bir yerde aynı veya birbirinden başkalığı olmıyan konularda 
kurulmuş oldukları bu kanunun 6 ncı maddesinde açıklanan komitece tesbit olunan dernek ve bir
likler idare Amirliğince bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde tek bir dernek için
de birleşmek üzere ortaklaşa bir genel kurul toplantısına çağırılır. 

Toplantının yeri, günü, saati idare amirliğince en az onbeş gün evvel o yer ilân vasıtaları ile 
ilân olunmakla beraber ilgili derneklere yazı ile tebliğ olunur. 
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Toplantı ilgili derneklerin üyelerinin katılma durumları nazara alınmaksızın yapılır. 
Katılan kişi sayısı kurulacak derneğin organlarının asıl ve yedek sayısı ile Genel Kurul Baş

kanlık Divanının kuruluşuna yetecek kadar olması gerekir. 
Gbnel Kurul toplantılarına katılması gereken dernekler yeni derneğin kuruluşu anından itibaren 

münfesih olurlar. Menkûl ve gayrimenkulları ilj hak ve vecibeleri bu derneklere geçer. 
Toplantı çoğunluğu belirtilen sayıda olmadığı takdirde İdare Amirliğince uygun görülecek bir 

tarihe bırakılır ve nitelik aynı şekilde tebliğ ve ilân olunur. 
Bu defa gerekli üye mevcudunun katılması sağlanmadığı takdirde ilgili dernekler münfesih du

ruma girer ve menkûl ve gayrimenkûlleri ile hak ve vecibeleri yeniden aynı konuda kurulacak der
neklere devredilmek üzere bölgesi içinde bulunan Esn?i Dernekleri Birliğine emaneten geçer. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen çalışmakta bulunan birlikler (İl merkezindekiler hariç) iki yıl 
içinde fesih ve tasfiye olunarak mevcutları ile hak ve vecibeleri bağlanacakları birliğe geçer. 

İl merkezlerinde kurulmuş birlikler ise bu süre içisde kanun hükümlerine uyarlar. 
Süresinde uymıyan birikler münfesih olur ve mevcutları ilgili bulunan dernekler arasında ka

tılmaları oranında dağıtılır. 
Halen il merkezlerinde kurulmuş bulunan meslekî birlikler iki yıl içinde bu kanuna uyarlar. 

Ve bulundukları yerin belediye sınırları içinde ve ana sözleşmelerinde belli konuları ve bu konulara 
dâhil meslek ve sanat müntesipieri için çalışmada bulunurlar. 

MADDE 126. — 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Ka
nunu yürürllüktjen kaldırılmıştır. 

Diğer kantolarda 1 nci fıkrada söz konusu kanıma yapılmış olan atıflar, işbu Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununa yapılmış sayılır. 

MADDE 127. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 128. — Bu kanunun hükümlerini Bakanla-: Kurulu yürütür. 
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Toplantı ilgili derneklerin üyelerinin katılma durumları nazara alınmaksızın yapılır. 
Katılan kişilerin sayısı kurulacak derneğin organlarının asıl ve yedek sayısı ile genel kurul baş

kanlık divanının kuruluşuna yetecek kadar olması gerekir. 
Genel kurul toplantılarına katılması gereken dernekler yeni derneğin kuruluşu anından itiba

ren münfesih olurlar. Menkûl ve gayrimenkulleri ile hak ve vecibeleri bu derneklere geçer. 
Toplantı çoğunluğu belirtilen sayıda olmadığı takdirde idare amirliğince uygun görülecek bir 

tarihe bırakılır ve durum aynı şekilde tebliğ ve ilân olunur. 
Bu defa gerekli üye mevcudunun katılması sağlanmadığı takdirde ilgili dernekler münfesih du

ruma girer ve menkul ve gayrimenkulleri ile hak ve vecibeleri yeniden aynı konuda kurulacak 
derneklere devredilmek üzere bölgesi içinde bulunan Esnaf Dernekleri Birliğine emaneten geçer. 

GEÇİCÎ MADDE 3. — Halen çalışmakta bulunan birlikler (İl merkezindekiler hariç) bir 
yıl içinde fesih ve tasfiye olunarak^ mevcutları ile hak ve vecibeleri bağlanacakları birliğe geçer. 

îl merkezlerinde kurulmuş birlikler ise iki yıl içinde kanun hükümlerine uyarlar. 
Süresinde uymıyan birlikler münfesih olur ve mevcutları ilgili bulunan dernekler arasında ka

tılmaları oranında dağıtılır. 
Halen il merkezlerinde kurulmuş bulunan meslekî birlikler iki yıl içinde bu kanuna uyarlar. Ve 

bulundukları yerin belediye sınırları içinde ve ana sözleşmelerinde belli konuları ve bu konulara 
dâhil meslek ve sanat müntesipleri için çalışmada bulunurlar. 

MADDE 126. — Millet Meclisince kabul edilen 126 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 127. — Millet Meclisince kabul edilen 127 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 128. — Millet Meclisince kabul edilen 128 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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