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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Berlin Parlâmentosundan bir kurulun memle
ketimize resmen çağrılması yolunda. Baykan Olfo 
Bach'ın vukubulan ve Müşterek Divanca esas 
bakımından kabule değer görülen İstemi oya 
sunularak kabul olundu. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına. Başkan
lık 'tezkeresinde yazılı sürelerle izin verilmesi 
kabul edildi. 

İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına ve bu 'kanuna bâzı mad
de ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, 

tümü üzerindeki görüşmelerin bitirilmesinden 
sonra, sun ulan değiştirgelerin ışığı altında ye
niden ineelen/melk üzere, komisyona verildi. 

6 Nisan 1964 Pazartesi günü saat .15 te top
lanılmak üzere (16,30 da) Birleşime son verildi. 

Başkan Katip 
Başkanvekili Yozgat 
Nurettin Ok ismet Kapısız 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskender-

oğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yönün
den, ün şart olarak kabul eden 1963 yılı progra
mı ile 1964 program] arasındaki çelişik durumun 
düzeltilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru Önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir (6/821) 

2. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdere-
ii'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan sıh
hi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir mua
yene edildiğine dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir (6/822) 

3. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lıı'nun, Yozgat'ta ('kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin-10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair sözlü soru 
önergesi, •Başbakanlığa gönderilmiştir (6/823) 

4! — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal 'in, 
Rum Ortodoks Patriği Athenagoras'ııı dış ımem-
leketlere seyahalte çıktığmdan ve Papa ile te
maslarda ve müzakerelerde (bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri, Dışişleri ve Devlet bakan hık
larına gönderilmiştir (6/824) 

f>. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçtüzüğün yürürlükte bulunan 137. \wi madde
sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se
bebine dair ısözlü soru önergesi, Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilmiştir (6/825) 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü

ler'in, Afyon Karahisar uçak seferlerinin tekrar 

başlatılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru Önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir (7/469) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
(lüler'in, .Toprak Mahsulleri Ofisince, hangi ta
rihten beri, afyon sakızı alındığına ve alınan 
mahsul miktarına dair yazılı soru'önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir (7/470) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
(lüler'in, Afyon Karahisar ilinde, 1962 ve 1963 
malî yıllarında, hangi köy, bucak ve ilçelerdi1 

ilkokul yapıldığına ve 1964 malî yılında nere
lere ilkokul yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi Millî 'Eğitim Bakanlığına gönderil m iştir. 
(7/47.1) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki (lü
ler'in, Afyon Karahisar ilinde 1962 ve 1963 ina
lı yıllarında yapılmış il ve köy yolu bulunup bu
lunmadığına ve 1964 malî yılında yapılacak i! 
ve köy yollarına, dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (7/472) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
(lüler'in, Afyon Karahisar'm köylerinden han
gilerine, 1962 ve 1963 malî yıllarında, içme suyu 
getirildiğine ve 1964 malî yılında Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğünce yapılacak işlere dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmişti r (7/473) 

(i. — Afyon Karahis-ar Millet vekili Şevki. 
(lüler'in, Eemirdağı - Bolvadin - Çay arasında
ki 50 kilometrelik Devlet yolunun asfalt yapı
lıp yapılmıyacağma dair yazılı soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (7/474) 
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2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Millî Mücadele kahramanlarından Tel

grafçı Manastırlı Hamili Mendi eşi Hasibe Mar-
tonaltı'ya, vatani hizmet tertibinden una aş bağ

lanmasına dair J7 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sayılı 
Kanunim birinci maddesinde değişiklik yapılma
sı hakkında ikamın tasarısı (1/676) (Maliye ve 
Plân 'komisyonlarına) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyıli 

KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 84 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır. Sayın üyeler anahtarları çevirip kabul 
düğmesine bassınlar. 

Ydklama işlemi bitmiştir. (Sonradan gelenler 
var, sesleri) (isim okunarak yapılsın, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarını, sonradan gelen üye

ler de nazarı itibara alınarak yoklama yenilene
cektir. 

Sayın üyeler anahtarları çevirip lütfen ka
bul düğmelerine bassınlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo

ruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gümrük Tarife Cetvelinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının 2 ~nei maddesi
nin Anayasaya uygun olup olmadığına dair 
Anayasa Komisyonunun mütalâasını ihtiva eden 
raporun ilgili komisyona verildiğine, dair Baş
kanlık Divanı yazısı, (1/664) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun müta
lâası sunulmuştur. Buna ait Başkanlığın müta
lâasını arz ediyorum : 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısını tetkik ile görevli 2 numaralı Ver
gi Reformu Geçici Komisyonu, sözü geçen tasa

rının 2 ne i maddesinin Anayasaya uygun olup 
olmadığı hususunun bir defa da Anayasa Ko
misyonunca incelenmesini ve mütalâasının alın
masını İçtüzüğün 28 ııei maddesi gereğince lü
zumlu görmüştür. 

Konuyu inceliyen Anayasa Komisyonu bu 
husustaki mütalâasını 3.4.1964 gün, 1/664 esas 
ve 17 karar sayılı yazılı raporu ile Başkanlığı
mıza bildirmiş ve Komisyona tevdi edilmiştir. 

Keyfiyet Genel Kurulun ıttılaına saygı ile 
arz olunur. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — icra - iflas Kanununun tü
mü üzerindeki müzakerelere devam ediyorduk. 
Tümü üzerinde başka söz istiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

Komisyon söz istiyor mu? 
KOMİSYON ADINA ABDÜLHALİM ARAŞ 

(Kayseri) — Müsaade ederseniz mâruzâtımız 
var 

1. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
ynüşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur, ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad-
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ulaş
tırma Bakanı tarafından bir maddeden ibaret 
bulunan ve Devlet Demiryolları personelinin 1-3 
üst dereceye terfii ile ilgili bir kanun teklifinin 
görüşülmesine mütedair bir önerge vardır. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala 

ve 24 arkadaşının «Devlet Demiryolları İşletme
si memur ve 'hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
3173 sayılı Kanunun 5 nci maddesine, 4620 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen (F) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun» teklifi 
(Ulaştırma ve Bütçe ve Plân) komisyonlarından 
geçerek Meclisinize sunulmuş bulunmaktadır. 

İşin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi lüzumunu Umu
mi Heyetin yüksek tasviplerine arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Ferid Alpiskender 

(«Bakan yok» sesleri) 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı yokturlar. 

önergede sözü geqen kanun teklifinin öncelikle 
görüşülmesi ve gündemde bulunan diğer işlere 
takdimen görüşülmesi hususu istenmektedir. Bu 
hususu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ulaştırma 
Bakanı bulunmadığı için, görüşülmesi bir defaya 
malhsus olmak üzere gelecek birleşime kalmıştır. 

Sayın Oülek gündem dışı söz istemişti. Fakat 
gündeme girilmiş bulunduğundan yarın kendi
sine • söz verilecektir. 

2. — 2004 saydı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayısı : 461) (1) 

(1) 461 S. Sayılı basmayazı 29.3.1964 tarihli 
78 nci birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON ADINA ABDÜLHALİM ARAŞ 

('Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, Komisyon 
olarak muhtelif maddeler üzerinde tadil önerge
lerimizi Yüksek Başkanlığa takdim ediyoruz. Bu 
arada Sayın Fahir Giritlioğlu tarafından verilen 
takriri de kabulle yeniden Komisyonda müzalke* 
resini kabulleniyoruz. Bu takririmizi de Yüksek 
Başkanlığa takdim ediyoruz, diğer takrirlerle 
birlikte bir müzakere ile yenid'en huzurunuza 
çıkacağız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlarını, İcra ve 
İflâs Kanununun tümü üzerindeki, görüşmeler 
bitmiştir. Maddelere geçilmiştir. Maddeler hak
kında arkadaşlarımızın verdikleri mulhtelif tadil 
önergeleri vardır. Komisyon da verilmiş olan ta
dil önergelerinin dışında bâzı maddelerin Ko
misyona iade edilmesini istemektedir. Bütün bu 
maddelerin nelerden ibaret olduğu tesbit edil
dikten sonra Yüksek Heyetinize arz edilecektir. 

Şimdi gündemdeki mütaakıp işe geçiyoruz. 

3. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. Sa
yısı : 634) (1) 

BAŞKAN — Komis3*on lütfen yerini alsın. 
Ticaret Bakanı buradalar mı? («Burada» ses
leri) Burada... 

Bu tasarı için daha evvel öncelik kararı alın
mış bulunduğundan tümü üzerindeki görüşmele
re geçiyoruz. Tasarının tümü üzerinde söz isti-. 
yen?.. Buyurun Sayın Tiyanşan. 

HÜSAMETİN TİYANŞAN (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarımı; 

(1) 634 S. Sayılı hasmayaz* bu birleşim tu-. 
tanağı sonundadır. 
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Kurucu Meclis zamanında hazırlanmış olup, 

vaktin imkânsızlığı yüzünden Kurucu Mecliste 
görüşülmesi yapılamadığı için kadük olmuş bu
lunan ve Meclisimize geldiğimiz tarihten on, on-
beş gün sonra yani 17.2.1961 tarihinde on mil
letvekili arkadaşımızla birlikte tekrar Meclisi
mizde müzakeresini istediğimiz Esnaf ve küçük 
sanatkârlar kanunu tasarısı nihayet iki buçuk 
sene sonra Umumi Heyete intikal edebilmiştir. 

Hemen şurada şunu arz etmek isterim ki bu 
devre içinde bütün Hükümetler Esnaf ve küçük 
sanatkârlar camiasına alâlka göstereceklerini 
vaitler ederek ve türlü yerlerde, vilâyetlerde 
yaptıkları, bu camiayla yaptıkları toplantılara 
rağmen, bir türlü bu kanunun görüşülmesini 
çabulklaştıramamışlar ve nihayet Sayın Sanayi 
Vekili öncelikle görüşülmesini Meclisinize geçen 
hafta teklif etmiş ve nihayet kabul edilerek bu
gün görüşülme sırası gelmiş bulunmaktadır. 
Bendeniz bu camia içinden çıkmış bir milletveki
li olarak Saym Sanayi Vekiline bu tasarının, 
hiç değilse iki buçuk sene sonra görüşülmesini 
çabuklaştırdığı için teşekkürü bir vazife bilirim. 
Kanun Ticaret Komisyonunda bir seneden faz
la bir zaman müzakere edilmiş, bu arada Maarif 
Vekâletince Usta, çırak ve kalfalarla alâkalı bir 
kanun tasarısı daha getirilmiş ve ikisinin birden 
meczedilerek müzakere edilmesi esası kabul edil
diğinden, tekrar bir müddet daha onun üzerinde 
çalışmalar yapılmış ve Çalışma Komisyonunda 
da görüşüldükten sonra- tekrar bir geçici komis
yon teşekkül ettirilerek tasarıya son şekli veril
miştir. 

122 maddeden ibaret bulunan bu kanun, ha
len bulunan birçok boşlukları izale ettiği ve gü
nün şartlarına uygun olarak birçok da yenilikler 
getirdiği ve dörtba.şı mamur olmamakla beraber 
hemen hemen ihtiyaca cevap verebilecek durum
da bulunduğu için, bizce de kanunun biran ev
vel çıkmasında büyük faydalar vardır. 

Halen meriyette olan 531713 sayılı Küçük 
Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu birçok yönler
den, kurulmuş bulunan üçbini mütecaviz es
naf teşekkülü ve derneğinin çalışma sisteml'e-
ıi'ine bir ahenk verememiş ve açıik kapılardan 
bu esnaf zümresinin içine girmiş birtakım is
tismarcı unsurlar faaliyet imkânları bulmuşlar
dır. İşte bu kanunun çıkması ile, sevincimi-
•zin bir kat daha artmış olması bu istirmarcı 
zümrenin esnaf ve sanatkârları daıha fazla ic-
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rayı faaliyetlerime devam ederek istirmar etme
lerini önlemiş olması da ıgellrnefetedir. 

Yalnız şunu belirtmek isterim ki 5373 sa-
yi'h Kanun 191419 senesinde yürürlüğe girdiği 
zaman mıeriyette bulunan 5312 sayılı Kanunla 
kurulmuş ve Dahiliye Vekâletinle bağlı bir ta
kım esnaf niteliğimi haiz olan cemiyet namı al
tındaki demekler bir türlü 5373 sayılı Kanu
na göre esnaf dernekleri unvanını alamamış
lar ve kongrelerini, nizamnamelerini yaparak 
bu şıekllıde tadil edememişler ve .günümüze ka
dar faaliyet göstermişlerdir. Bu kanunu tetkik 
ettiğimiz zamanı görmekteyiz ki, bu dernekle
rin durumu meşkûk bırakılmıştur. Sayın Tica
ret Vekilinden temennimiz; esnaf niteliğini 
haiz olan, hakikatte esnaf kuruluşunu haiz 
olan bu cemiyet ismi altındaıki bu derneklerin 
de bir an evvel yeni kurulan kanunun statüsü 
içinde mütalâa edilmelerini sağlamak veya bu
rada Meclis zabıtlarında ilerdeki tesirlere ko
laylık olmak için, dâva kollarını halletmek 
üzere Meclis zabıtlarına geçecek şekilde - eğer 
varsa - bu kabil cemiyetlerin, de 5373 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırıldığı tarihte onlar un da 
yeni kanuna intibak etmıe! erinin şart olduğu
nun beyan edilmesi lâzımdır. 

Kanun tasarısı 3 - 4 gün evvel ellimize geç
tiği için ve üç koımisyomun da bumda türlü de
ğişiklikler yapması hasebiyle üzerinde enine 
boyuna çalışıp, tenîkkl yapmak fırsatımı bula
mamış bulunmaktayM, Yalnız 2,5 seneden beri 
devamlı1, encümenlerde gidip gelmekte olan bu 
kanun için, evvelki günlere dayanan bilgileri
mize istinaden birkaç kelime söyliyerek huzu
runuzdan ayrılmak istiyorum. 

Bu kanunun getirdiği yenilikleri ve niçin 
tasvibettiğimizi şöyle izah etmek 'kabildir : 
Bir defa kuruluşu ihtiyari olan, bu meslekî te
şekküllerin, esnaf ve sanatkâra kaydolma mec
buriyetini koymak suretiyle kuvvetli birer 
teşkilât haline getirecektir. Bu suretle muayyen 
'maksatlarla bu teşkilâta giren ve bir daha da 
türlü taktiklerle oradan çıkmak bilmiyen bu 
menfaatçi bir zümrenin esnaf ve sanatkârlar 
adına faaliyet icra etmelerine bir daıha, imkân 
bırakmayacaktır. Alâkalı vekâletin murakabe 
yetkisi çok daıha artacak, kongreleri, başkan
ları, meclisleri kanuni süreler içinde toplamak 
imkânlarımı bulacaklardır. Bugün huhukan 
konfederasyon diye bir teşekkül yoktur. Fa-
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(kat fiilen böyle bir teşekkül' mevcuttur. 4 se
neden beri kongresini yapmadığı halde Hükü
met bu duruma -seyirci kalmakladır. İşin 
tuhafı da esnaf ve küçük sanatkârla-r konu
sunda, Hükümetle yapılan görüşmelerde bu ca
mianın bütün problemlerini tam yetkiyle savun
maktadırlar. İşte getireceğimiz 'bu yeni kanun 
bu aksaklıkları da ortadan kaldıracalkitıır. Yine 
ibu kanunla federasyon ve birlikler daiha kuv
vetli bünyeye sahibolacalklar, temsil görevle
rini daha. sıhhatli yürüteceklerdir. Aynı mes-
Jek kolunda aynı vilâyette birden fada dernek 
kurulmaıması isabetli bir hükümdür. Bu su
retle hirçok büyük vilâyetlerimizde muhtelif 
isimlerde fakat haddizatında ayni; meslek ,gru-
punu temsil ettiklerini savunan 15, hattâ 20 
dernek bir çatı altlında birleşecek ve esnaf da 
•ancak o zamanı hakiki] temsilcilerine kavuş
muş bulunacaktır. Bir dernekte kongre kayhe-
den bir grup, hemen ertesi gün aynı mevzuda 
bir dernek kurranyaeaktır. Dernekler, birlik
ten, federasyondan ve konfederasyonların malî 
vaziyetleri bir üst in ercileri ve Bakanlık ta
raf nidanı mıırakaibe yetkisini kaz andığından 
- hu kanunla o yetki de gelmiştir - suiistimal 
devresine giden yolsuzluklarla, esnaf ve sa
natkârların istismar edilmesi önlenecek, ağır-
Ibaşlı, dürüst bir sevk ve idare sistemi getirile
cektir. Bu teşekküllerde çalışan personelin de 

/günün şartlarına göre yetişmiş ve kifayetli 
kimselerden olmasını temin eden maddeleri de 
büyük bir boşluğu kapatmış olacaktır. 

Muhterem. arkadaşlar, teferruata ait birkaç 
değiştirge önergesi verim ek niyetindeyiz. Bu
nun dışında kanun tümü itibariyle, biraz ev
vel izah ettiğimi şekilde; esnaf in ihtiyacı olan 
ve senelerden heri beklemekte olduğu bir teş
kilât kanununa sahibolması yönünden iyi ha
zırlanmıştır. Bir takım, teferruata ait eksik
liklerine rağmen, üzerinde çalışılmış bir tasarı 
okluğu cihetle, Meclisimizce bir an evvel fcaı-
nunlaşıp; esnaf ve sanatkârlarımıza daha suh-
hatli ve daha dürüst bir, çalışma imkânı vermek 
'bakımından hayırlı ve uğurlu obuasını temenni -
eder, hepinizi hürmetlerimle selâmliarıım. 

BAŞKAN — Sayın Muhlis Ete. 
MUHEİS I3TE (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, Esnaf ve Küçük Sanaıtkârlaır kanun 
tasarısı hakkında partimizin görüşlerini kısa
ca, esnaf ve küçük sanatkârların dünkü duru-
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munu, bugünkü durumunu ve yarınki durumu
nu ele alarak kısaca mütalâa etmek isterim. 

iMuhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, esnaf 
ve küçük sanatkârlar dâvası bir memleketin 
sosyal politikasında ibirinei derecede rol oynar. 
Orta sınıfın kuvvetli olması, o içtimai bünye- * 
nim kuvvetli olmasına delâlet eder. Nitekim, 
hund'an 160 sene evvel Türkiye'deki esnaf du
rumu, bugünkünden daha kuvvetli ve bugün
künden daıha teşkilâtlı idi. O günün loncalar 
ve gedikler nizami bugün maatteessüf arayıp 
da bulamadığımız bir rejimi ve kuvvetıli bir 
esastı. 

O itibarla esnaf hakkında bir şey yapılması 
arzu ediliyordu. Uzun. zarmandan beri bekledi
ğimiz ve hepimizin gayretiyle bugünkü ihale 
,gelen Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu ni
hayeti huzurunuzda bulunuyor. Bu kanunun 
tam mükemmeliyette bir kajnun olduğunu iddia 
edemeyiz. Çünkü esnaf ve 'küçük sanatkârla
rın ıbirçok ihtiyaç'larımı kapsıyamamaktadır. 
Fakat ehemmiyeti yoktur. Bugünkü tasarı da
hi esnafa ve küçük S'anatkıâriaıra birçok şeyler 
/temin edecektir. Bir defa esnaf ve küçük sa
natkârlar ki, alşağı - yukarı aileleriyle beraber 
4 000 nüfusu kavramaktadır. Bu hususta da
ha yapılması ieahedcn birçok şeylerin oldu
ğunu knibul etmek icabodor. 

Esnaf ve küçük sanatkârlarla, resmî teşek
kül olarak Sanayi. Vekâleti ve Ticaret Vekâ
leti meşgul olmaktadır. Fakat şunu itiraf ede
yim ki, ne Sanayi Vekâleti ve ne de Ticaret 
Vokal eltinde bu şekilde bir teşkilât, yani es
nafın bütün ihtiyaıçl arını yakın en tak ib od en 
bir teşkilât olduğunu iddia etmek güçtür. 

O itibarla esnaf ve küçük sanatkârları mes
lekî teşekkül olarak kapsıyan bir teşkilât, 
derneklerden başlayıp, birliklere, birliklerden 
federasyona, ve federasyonlardian konfederas
yonla ra doğru buluların bir an evvel vücuda 
getirilmesinden ve esnaf işlerimin bir meslek 
teşekkülü vasıltasiyle şüphesiz ki bakanlar ile 
beraber vekâletçe takviye edilmesi, ıslah edil
mesi lâzımdır. 

Bu kanunun işleyebilmesi için kanuni .mev
zuatın yanıibaşında eğitim işlerinin; iyi bir şe
kilde yürümesi lâzımdır. Çünkü maarifle elele 
yürümezse teknikerleri, küçük esnaf ve sanat
kârları yetiştirmek kolay olımıyacaktır. Yine 
buna mukabil bu kanunda çoktan beri aradı-
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ğımi'z ve eskiden bizde de olan usta, çırak, kal
fa ve sınıf münasebetlerini tanzim edici hü
kümler vardır. Bu balkımdan bir taraftan mes
lekî teşekkülleri tanzim etmek, diğer taraf
tan da tısta, çırak ve kalfa adasındaki müna
sebetleri tanzim, etmek bakımından da. bu ka
nun mümkün okluğu kadar işlenmiş ve huzu
runuza gelmiş bulunuyor. 

JTatlbikat gösterecektir iki, bir ıtarafta res
mî teşekküller, bir tarafta, da meslekî tevek
küller bu boşluğu daha fazla dolduracaklar', 
kredi meselesini, eğitim meselesini sergi ve sa
ire gibi, teşekküller; meselesini daha iyi hal
ledecekler ve ieabederse bu mevzuatı itmam 
edecek mevzuatla karşı karşıya geleceğiz. O 
itibarla, bütün noksanıla.rma rağmen kanun ta
sarısını; taikviye ediyoruz, destekliyoruz ve İni
nim bir an evvel çıkmasını ve küçük sanatkâr
lara, ve esnafa ve dolayısiylc bütün Türk* Mil
letine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. 

Hürmeti erim 1 e. (Alkıışl a r) 
BAŞKAN — Başka söz ist iyon arkadaşımı/? 

I kıyımın Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem' ar

kadaşlar, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
tasarısı nihayet Yüce Meclisin gündemindedir. 
Bu kanun esnaf ve küçük, sanatkârlar elediğimiz 
ve iktisadi durumu geri kalmış bir memlekette 
en geniş ve cemiyete on tesirli bir zümreyi ciddi 
bir organizasyon içine sokmaktadır. Meslek 
gruplarının organize edilmesi ve bu meslek 
gruplarında meslek ahlâkının hâkim kılınması 
öteden beri bir çok memleketlerde gerek geçmiş
te, gerek şimdiki zamanda cemiyeti sağ] anı lan -
dırımak bakımından en büyük tedbir olarak dü
şünülmüştür. Nitekim Türkiye'de de meslek ah
lâkını kontrol eden, esnafı hakiki bir mektep 
gibi belli, yazılı, herkes tarafından bilinen kai
deler içerisinde yetiştiren loncaların varlığı ta
rihimizde bilinmektedir. Bugün hâlâ büyük çar
şıları olan kapalı çarşıları olan şehirlerimizde 
İni kapalı earşılardaki sokaklarda ve esnafların 
bulundukları yerlerin isimleri o eski loncalar
dan kalma birer hâtıradır. Bakırcılar Çarşısı, 
Dör/bağiar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, ve bu
na benzer çarşılar.. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 
kurulur kurulmaz ve buna tekaddüm eden dev
rede Türkiye'nin kalkınmasında en mühim ro
lü meslek teşekküllerinin oynıyacağını o zaman-
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ki mütefekkirlerimiz ifade etmiş bulunmaktadır
lar. Rahmetli Ziya Gökalp ısrarla bir memleke-
kin ahlâkı bakımından, ekonomi bakımından 
tam kontrolünün yapılmasının Devlet tarafın
dan mümkün olmadığını ifade etmiş ve ancak 
avukatları avukatların, doktorları doktorların, 
esnafı esnafın, mühendisi mühendisin kontrol 
edebileceği kaidesini gerek tarihten, gerekse 
Batı'dan Örneklerinden alarak ısrarla iddia et
miştir. Nitekim o günkü şaftlar içerisinde Türk
çülüğün plânı, ve programı mahiyetinde olan 
Türkçülüğün Esasları adlı eserinde bilhassa mil
lî tesanüdü kuvvetlendirmek bahsinde ayrıca 
birkaç sayfa... Ondan sonra meslek ahlâkı bah
sinde ayrıca uzun boylu ve nihayet hukukî Türk
çülük diye Türkçülüğün icra plânını gösteren 
kısmında da ayrıca bundan bahsetmiş ve çok 
büyük bir önem vermiştir. Bakınız, bu diğer iki 
kısmı nakletmiyorum, yalnız hukukî Türkçülük 
bahsindeki bizim plânımız gibi bir eserdir, bu 
Türkçülüğün programıdır. Şöyle diyor; Hukukî 
Türkçülüğün birinci gayesi asrî bir Devlet vü
cuda getirmek olduğu gibi, ikinci gayesi olarak 
da meslekî velayetleri, velayeti âmmenin müda
halesinden kurtararak, mütehassısların salâhi
yetine müstenit meslek muhtariyetleri tesis et
mektir. Bu esasa müstenit bir Kanunu Medenî 
ile ticari, sınai ve ziraat kanunları, Darülfü
nun, Baro, Tabibler Cemiyeti, Muallimler Cemi
yeti illi. gibi meslek teşkilâtlarının meslekî 
muhtariyetlerine dair kanunlar yapmak da bu 
gayenin icaıbatındandır.» 

Muhterem arkadaşlarını, yakın tarihimizde 
büyük tesirleri görülen ve Türk gerçeğini çok 
iyi bilen, Büyük Türk Filozofu Ziya G-ökalp'in 
bu isteği birinci Anayasa zamanında muhtelif 
meslek teşekküllerinin kurulmasiyle fiilî ola
rak, yeni Anayasamızın 122 nci maddesiyle de 
hukukî olarak ve Anayasa teminatı altında bir 
kaide olarak kabul edilmiştir. Nitekim Ziya Gö
kalp ve bunun gibi düşünen mütefekkirlerin gö
rüşleri bugün Anayasanın 122 nci maddesinde 
bir Anayasa kuralı olarak yer almıştır. 122 nci 
madde şöyle demektedir'; «Kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları : Kamu niteliğinde
ki meslek kuruluşları kanunla meydana getiri
lir. Ve organları kendileri tarafından ve kendi 
üyeleri arasından seçilir. îdare, seçilmiş organ
ları bir yargı mercii kararına dayanmaksızın 
geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaştı-
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ramaz. Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yöne
tim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı ola
maz.» îşte muhterem arkadaşlarım, yakın tari
himizin seyri içerisinde meslek kuruluşlarının 
ana hatları itbiariyle tarihçesi budur. Bugün 
huzurunuzda bulunan bu kanunda, herkesin, 
mütefekkirlerimizin ve Anayasamızın istediği 
cemiyeti, cemiyetin en sağlam, en kuvvetli par
çalarından biri olan esnaf ve küçük sanatkârları 
tıpkı tarihimizde olduğu gibi sağlam temellere, 
sağlam esaslara bağlıyacak bir kanundur. Bun
dan dolayı duyduğumuz - sevinç sonsuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun, Sanayi 
Bakanlığının, Çalışma Bakanlığının müşterek 
çalışması ile, yani hem Devletin, hem de meslek
lerini temsil eden yetkili, orandaki yetkili or
ganlarının müşterek bir eseri olarak titizlik ile 
hazırlanıp getirilmiştir. 

Şimdi burada şu noktayı da ifade etmek lâ-
zımgelir. îlk Ticaret odalarına benziyeıı esnaflar 
hakkındaki bir teşekkül 11 . 1 . 1943 tarihli ve 
4355 sayılı Esnaf Odaları Kanunudur ve teşki
lâtıdır. Bundan sonra 5373 sayılı Esnaf Dernek
leri ve Esnaf Dernekleri Birliği Kanunu gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunlar şüphesiz 
1940 in şartları içerisinde ve ondan sonraki şart
lar içerisinde bu esnaf ve küçük sanatkârların 
organize olmasında ileri bir adım eksik olmak
la beraber, eksiklik taşımakla beraber bir dene
me mahiyetini taşımış ve ileri bir adım olmuş
tur. O sayede, bu kuruluşların eksikliklerini ve 
uygulamalarını görmemiz sayesinde bugün bu. 
kanun o teşkilâtlardan bir tazyik halinde gel
miştir. Zâten istenilen de budur. Devlet babanın 
kendi kendine kanun yapması iyidir. Ama, ka
nunlar halktan, ihtiyaç sahiplerinden, bir ihti
yacın kuvveti olarak, baskısı olarak geldikleri 
zaman hakikaten millî vicdana ve millet gerçek
lerine uygun, sağla/m kanunlar olurlar. Bu ka
nun bu vasfı haizdir. 

Bu kanunun şu anda Yüce Meclisin günde
minde bulunması dahi bu meslek teş-eikküllerinin 
candan gayretleri sayesinde olmuştur. Gelmiş
ler, her parti grupları ile temas etmişler, kanun
ların ehemmiyetini ifade etmişler ve kabul ettir
mişlerdir. Yüce Meclis de bu görüşü kabul et
miştir. Şu anda bu kanunun gündemde konuşul
ması dahi dışarıdan gelen, halktan gelen nezih 
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ve tertemiz bir baskının, isteğin ve bir ihtiyacın 
âmili olmuştur. 

. Muhterem arkadaşlar, bu kanunu diğer ka
nunlardan en mühim ayırıcı noktası şudur : 

Evvelce aynı koldan muhtelif dernekler kur
mak mümkün oluyordu, evvelce bu derneklerin 
yetkileri gayet cılız, tesirleri bundan dolayı 
«Efendim, mal gelmiştir, mal tevzi edilir, aidat 
alır» şeklinde haklı olarak esnaf tarafından bu 
şekilde mütalâa olunuyordu. Bugün tıpkı baro
lar gibi, tıpkı mühendisler odası gibi, mimarlar 
odası gibi, tıpkı tabibler; eczacılar birlikleri gi
bi gelen dernek birtakım salâhiyetlere sahiptir. 
Bu salâhiyetlerle meslekinin ahlâk kaidelerini 
teshit edecektir. Meslekin ahlâk kaidelerini çiğ-
niyenler de haysiyet divanları vasıtas'iyle sigaya 
çekilecek, ceza verilecek, icâbında kulağından 
tutulup meslekten atılacaktır. 

Bu kanunla çırak yetiştirme, usta olma bir
takım kaidelere bağlanacaktır, önüne gelen, us
tasına kızan, daha üç gün ustasının yanında ça
lışıp meslekinin alfabesini öğrenmiyen kimse 
ustasına kızıp; «E, ben bu ustanın yaptığını ya
parım» diye çıkıp dükkân açıp Türk, vatandaşı
nın canını yakamıyacak, ve o meslekin haysiye
tini düşüremiyecektir. Birçok toplantılara katıl-
mışızdır. 

Türk esnafı, Türk küçük sanatkârı mesleki
ne çok bağlıdır. Tarihimizden gelme, Türk ana
nelerinden gelme, Loncalardan gelme bir inanış
la mesleklerine çok bağlıdırlar. Bu grupa en 
ağır bir darbe de mesleklerinin haysiyetini çiğ
neyen ve mesleklerindenmiş gibi gözüken insan
lardan gelmektedir. Onları en ağır bir hakaret 
diye saymaktadırlar. Bunu bize her zaman söy
lemişlerdir. Şimdi artık, önüne gelen bir kimse 
ertesi gün ustasının yanından çıkıp, karşıda bir 
dükkân açıp, hem vatandaşın canını yakıp pa
rasını gaspedemiyecek, hem de bu memleketin 
temel direğini teşkil eden esnafın - kuyumcu ise 
kuyumcu, ne bileyim - beriber ise beriber esnafı
nın haysiyetini kırmıyacaktır.. Bilecektir ki bu 
alanda elini kolunu sallaya sallaya iş yapılamaz. 
Kendisine hesap soracak heyetler vardır; kendi
sini imtihan edecek heyetler vardır, kendisini 
kolundan tutup, «sen bu esnaf camiasına lâyık 
değilsin» diye atacak heyetler vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Kanunun bu vasfı 
Türk Cemiyetine büyük şeyler kazandıracaktır 

— • 0*x'x ^ ^ 



M. Meclisi B : 84 
ve bugün sanayi alanında görülen kalite bozuk
luklarının da en büyülk teminatı olacaktır. Ar
kadaşlar, zafotü rapt altına alınamamış bir es
naf ve küçük sanatkarlar zümresi ile memleket
te ÜKitün kaliteli mal yapmak imkânı yoktur. Da
ima namuslu esnaf daha az dürüst olan esnafın 
esiri haline gelecektir. Çünkü vatandaş vlitrinler-
deki malın içinde ne gibi malzeme kullanıldığı
nı, çürük iplik kullanılıp kullanılmadığını anlı-
yamaz. Gider vitrine bakar bini otuz lira, diğeri 
de onbeş liradır. Gider onJbeş liralık malı alır. 
Halbuki otuz liralık olan hakikî sağlam maldır, 
belki senelerce kullanacağı bir maldır. 15 lira
ya aldığı gösterişli, cicili biciliidir, fakat hileli 
maldır, işte bu kanunun çıkması sayesinde mem
lekette bilhassa sanayi alanında kaliteli malze
menin halka sunulmasına imkân olacaktır. Ve 
kanundan geniş halk kütleleri memnuniyet ve se
vinç duyacaklardır. Bu kanunun milletimiize ve 
Türkiye esnaf ve küçük sanatkârlarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını candan dilerim. 

Hürmeti erimi e. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın İhsan Ataöv-
ün'dür. Ancaik 1 - 2 cümle ile konuşmasında tav
zih yapacak olan Muhlis Ete'ye daha önce söz ve
riyorum, Buyurun. 

MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, huzurunuzu daha fazla işgal etmek 
istememi; ancak bir cümle ile tavzih yapmak za
ruretini hissettim. 

Demlin esnaf sayısından bahsederken yanlış 
olarak dört bin demişim. Bu rakamın dört, bin 
değil, dört yüz bin olduğunu belirtmeye ihtiyaç 
duydum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
tHISAN ATAÖV (Antalya) — Muhteremi ar

kadaşlarım, memleketimizde her sınıf iş erbabı
nın bir disipline bağlanması ve onları memleket 
için, meslekleri için, kendileri için hayırlı bir yö
ne çevirmek gayesi güden küçük esnaf ve sanat
kârlar kanununu Büyük Meclisin müzakere ha
line getirmiş bulunması hakikaten sevinilecek bir 
olaydır. 

Bugün memleketimizde barolar, tabip odaları 
gibi bâzı meslek sınıfının kendi camialarını bir 
disipline sokan, onları ahlâklı yapan, onları 
memlekete hayırlı hale getiren bu tip kanunları 
vardır. Her nedense öteden beri esnaf ve küçük 
(sanatkârları disipline edecek, bugün elimizdeki 
gibi bir kanun çıkmamıştır. Bunun neticesi ola-
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rak esnaf ahlâkı, esnaf disiplini hem esnaf için, 
hem memleket için hayırlı bir istikamete sevk 
edilememiş ve birlik ve beraberlik kuramıyan es
naflar aynı kasabada birkaç tane dernek kurmak 
suretiyle birbirlerine hasım ve mesleklerine za
rarlı hale gelmişlerdir, önümüze gelmiş olan ta
sarıda memnuniyeti mucip taraf olan bilhassa 
bütün Komisyon üyelerinin, hangi siyasi kanaate 
mensulbolursa olsun, hepsinin tam bir memle
ketçi ve gerçekçi olarak konunun üzerine eğil
miş olmaları, bu tasarıyı ittifakla Yüksek Mec
lise sevk etmiş bulunmalarıdır. Şimdi Meclisi
miz bu çok uzun olan tasarıyı çok maJhmul bu
lunan çalışma devresi içinde emsali misillû, bun
dan evvelki kanunlar gibi, îcra ve iflâs Kanunu 

gibi, kısa formülle neticeye bağlarsa çok daha 
isabet etmiş olur. Zira bugün vilâyetlerde bulu
nan esnaf birliklerinin bağlı bulunduğu konfe
derasyon memlekette büyük yetkiler kullandığı 
halde, kotalar tevzi ettiği halde, mesuliyetler ta
şıdığı halde bir kuruluş kanunundan uzaktır ve 
bugün kanunsuz bir teşekkül olarak icrayı faali
yet etmektedir. Nitekim dört seneden beri hâlâ 
konfederasyon kongresfini yapamamıştır. Böyle 
bir teşekkülün bulunduğundan, Dahiliye Vekâ
leti, Cemiyetler Kanununa göre bir takibat aça
mamıştır. Fakat Hükümetin ilgili bakanlıkları 
uzun zamandan beri kongresini yapamıyan kon
federasyona kota tevzi etmek gibi mesuliyetler 
vermiştir, onları faaliyete sokmuştur. îşte huzu
runuza gelen kanunla esnaf ve küçük sanatkâr
lar birlikleri, bu birliklerin federasyonları, fede
rasyonların konfederasyonları teşekkül edecek 
ve bu suretle memleketimizde küçük esnafın da 
sicili tutularak - Tıpkı baro veya tabib odaları 
gibi - küçük esnafın da sicili tutularak adlî mer
cilerin takibatında kolaylık sağlıyacak ve bugün 
hakikaten büyük mesuliyet yüklenecek olan bu 
kuruluşlar memlekette esnaf ahlâkını, memleket
te sanatkâr ahlâkını yeniden yapıp meydana ge
tirecektir. 

Şimdi kanunun maddeleri içerisine giren ve 
küçük esnaf ve sanatkârların sicillerinin tutul
ması ve bunları bir haysiyet divanlariyle mes
lekten menedeeek hükümlerin bulunması, bize bu 
kuruluş kanununun ne kadar mühim ' olduğunu 
ifade eden maddelerdir. Düşününüz muhterem 
arkadaşlarım, bir esnaf yapmış olduğu hatadan 
dolayı kendi teşekkülünün haysiyet divanına 
«sevk edilmek suretiyle meslekten menedilebilecek-
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tir. Bu yapılırken, elbetteki çok esaslı temellere 
dayanması ve bunları yetki vereceğimiz birlik
ler, federasyonlar, konfederasyonların kuruluş
larının da bu nisbetle önemle üzerinde durulma
sı iktiza eder. Şimdi elbetteki kanunun % 100 
dört başı mâmur halde olduğunu kabul edemeyiz. 
Bunların içerisinde birçok aksak hükümler mev
cuttur. Bu aksak hükü/mlerde bilhassa tatbikat
tan sonra göze batacak ve o zaman elbette ki, dü
zeltilmesi yollarına gidilecektir. Hiç yoktan on
ları teşkilâtsız bıra'kmafctansa bugün büyük emek
lerle huzurunuza gelmiş olan kanunu bir an ön
ce meriyete sokmak esnaf ve memleket bakımın
dan daha faydalıdır. Ancak Sayın Komisyonun 
bu kanunu şayet toptan görüşmek gibi bir 
arzuları olursa ve bu da Büyük Meclisçe kabul 
edilirse bâzı madd'eler üzerindeki tadil fikirleri
ne hassasiyetle dikkat etmeleri iktiza eder Mese
lâ birliklerin ve federasyonların kongreleri, se
çim. için iki senede bir yapıldığı halde - ibra için, 
hesapları tetkik için, her sene yapılmaktadır -
Her sene kongresini yapacak olan ve ilki senede 
bir iki kongresinde seçim yapmak suretiyle yö-
netieelerini yeniliyecek olan birliklerin ve fede
rasyonların bağlı bulunduğu konfederasyonun 
kongresinin üç yılda bir yapılmış olması ve ka
nun tasarısına böyle bir hüküm getirilmiş olma
sı doğru değildir. Diğer birlikler gibi, bütün 
memleket ilinizdeki diğer teşekküller gilbi her kon
gre yapıldığı zaman onun bir üst kongresi de ya
pılmalı ve kademeli murakabe bittiikten sonra 
konfederasyonun idare meclisleri de iki senede 
bir seçilmelidir. Üç senede bir seçilme gibi kon
federasyona ayrı bir imltiyaz verilmemelidir. Kon
federasyonun da iki senede bir yapacağı kongre
ler hesaplarının ibrası yönünden olmalı üçüncü 
senede yapacağı kongre yöneticilerin seçimi kong
resi üç senenin müşterek ibra kongresi olmalıdır. 
Bu bakımdan konfederasyonları birlikler ve fe
derasyonlardan tamamıiyle ayrı bir tutum içeri
sinde mütalâa etmek doğru olmıyacalktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün memleketi
mizde sayıları bir hayli kabarık olan esnaf te
şekküllerinin bir vilâyette üç veya dört tanesi
nin bulunduğu bir vakıadır. Bu mevcut teşek
küllerde kendilerinin hayatlarını idame ettire
cek malî imkânlardan mahrumdurlar. Ne zaman 
ki, esnafı ilgilendiren bir madde tevzii metaı ha
line girer o zaman esnaf derneği bu metaı tevzie 
tabi tutacak olursa, o vesile ile tevziini yapa-
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cağı malın karşılığında dernekler bir aidat alır
lar ve kendilerini böyle yaşatırlar. Halihazırda 
memleketimizdeki teşekküller ismen var, cis
men yoktur, işte bu kanun esnafı disiplinize ve 
bu teşekküllerin için sonradan sızmış menfaat
perestleri tasfiye edecek, içeri daha önce girmiş 
olanları ekarte edecek ve bunları aidat mües
sesesini işleterek hakikaten mensubolduğu te
şekkülüne vecibelerini yerine getiren, mazbut 
ahlâklı esnaf kuruluşlarını meydana getirecek 
olan bu kanun Türkiye'de bütün zümreler için
de'hasretle beklenen kuruluş kanunlarından bir 
tanesidir. Ben kanunun komisyonlardan itti
fakla, geçmiş olması mütalâası ile çok uzun tar
tışılacak bir hususunu göremiyorum. Arkadaş
larımızın hazırladığı bâzı değiştirge önergeleri
ni muhterem komisyona vermek suretiyle ko
misyonun bir tetkik mühletinden sonra bu ka
nunu da 'diğer kanunlar gibi, bundan önceki 
İcra ve İflâs Kanunu gibi toptan, mütalâa ede
rek bir an önce Türk esnafını arzuladığı huzu
ra, istikrara ve mazbut ahlâklı çalışmaya gö
türmesini temenni ederim. 

Kanunun bir an önce çıkarılması suretiyle 
memlekete hayırlı olmasını diler ve komisyo
nun müspet mesaisinden dolayı da kendilerini 
tebrik ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı 

ilgili teşekküllerin müspet görüşüne istinaden, 
Ticaret ve Geçici komisyonlar tarafından dik
katle incelenmek suretiyle Yüksek Heyete su
nulmuş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelerle birlikte maddeler üzerinde de görüş
me yapılmasını ve maddelere geçilmesine kadar, 
verileeek değiştirgeler hakkında ayrıca bir ra
por tanzimi ile münhasıran bu maddeler üzerin
de görüşme açılmasını ve sonunda tümünün oya 
sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Kayseri 

Mehmet Göker 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergede üç ay
rı husus derpiş edilmektedir. Bunları ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN —• önerge hakkında mı söz isti

yorsunuz? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendini. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muide rem 

arkadaşlarım, öyle gözüküyor ki, usul bakımın
dan yanlış bir çığır açmış vaziyete giriyoruz. 
Bu çığır askerî kanunlarda başladı, bu kanun
ların muazzam ehemmiyeti vardı, - çıkmasının 
gerek Anayasa bakımından, gerekse fiilî hâdi
seler bakımından ehemmiyeti vardı - orada bir 
çığır açıldı, arkasından İcra İflâs Kanunu gel
di. Esas itibariyle askerî kanunlarla İcra İf
lâs Kanununu şahsan bendeniz bir tutmuyorum. 
Taallûk ettiği konular itibariyle, Türkiye ve 
yabancı memleketlerdeki emsalleri itibarîyle. 
Buna rağmen, burada, bizini tutum tarzımızın 
içtüzüğe uygun olması icaheder idi ve İçtüzüğe 
uygunluğu temin edecek bir formülü biz arz 
etmiştik, o kanunda.. O teklifimiz Yüce Meclis 
larafından iltifata lâyık görülmedi. Yalnız bu
gün gelen kanunu İcra - İflâs Kanunu misillû 
bir kanun kabul etmeye imkân yoktur. Ve bu 
andan itibaren yepyeni bir ananenin kurulma
sına gideriz. Anayasa bakımından bunun ne ne
tice vereceğini de bendeniz kestiremiyorum. 
Çünkü, yarın bir teşekkül veya bir vatandaş, 
bu kanunun İçtüzük hükümlerine aykırı çıka
rıldığım iddia ettiği zaman, bendenizin ve bâzı 
müelliflerin kanaatine göre bunun Anayasa 
Mahkemesince iptali de bahis mevzuu olabilir. 
Bu bakımdan biz bu teşekküllere hizmet edelim 
derken daha müşkül ve daha ilerıki devrelere 
gidecek bir harekete girişmememiz lâzımgelir. 
Burada bu maddeler konuşulurken hazırlanmış 
olan arkadaşlar yapılan teklife göre tekliflerini 
bildireceklerdir; v. s. tümünü oya arz ederken, 
hiç farkı yoktur arkadaşlar. Madde de hazırlan
ın amışsa arkadaş; zaten söz istiyen var mı; 
yok, olmadığına göre oyunuza sunuyorum, de
nilerek bitirilecektir. Binaenaleyh; bu usul üze
rinden gidilmesini, yani komisyonun teklif et
tiği usulün doğru olmadığını ve kabul edilme
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim, özür dilerim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
OÖKER (Kayseri) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte buyurun Sayın Göker. 
Siz de aleyhte rai Ataöv. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehte. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte Nihat Diler. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, bu 
tasarının hazırlanmasında uzun emekler sarf 
edilmiştir. Kurucu Meclis zamanından itibaren 
kanun tasarısı muhtelif komisyonlarda tetkik 
edilmiş, Büyük Meclisimizde de aynı şekilde 
geçici komisyon kurulmadan evvel, ayrı ayrı 
aidolduğu komisyonlarda müzakere geçirmiş 
ve son olarak da, Geçici Komisyonun süzgecin
den geçirilmiştir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın önergemin 
aleyhindeki konuşması, daha evvel meclisleri
mizde tatbikatı görülmüş olan Ticaret Kanunu
nun tüm halinde oylanması, daha biraz evvel 
memlekette hayati bakımdan ve bilhassa mal ve 
para münasebetlerine, alacak ve borç münase
betlerine taallûk eden bir kanun olan İcra ve 
İflâs Kanunu tasarısını değiştiren tasarıdaki 
hükümlerin bu şekilde görüşülmesine Muhterem 
Meclis karar verdikten sonra elimizdeki tasarı 
büyük maddeleri itibariyle bir teşkilât tasarısı
dır. Birliklerin kuruluşu, konfederasyon, fede
rasyonun kuruluşu, bunların işleme tarzları, 
birbirinin görev ve yetkileri ayrı ayrı tesbit 
edilmiştir. O bakımdan, kanun muhtelif sebep
lerden dolayı Meclisin gündeminin ağır olması 
ve maddelere geçildiği takdirde de daha evvel 
verilecek önergeleri komisyonumuz tarafından 
tetkik edilip Büyük Meclisin malı olarak Mec
lisimizin teamülü olarak ieabeden değişiklikler 
elbette yapılacağından kanunun bir an evvel 
müzakeresi ve netice!endirilmesi için tüm ha
linde görüşülmesinde hiçbir mahzur yoktur. 
Kaldı ki, bugün biraz evvel görüşülen tasarı 
aynı mealde kabul edilmiş ve görüşülmesi bu 
şekilde devam ediyor. Daha evvelki, meclisleri
mizde Ticaret Kanunu Mecliste tüm halinden 
oya konmuş ve kabul edilmiştir. Hiçbir mahzur 
yoktur, tasarıya sürat vermekten başka bir 
kasda makrun değildir, önergenin lehinde oy 
kullanmanızı komisyon olarak, istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Ni

hat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar; esasen bendeniz İcra ve İflâs Kanu
nunun da böyle toptan müzakeresinin aleyhin-
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de konuşmuştum. Fakat Yüksek Meclis aksine 
karar vermek suretiyle İcra ve iflâs Kanunu
nun toptan görüşülmesi hususunda kararını be
lirtmiş ve o şekilde müzakeresi yapılmıştı. İcra 
ve İflâs Kanununun toptan müzakeresinde belki 
birtakım zaruretler vardır. İcra ve İflâs Kanu
nu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ticaret Kanunu 
ve kısmen Ceza Kanuniyle ilgili maddeleri ih
tiva etmektedir. Bunlarla ilgili olduğu dçdıı 
topyekûn, ıkül halinde bir hukukî görüşü haiz 
olacak ki, komisyon sözcüleri kanunun siste
matiğini müdafaa edebilsinler. Fakat bu ka
nun, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar . Kanunu 
böyle geniş bir şümulü ihtiva »etmemektedir, 
geniş bir mevzua taallûk etmemektedir. Nihayet 
esnaf ve küçük sanatkârları 'bir birlik ha
linde teşkilâtlanmasını, kendi aralarındaki 
münasebetlerin tesisi ve diğer üçüncü şahıslarla 
olan münasebetlerin tesisine matuf hükümler 
vazedecektir. Bu bakımdan böyle bir çığırın 
açılması hakikaten bâzı maddelerin gözden 
kaçmasına, netice itibariyle ihtiyaca cevap ve
recek bir kanunun çıkarılmasının önüne ge
çilebilecektir. Bu sebepten içtüzüğe de ay-
ikırı bulunması dolayısiyle komisyonun öner
gesinin reddedilmesini arz ve istirham ede
rim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — önerge lehinde buyurunuz Sa
yın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, ilk nazarda aleyhte konuşan 
arkadaşlarımın fikirleri mâkul gibi görünür. 
Fakat Meclisimizin kurulduğu günden bugü
ne kadar taşıdığı yükleri hir gözden geçire
cek olursak ne kadar mesuliyeti!, ne kadar 
ağır işler gördüğümüz realite olarak ortaya 
çıkar. Şimdi, üç senelik mesaimiz içerisinde 
yapageldiğimiz hareketler içtüzüğe uygun 
oluyorsa, bugün Küçük Esnaf ve Sanatkârlar 
Kanununun toptan oylanması içtüzüğe uymu
yor ve Anayasaya aykırı düşüyor. Şayet 
Anayasa Mahkemesi 'bu kanunu reddedecekse 
bundan önceki aynı mânayı taşıyan Ticaret 
Kanununu, Askerî Disiplin Suçları Kanununu, 
İcra İflâs Kanununu da reddeder. Eğer vazifel e-

.rimiz, meydana getirdiğimiz eserlerde Anayasa 
Mahkemesinin mütalâasına göre ıburada gerekçe 
hazırlıyacaksak, buna lüzum yok. Biz inandı-

6.4 .1964 0 : 1 
ğımız dâvaları millet adına burada tahak
kuk ettiririz. Ama Anayasa Mahkemesine bir 
teşekkül müracaat edecekmiş, o müracaatına 
yapar ve icaboden cevabı da' alır. O Anayasa 
Mahkemesinin müracaatım yapacak diye, bu 
kadar hayati bir meseleyi, uzun bir zamana 
terk etmek suretiyle memleketin büyük hir kütlesi
ni huzursuz hale getirmeye hakkımız yoktur. Bu 
kanunun bugün eğer oylamasını yapıp neticelen-
(1 irmezsek, muhteremi arkadaşlarım, bu'kanun, ya

ni bizlerin teşriî devı-esi içine ısığmıyacaktır. Buna 
imkân yoktur.' Çünkü, önümüzde Anayasanın çık
masını âmir kıldığı kanunlar sıra beklemektedir. 
Vergi kanunları vardır. Bir arkadaşımın takriri 
ve bizim uzun zamandan beri gayretlerimizle Kira 
ve icra iflâs kanunları hir yola girmiştir. Sayın 
Bakan, Allah razı olsun Sanayi Bakanından, bir 
takrir vermek suretiyle çok mühim olan bu konu
yu da öne almıştır. Bunun da çıkarılmış olması 
memlekette küçük bir zümreyi ilgilendirmez. 
Sayın Nihat Diler arkadaşımın söylediği gibi, 
hakiki büyük kütleyi ilgilendirir. Esnaf ah
lâkı esnaf disiplini buna bağlıdır. Cemiyetin 
yükselmesi buna bağlıdır. Nasıl bir Baro Ka
nununda bir avukat kendisini bağlayıcı hü
kümleriyle muhatap bulunuyorsa, bu kanun
da da esnafın kendisini tecziye edecek, ken
disini disiplinize edecek bir teşkilâta ulaşma
sında fayda vardır. Bunun bir kuruluş kanunu 
va formalite maddeleri vardır. Bunları oku
yup, okuyup burada kabul edenler; kabul 
etmiyenler demektense zaten bu kanuna gö
nül verenler; bu meseleyi benimsiyenler müte
madiyen Mecliste oturuyorlar, kalkıp kürsüde 
söz alıyorlar. Değiştirge önergesi veriyorlar; 
faydalı oluyorlar. Bu arkadaşlarımız madde
ler üzerindeki, değiştirge önergelerini yine 
vereceklerdir. Kaybedeceğimiz bir şey yok
tur. Zaman kazanacağız. Yoksa formalite mad
delerini okutup Ikalbul edenler, etımiıyenler, 
kabul edilmiştir şekli ile günlerimizi buna ve
rirsek; tatil girecektir. Tatilden sonra Ana
yasa kanunlarına başlıyacağız. Ondan sonra 
'bütçeye geleceğiz. İkinci seçim devresine 
gideceğiz ve şu eseri, 1952 den heri ihtiyaç his
sedilen, üzerinde alın teri akıtılan şu eseri 
bizden sonraki Meclislere devredeceğiz. Gelin 
lütfedin; komisyonun takririni kabul edin. İyi 
niyet, hüsnüniyet, hakikaten vatanperverlik duy-
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gularımızla şu eseri çıkartalım. Bizden sonra 
gelecek Meclislere ve nesillere de hazır bir 
eser bırakmış olalım. Lütfedin arkadaşlar; 
önerge lehinde oy kullanın. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde lehle ve aleyh
te ikişer arkadaşımız konuştular. Bu önergede 
üç, husus derpiş edilmektedir, bun]arı ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım. 

Birincisi tasarının tümünün müzakeresi .sıra
sında sayın üyelerin maddeler hakkındaki görüş
lerini de ifade etmeleri hususudur. Kvvelâ bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... VA-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede derpiş edilen ikinci husus, Komisyo
nun maddeler hakkında verilmiş Önergeler üzeri
ne tanzim edeceği rapordan ve münhasıran hak-
•tanda önerge verilmiş maddeler üzerinde görüş
me yapılması hususudur. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyonlcr.., Kabul edilmiştir. 

Üçüncü husus da, müzakereler bittikten sonra 
tasarının tümünün oya arz edilmesidir. Bu hu
susu oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde ve maddeleri 
hakkında söz sırası Sayın Sabahattin Savacı'nm-
dır. Buyurunuz. 

SABAHATTİN SAVACI ((İümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, önümüze gelen tasarı 
Türkiye'de Uzun bir tecrübenin neticesi bu hale 
gelmiştir. Türkiye, bu tasarıya kadar muhtelif 
devirler idrak edilmiştir. Hususiyetle Millî Ko
runma Kanununun tatbiki devrelerinde mal dar
lığının, tevzi güçlüğünün bilhassa bu safhada 
mühim fonksiyon ifa eden esnafın durumu itiba
riyle neler tezahür ettiği müşahede edilmiş ve 
o tezahürler bu kanuna aksetmiş bulunmaktadır. 
Bu bakımdan kanun; yapma tekniği bakımından 
evvelemirde bir üstünlüğe sahiptir. Hayata ce
vap vermektedir, ihtiyaca cevap vermektedir. 
Bu kanunun sahası içerisine giren meseleleri da
ha evvel yine bir Esnaf Kanunu ile bu hizmetler 
nıebaıaemken görülüyordu. Reşit TJlker arkada
şımın ifade ettiği gibi, o kanun da o devre göre 
bir tekamül idi ve bir ileri adım idi. Fakat arzu 
edilen neticeyi vermediği için ve ikan un nerelerde 
aksamışsa onlar ıtesbit edilerek bu 'kanunda o 'ak
saklıkları giderecek, tedbirler alınmış bulunmak
tadır. 
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Arkadaşlarım, esnaf teşkilâtı, küçük sanatkar

lar teşkilâtı çok eski devirlerden beri cemiyette* 
mühim vazife görmüş ve bunların hizmetleri 
o devirlerde örfe müstenit bâzı kaidelere bağlan
mıştı. Ama öyle örfe müstenit ki, müeyyidesi 
çok şiddetli olan bir kaideler manzumesine bağ
lanmıştır. Lonca teşkilâtı esasında demokratik 
anlayışımızla bir yönü ile bağdaşamıyabilir. Ama, 
içinde öyle hususlar taşımaktadır ki, esnafın 
çalışması, esnaf ahlâkının, sanatkâr ahlâkının bir 
esasa bağlanması bu lonca teşkilâtında ilk defa 
cemiyetlerde tatbik edilmiş ve müspet neticeleri 
idrak olunmuştur. 

Bugün satmaldığımız bir maldan; bundan 
evvelki tarihî devrelerde insanların şikâyet ettik
leri gibi aynı şikâyetleri yine insanlar tekrar ede-
gelinektedir. Satınaldıkları malın, yaptırdıkları 
eşyanın bozukluğundan, kalitesinin düşüklüğün
den ve arzu edilen malın, kararlaştırılan malın 
tealim edilmemiş olmasından şikâyet ederler. 

Bunlar o devirde Lonca teşkilâtı ile kontrol 
altına alınmış ve bu Lonca teşkilâtı bu malların 
iyi yapılmasını, arzu edilen vasatın altında olmı-
yan, ihtiyaca cevap veren mallar olarak yapılma
sını kontrol altına alıyordu. Vakıa o devirdeki. 
Lonca teşkilâtı toplu bir halde bulunuyor ve ka
deme kademe çarşı ağaları Lonca teşkilâtının ba
şında bulunan, onun yardımcıları vasıtasıyla 
kontrol ediliyordu. Çarşı, pazar büyüdükçe bu 
kontrol imkânı kalkmış, şüphesiz bir Lonca teşki-
lâtiyle bugünkü esnafın faaliyetini de kontrol al
tına almanın imkânsızlığı derkârdır. Ancak, dün
den bugüne olan fark da efkârı umumiye vasıta
larının artmış olmasıdır. 

Yani, yine bu kanunla tesis olunacak, müeyyi
delerden daha öteye bir âdetin, bir esnafın örfü
nün bu vasıtalarla, genişlemiş olan bu efkârı umu
miye vasıtalariyle mükemmel kontrol edileceği 
inancını bendeniz taşımaktayım. Ticaret erbabı 
ile keza sanayi erbabı ile, esnaf ve küçük sanat
kârın faaliyet bakımından birbirinden nasıl ayrı
lacağı tasarıda pek anlaşılamamaktadır ve tasarı 
bunu gidermek için bir özel komisyon derpiş et
miş bulunmaktadır. Şimdi bu komisyon, bir es
nafın tüccar mı olduğu, esnaf mı olduğunu tes-
bit edecek ve takdirî olarak onun, ya ticaret oda
sına kaydını yahut da esnaf teşkilâtına kaydını 
tesbit edecektir. 

Şimdi, bu komisyonların hangi esaslara göre, 
nasıl çalışacağı keza hjzmçtte bulunan vatandaş-
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ların menfaati hilâfına bir karar alması halinde, 
- ihtilâfların; vatandaşla bu komisyon arasındaki 
ihtilâfların - keza ticaret odaları ile esnaf teşkilâ
tı arasındaki ihtilâfların - nasıl halledileceği pek 
belli olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, küçük esnaf, Muhlis 
Ete Beyefendinin ifade ettiği gibi, dörtyüzbin 
değil, zannediyorum ki, dört milyon civarında
dır. Dört milyon insan haddi zatında Türkiye'
nin iktisadi hayatına, içtimai hayatına, hattâ ar
kadaşlarım, siyasi hayatına en müessir unsuru 
teşkil etmektedir. Türkiye iktisadi hayatına mü
him tesirler ifa etmektedir. Çünkü, Türkiye sa
nayiinin, Türkiye ziraatinin istihsal ettiği emtia 
şimdi 1 nci, ikinci safhada bunlar vasıtasiylc müs
tehlike intikal ettirilmektedir ve bu intikal fonk
siyonu asgari malın prodüksiyonu kadar ehemmi
yetlidir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, el sanatları ba
kımından Türkiye'de el sanatlarının durumu 
hiç de iyi değildir. Bundan 15 sene evvel, 20 
sene evvel bir mmtakada gördüğünüz el sanatla
rı hiç tekâmül etmeden aynen yerinde saymakta
dır. Bu el sanatlarının eski devivlerinden safha 
safha bu tarafa doğru adımladıkça görürüz ki, 
süratle tekâmül etmiş, biri diğerinden daha kıy
metli el sanatları, el eserleri meydana getirilmiş
tir. Fakat bugün yurdun muhtelif yerlerinde şöh
reti olan bu el sanatları katiyen ilerlememiş, ye
rinde saymıştır. 15 sene evvel gördüğümüz tip
te kalitedeki eser yine vitrinde, onun dükkânın
da, teşhir edilmektedir. Ve onun yerinde saymış 
olması bu sanatın, bu millî el sanatlarının hiç de 
lehine değildir. 

tddia olunacaktır ki, fabrikasyon ilerledikçe, 
el sanatları bu neticeye mahkûmdurlar. Hayır ar
kadaşlar, fabrikasyon başka istikamette gelişir, 
el sanatları da yine başka istikamette, başka ih
tiyaçlara daha yüksek ihtiyaçlara cevap verir. Ve 
el sanatları elle yapılmış sanatlar bir memleketin 
gelir hanesinde ehemmiyetli yer tutar. Bilhassa, 
turizmin ileri olduğu memleketlerde bu el sanat
larının o memleketin turizmine kazandırdığı im
kânlar, döviz imkânları her yıl artmakta, ehemmi
yet kesbetmektedir. Turizmden büyük neticeler 
uman Türkiye ekonomisi için de bu el sanatları
nın bu zaviyeden kıymetlendirilmesi ve bu durak
lama devrinin bertaraf ettirilerek, bunun yerine 
her yıl değişen, her yıl ayrı bir nefasette zevkle
re, yüksek zevklere cevap veren el sanatlarının 
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imaline, yapımına ehemmiyet vermeli ve bunu 
destekliyecek, bu imkânı hazırhyacak çareleri 
araştırmak memleket ekonomisi için zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, dedim ki, bu sınıf; 
esnaf ve küçük sanatkârlar Türkiye'de 4 milyon
dur. Fakat bu dört milyon haddi zatında Türki
ye'nin içtimai hayatında, Türkiye'nin siyasi ha
yatında hemen bütün sınıflara faik bir rol oyna
maktadırlar. Bendenizin müşahadesi odur ki, bir 
kasaba merkezinde, bir şehir merkezinde, bir ilçe 
merkezinde gördüğümüz, hattâ köylerde gördü
ğümüz esnafın, o köyün içtimai hayatına, davra-
nışiyle, hal ve etvariyle, o köyün siyasi hayatına 
tesir ettiğine katî olarak inanan bir arkadaşını
zım. Bu bakımdan bu sınıfın ahlaken iktisadi 
imkânları itibarı ile sağlam bir sınıf olarak ku
rulması memleketin temel unsurları bakımından 
ehemmiyetlidir. 

Netice itibariyle orta sınıfa istinadeden Tür
kiye demokrasisinin en önemli aktif unsuru bu 
esnaf ve küçük sanatkârlardır. Bunun evvelâ kre
di yolu ile desteklenmesi zaruridir. Bu yol Tür
kiye'de - kuranlardan Allah razı olsun - Halk 
Bankası marifetiyle öteden beri desteklenmek-
tedii'. Fakat hepinizin bildiği gibi, Halk Ban
kasının. imkanları mahduttur. Bu imkânların 
arlın İmasına katî olarak inanmaktayım. Ve Ilü-
'künıetin. sevk ettiği, yahut sevk etmek üzere bu
lunduğu. Halk Bankasının, kredisini 150 mil
yondan 300 milyona çıkarma tasarısını şahsan 
dest eklemekteyim Bu banka marifetiyle esna
fı ıı, küçük sanatkârların gerek kendi şubeleri, 
ajansları marifetiyle, gerek geniş surette Tür
kiye'de faaliyette bulunan Esnaf Kefalet Koo
peratifleri marifetiyle bu zümrenin destekle
neceği inancını taşımaktayım. Bilhassa Halk 
Bankası idarecilerinin ve ismini takdirle ifa
de edeceğim, bu bankanın başında ıbulunan, hal
kın içinden yetişmiş, esnafla haşır - neşir ol
muş umum müdürünün, türlü çarelerle esnaf 
ve küçük sanatkârlara yardım fırsatını bul
muş olmasını huzurunuzda.. Yüksek Meclisin 
huzurunda takdirle anarını. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl bir hu
susa, şahidolmuştum; Türkiye'de; Amerikan kre
disinin esnafa, küçük sanatkâra nasıl faydalı 
olacağı yine bu müessese tarafından, araştırıl
mış ve bir usulle bu küçük sanatkârın daha iyi 
vasıtalarla, çalışması imkân dâhiline sokulmuş
tu)'. 
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Biliyorsunuz muhterem arkadaşlar, âlet ça

lışır el övünür, derler. Hakikaten elin marife
tinin ehemmiyeti vardır, ama bugün vasıtala
rın da, mütekâmil âletlerin de ehemmiyetleri 
gayrikâbili inkârdır. Geçen yıl, zannediyorum, 
iki yıldan beri esnafa tatbik edilen bu teçhiz 
etme, bankanın teçhiz etme politikasını daha 
hızlandırmasını ve Hükümetin sağlıyacağı kre
di imkânlarından da istifade edilerek bu yolda 
daha geniş, daha olumlu adımların atılmasını 
candan dilemekteyim. 

Arkadaşlarım; bir husus da, Türkiye'de köy
de, şehirde fazla nüfusun, işsizliğin olduğundan 
şikâyet ederiz. Bu, tam istihdam olmamasının, 
neticesidir fazla nüfusun istihdam yeri işte es
nafın, küçük sanatkâıın tam bünyesi içerisinde 
yer aldığı takdirde !bu araz da o nisbette azalır. 
Bu bakımdan Türkiye'nin tam istihdam politi
kasında, keza Türkiye'nin 'köylerindeki veya nü
fusun bu zümre içerisinde ınasscdilmesi suretiyle 
Türk ekonomisine, Türk içtimaî hayatına fay
dalı netice almanın imkânı olduğuna inanmakta
yım. 

Bu kanunun Türk iktisadi hayatımı, Türk iç
timai hayatına faydalı olacağı ve bunun Türk 
iktisadi hayatı için ıııüabct- neticeler vereceğini ı 
ve bunun neticesinin de gerek bu zümre için ge
rek Türk ekonomisi için, bu kanun da pek ideal J 
olmasa dahi; imkânlar muvacehesinde beklenenin 
idrak edileceğini pek yakında müşahadc etmek 
inancı içinde bulunduğumu huzurunuzda ifade 
etmek isterim. 

Kanunun esnaf ve küçük sanatkârlarımıza 
ve bütün memlekete hayırlı olmasını dilerim. 
Teşekkür ederini. 

BAŞKAN —• Sayın Asını Eren, buyurun. 
ASIM EKEN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Türk toplumunun Batılı meslek, sa
nat ve iş toplum grupları halinde teşkilâtlan
dırılması için, milletimizin uzun yıllardan beri 
giriştiği çalışmalardan, bir eserde şimdi nihayet 
bizim seçildiğimiz zamandan 1 ay sonra Meclise 
verilmiş olmasına rağmen ancak bugün muhte
rem huzurunuza geldi. 

Toplum gruplarını organize edenler dedim, 
filhakika kanunlar sosyal toplumlar için tedvin 
edilirken muhakkak kanun koyucunun geniş i 
bir görüşle bu vatan sınırları içinde yaşayan 
insan kümelerinin iş ve sanat gurupları halinde 
birbiri ile ayrılık hak ve vecibelere malik ola-
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eak şekilde kanunları tedvini şarttır. Bu yön
den henüz haklarına dokunmadığımız memur
lar kütlesi içinde, inşallah birgün çok yakın za
manda, tıpkı işçi sendikalarında verdiğimiz 
haklar gibi bu kanunda inşallah vereceğimiz 
halk ve vecibeler -gribi onların da bunlarla para
lel. bunlarla aynı seviyede hak ve vecibelere 
sahip bir toplum grupu olarak kanunu karşı
mıza gelir ve eğer onu da biz kendi milletvekil
liğimiz sırasında bu muhterem Heyetten geci-
rebilirsek, bu Meclis Türk Milleti ve bu toplum
lar hesabına yapacağı en kıymetli hizmeti ifa et
miş sayılabilir. Ancak, bu bakımdan, bu açı
dan bakılınca, bugün önümüze gelen ve esnaf, 
küçük sanatkârlar, küçük sanat erlbabınm teş
kilâtlanması, disipline edilmesi, onların hak ve 
vecibeleri üzerinde bize esaslar getirmiş bulu
nan bu tasarıyı, meselâ İşçi Sendikaları Kanu
nu ile aynı ayarda görmek maalesef mümkün 
olmuyor. Neden? Çünkü; bu gelen tasarı o ka
nunlaşmış olan o topluma, iş hayatındaki o va
tandaşlara ait olan hakların pek çoğu nasılsa 
unutulmuş olarak geldiği bilindiği gibi bilhas
sa sadece teknik mahiyette nasıl birleşecek, na
sıl idare edilecek, başkanlar nasıl çalışacak, yö
netim kurulları ve meclisleri nasıl çalışacak, 
şu veya bu nasıl çalışacak? Bunların vazifeleri 
nedir? Tarzında çok kuru çok teknik, sadece iş-
liyen mekanizmayı tarifeden bir tasarı halinde 
geldiği için, İşçi Sendikaları Kanunu ile kabili 
kıyas olmıyacak şekilde bendenizce noksandır, 
o bu boyda ise, bu gayet yüce bir tasarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; işte bu açıdan kanun
ları tedvin eden kanun koyucu, milletin içindeki 
muhtelif toplumları evvelâ Anayasanın geniş ışığı 
altında aynı' haklara, aynı vecibelere malik kılma
yı esas tutmalıdır . Bu kanunu lıazırlıyan kanun 
koyucu bizim seçildiğimiz günlerden bir ay sonra, 
17 Kasım 1960 da bunu Meclise vermiştir. Maale
sef, Ticaret Komisyonunda 28 ay kalmıştır. Gine 
maalesef diyeceğim, Geçici Komisyonda 9 ay kal
mıştır. 28 + 9 = 37 ay komisyonlarda kalmıştır. 
Karşımıza, ihtilâlin ferdasındaki nazik, gergin 
havaların geçmiş olduğu pek çok aylara ait ser
best çalışma, geniş bir zihinle bunları etüd etme 
imkânları her ilki komlisyonda da fmevcudıolduğıı 
halde bu tasarı karşımıza Hükümetin getirdiği 
şekle nazaran dahi noksan olarak, ben Hükümetin 
şeklini daha iyi olarak beğeniyorum. Hükümetin 
getirdiği metin, Ticaret Komisyonunun metnin-
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den de ve bilhassa geçici komisyonun metninden 
de çok daha etraflı düşünülmüş gibi geldi. Ben
deniz maddeleri tetkik ettiğim için söylüyorum, 
maalesef karşımıza 37 ay sonra ve bizim Meclise 
geldiğimizden bir ay sonra gelen bu tasarı bu nok
san hali ile geldiği için üzgünüm. 

Pek muhterem arkadaşlarım, muhterem Savacı 
arkadaşımın bu kürsüden belirttikleri, tarihçeden 
bendeniz de bahsedecektim, kendileri bahsettikle
ri için ben bahsetmiyeceğim. Yalnız bir milletin 
muhtelif iş, sanat, meslek gruplarının birbirleri 
ile ayarlı kanunlara, kendi hak ve vecibelerini be
lirten, organizasyon kanunlarına malik olması ge
rektiğine ait esastan bir diğer temel esasta yine 
bu kanunda pek nazara alınmamıştır. 

Bu 2 nci esasta arkadaşlarım, Türk Milletinin 
tarihi, Savacı Beyin burada buyurdukları, gayet 
iyi izah ve temas ettikleri bizim ta Orhan Gazi 
zamanında zaviye hayatından başlıyan, ondan 
sonra loncalarla devam eden, sonradan da bugün
kü dejenere şekle girmiş olan 4355 sayılı Kanuna 
ve 5373 sayılı Kanuna rağmen maalesef pek der
beder halde yaşıyan bu esnaf ve küçük sanat er
babımızın tarihî, geleneklerimizden ilham alan bir 
organizasyona mâlik olacak esasları yine bu tasa
rıya girmiş görmüyoruz. îşte ikinci noksan da bu
dur. Ne gerekçeden ne de madde metinlerinde bi
zim tarihî hüviyetimizde bu milletin kanma, da
marına işlemiş olan esnaf ananeleri, küçük sanat 
ananeleri istikbale devredilir şeklinde kanun ko
yucunun elinden geçmemiştir. O atılmış... Bir 
arkadaşım bu hususta zühul ettiler zannediyorum. 
Sadece Batılı düşünce ile, o kalıplarla bâzı şeyler 
alınmış, kanun karşımıza gelmiştir. İşte ikinci 
büyük noksanı da budur. Bu noksanın teferruatı
na ait bir misal vereyim: Gerek zaviye ve gerek 
lonca hayatında bizim esnaf ve sanatkârlarımız 
son derecede müemmen bir sosyal teminat hakla
rına mâlik idiler. Bunların hiçbirisi burada yok
tur. Soruyorum muhterem komisyona; veya ko
misyonlara veya Hükümete: îşçi sendikalarında 
kayıtlı olan, o birliklerde ve o konfederasyonlarda 
kayıtlı olan Türk işçileri veya iş veren sendikala
rında kayıtlı Türk iş verenleriyle hak ve vecibe 
bakımından küçük sanatkâr erbabımızın, esnafı
mızın bir farkı olması gerekir mi? Soruyorum 
açıkça, küçük sanatkâr erbabımızı işçi sayıyorlar 
mı? işçi scndikalarmdaki haklara malikler mi? 
Maliklerse, onları işçi sayıyorlarsa bu tasarıda 
isçi sendikalarmdaki haklardan istifade edecekle-
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rine dair ne gerekçede ve ne de metinde neden 
bir kayıt yoktur? Onlar işçi değil mi? Çırak, kal
fa, usta işçi scndikalarmdaki haklara mâlik ol-
mıyacak mıdır? Biz bunları îşçi Sendikaları Ka
nunundaki haklardan istifade ettirmiyor mu
yuz? Ettirmiyorsak, onlara paralel olarak her tür
lü hakların İm metinlere girmesi lâzım değil miy
di? Yok, hiçbir yerde yok. Ve kanunun gerekçe
leri ile, her iki komisyonun gerekçeleri ile, Hükü 
metin gerekçeleri ile karıştırdım, bu hususta bir 
tek kelime bulamadım. îşte bu kanunun 2 nci 
ana noksanı bendenizin kanaatine göre, budur. 
Yani tarihî geleneklerimizde, zaviyelerden başlı
yan esnaf ve-lonca hayatımızda devam eden, es
naf ve küçük sanat erbabımızın her türlü hak ve 
vecibeleri ve sosyal teminatları burada ne İşçi 
Sendikaları Kanununa bağlanmıştır, ne kendi met
ninde bir şey getirmiştir. 

Gayet garip bir misâl arzedeyim. Kendi dibine 
ışık vermiyen bir mum gibi olan bu kanun meselâ 
101 nci maddesinde, meselâ K fıkrasında, L fıkra
sında, Ü fıkrasında, başkalarına yardımı düşün
müştür. Geçen seneki safi gelirden yüzde 5, kamu 
yararlarına olan derneklere yardım ederim di 
yor da kendi bünyesindeki insanlara yardım ede
ceğine dair en ufak bir kayıt bu maddelere gir
miyor. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki bir ka
nun koyucu faydalı olduğu müddetçe bilhassa 
böyle sanat babında tarihî geleneklerden fayda
lanmazsa millete faydalı bir hizmet değil, fay
dasız, hattâ zararlı bir hizmet etmiş olur kana
atindeyim. Çünkü faydalı gelenekleri maziden 
istikbale intikal ettirenler, kanun koyuculardır. 
Kanun koyucu, bunu kendisine mal etmezse on
lar milletin hayatı içinde sönüp giderler. Yavaş 
yavaş hiçbir gelenek kalmaz... Zaten bizim folk-
lörümüzde, sanat geleneklerimizde, ticari gele
neklerimizde maziden pek farklı, dejenere, ne 
Batı'hya benzer, ne Şark'tan gelme hayatın şe
killerinin devam etmiş olmasının bir sebebi de 
kanun koyucu olarak bu ihmallerimizdir. îşte 
bu iki ana noktadan hareket edilmemiş olması
nı bendeniz bu kanunun çok büyük iki noksa
nı addetmekteyim, temel noksanlar evet muhte
rem arkadaşlarım, demin arz ettiğim gibi bu ka
nun tabiî bütünüyle her şeyi ile noksan değil, 
teşkilât olarak, kuru bir teşkilâtçılık kanunu 
olarak karşımıza iyi hükümlerle gelmiştir. îşte 
Demeklerin nasıl kurulacağını, onların başkan-
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larının, yönetim heyetlerinin nasıl çalışacağımı, 
dernek olmıyan yerlerde ajanların nasıl kurula
cağını, birliklerin nasıl olacağını, federasyonla
rı, konfederasyonları, bunların yönetim kurulla
rı, yönetim meclisleri, başkanlar meclisi filân 
tarzında teşkilât güzel organize edilmiştir. Yal
nız burada istitraden tüm üzerinde maddeler
den de bahseddlmeye karar verdiğimiz için bil
hassa canlı bir noktaya temas edeyim. 

Başkanlar meclisi ile, yönetim meclisinin 
konfederasyonlarda vazifelerinin birbirlerine te
dahül etmesi, birbirleriyle çarpışmaları, enerji-' 
sini ve yetkilerini sıfıra indirmeleri tehlikesini 
görüyorum. Ya biri lâzımdır, ya da öteki. Kon
federasyonlarda Yönetim Meclisi lazımsa Baş
kanlar Meclisine lüzum yoktur. Derneklerin bir
liklerin, federasyonların başkanları toplanacak, 
Başkanlar Meclisini kuracak. Peki Konfederas
yon Yönetim Meclisinin başka ne işi kalacak
t ı r ! Başkanlar onun vazifesine, Konfederasyon 
Yönetim Meclisi Başkanların vazifesine müda
haleye kalktığı zaman konfederasyon allak bul
lak olur. Teşkilâtta iki tane horozu bir çöplüğe . 
koymıyacaksınız. Daima bir baş, ama tam yetki 
ile ehliyetli insanlardan seçilmiş bir baş, o baş 
ister bir oligarşik topluluk olsun ister bir adam 
olsun ama tek ehliyetli bir baş. Zaten Türk'ün 
ananesinde tek ehliyetli bir başa bağlanmak da
ima en iyi yol olarak tecrübe edilmiştir. Teşki
lâtça bu kanun evet iyi, ama kuru. tşte dediğim 
gibi üst tarafı yok. tşçi Sendikaları Kanununda 
gördüğümüz bütün o sosyal düşünceler o esasla
rın hiç biri yok ve bunların İşçi Sendikalariyle 
olan alâkası da yok. O itibarla sanat erbabımıza 
pek hizmet ettiğimizi zannetmiyorum. Tozlu raf
larda otuz yedi ay kaldıktan sonra buraya gel
miş bir kanun tasarısı bence komisyonlarda iyi 
çalışarak gelmiş bir tasarı olarak sayılamıyaca-
ğı için demin komisyonun teklif ettiği noktaya 
ben menfi oy verdim, kabul etmedim. Burada 
madde madde tüzükteki usul dâhilimde bu ka
nun didiklenmeli ve eksikleri meydana çıkmalı 
idi. Maalesef Muhterem Heyetinizde Muhterem 
Komisyon sözcüsü arkadaşımızın konuşmaların
dan sonra vâki olan oylamada bunların madde
lerinde değil tümü görüşülürken konuşulması 
lâzımgeldiği şeklinde bir odu bitti şeklinde bir 
müzakereye tabi tutulması, bu noktadan da ka
nunun zayıf çıkmasının başlıca sebebi olacaktır. 
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Vebali bana ait değildir. Çünkü ben kırmızı oy 
kullandım, kabul etmedim. 

BAŞKAN — Sayın Eren, oldu bittiye getir
me sözünü lütfen tavzih ediniz. 

ASIM EREN (Devamla) — iyi tetkik edil
meden kanunun geçirilmesi demek istedim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, şimdi, bir baş
ka hususa temas etmek istiyorum. 

Bir topluma ait teşkilât kanunu kaç şeyi içi
ne almalıdır. Bu hususta da, maalesef kanun 
koyucu olarak, müstakar fikirlerimiz pek mev
cut değildir, gibi gözüküyor, bu tasarı onun bir 
örneği oluyor. Bir defa kendi içerisindeki hiye
rarşiler de karşılıklı hak ve vecibeler açıkça be
lirtilmelidir. Burada esnaf ve küçük sanat erba
bı dernek olarak, yahut ajanlık olarak veyahut 
federasyon olarak veya birlik olarak yahut kon
federasyon olarak sadece yukarı kademelerden 
bahseden onların yetkilerini bildiren metin, hü
kümler getirmiştir. Ama bizzat mevzuun içinde 
olan esnaf ve küçük sanatkârlara ait hiç bir hü
küm mevcut değildir. Yine sadece 101 nci mad
deden bahsedeceğim. Onların eğitimine ait «K» 
maddesinde, «Ü» maddesinde kurslar, mektep
ler, ve saire vardır. Onlardan başka vazife mad-
desli vardır. Başka hiç bir şey yoktur. Bunların 
disipline edilmesi, bir asker disiplinine bağlan
ması evet doğrudur belki. Milletin diğer züm
relerinin yapılan işlerde, çürük işlere, fahiş fi
yatlı işlere mâruz kalmaması için bu vatandaş 
zümrelerinin disipline edilmesi lâzımdır. Ama 
bunların kendilerine mahsus olan hakları yalnız 
igosyal hakları değil, teknik hakları da, bunlar 
üzerinde en ufak bir açıklama, en ufak bir ay
rıntılı bilgi metinlerde yoktur. 

Demek ki, kendi içimdeki hiyerarşilerden 
karşılıklı hak ve vecibelerden yalnız üst kade
melerin, idarecilerin, kontrol edicilerin hak ve 
vecibeleri vardır da, idare edilenlerin yoktur. 
Noksanın birisi budur. 

ikincisi; böyle bir teşkilât kanunu kendi bün
yesinin dışındaki dünyaya karşı olan münase
betlerini nasıl tanzim eder, düzenler? Bunun 
kendisine benzer millet toplumları içindeki mes
lek gruplarında, onlarla olan münasebetlerinde, 
onların Devletle olan münasebetlerinde ne gibi 
hak ve vecibeleri vardır? Bu kanunda bunlar 
hliç yoktur. Ama, her teşkilât kanununda bun
ların bulunması lâzımdır. Yarın memurlar için 
de böyle sendikalar kanunu getirildiği zaman 
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huni arı arıyacağız. Bunu yapacak olanlara şim
diden hatırlatalım ki, bu şekliyle noksan getir-
meşinler. 

Pek muhterem arkadaş hır, bu iki temel bil
gileri, hükümleri içine almıyan bir teşkilât ka
nun bakımımdan noksandır. 

Şimdi çok mühim bir noktaya temas edece
ğim : 

Bu kanunların geliş tarihinden sonra teşki
lâtımıza girmiş olan-bir Köy Bakanlığımız var
dır. Bu Köy Bakanlığımız bünyesinde bugün 
iki büyük komisyon Bakaıılıklararası olarak 
başlıca uz m an landan kurula olarak çalışmakta
dır. Komisyonlardan birisinin en mühim konu
su da - yakından temaslarım vardır - küçük sa
natkâr ve esnaflara aidolan işlerdir. Köy Hakanı 
'buna aidolan teşkilâtın kendi bünyesine veril
mesini istemektedir. Sanayi Hakanlığı verme
mek temayülünıdedir. 

Muhterem arkadaşlarını, bugün iki binden 
fazla diye kanun metninin bir maddesinde ge
çer bu ajanların kurulması meselesi yani der
nek kurulamıyacak yerde ajan kurulması mese
lesi. Bizim köylerimiz Almanya'nın köyleri gi
bi, Fransız köyleri gibi nüfusları 5 - 10 bin ol
mayıp, çarşıları bizim Bahçelievler Mahallesi gi
bi güzel olmayıp bir tane nalbant, iki tane bak
kalı, dört tane kahveden .başka ibir şeyi hulun-
mıadığı için elbette; bir köyün içinde ve hattâ 
22 500 nüfuslu bir kasabanın içinde esnaf der
nekleri veya ajanlıkları kurmak imkânımız pek 
azdır. Bundan dolayı küçük kasabalarda, şehir
lerde bunlar kurulacak ve onlara ellerini uzata
caklar. Köy hayatımız içine mutlaka el sanat
larının girmıesii lâzımdır. Savacı Bey 'kardeşimiiz 
ıbımıda el sanatlarımın (turizmi bakımı ndam öne
minden bahsetti. Türk Milleti için toplumuyla 
el sanallarının önemi gayet büyüktür. Bilhassa 
turistik bakımından buyurdular, İsviçre'nin 
başlıca geçim unsurlarından birisi bu el sanat
larıdır dediler. Misal olarak ben Almanya ve 
Fransa'yı getirebilirim. Her turistik, bölgede en 
ufak, elde ve evde yapılan, oniki yayındaki kız
ların yaptığı eşyalar en yüksek fiyatlarla ya
bancılara satılır. Ama benim arzım o değil, el 
sanatlarının lüzumuna, bendeniz de işaret et
mekle beraber asıl mesele bilhassa benim seçim 
bölgem olan Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Ada
na'ya inen Pozantı Boğazının hem G-üneyinde 

hem de Kuzeyinde mevcudolan Toros Dağları
nın 2 000 - 2 200 m. arasındaki yamaçlarında ser
pilmiş olan 20 - 22 köyüm vardır ki, bunların bir 
kısmının hiç bağları, tarlaları yoktur. Orman 
harita'sında oldukları için hemen orman bölgesi 
karşılarına dikildiği için doğru dürüst hayvan 
da besliyemezler. Çünkü tesadüfen bir hayvanı 
köyün on metre dışına çıksa orman haritası içi
ne girdin diye adamcağız mahkemeye verilir. 
Meselâ bir Ali Hoca köyü vardır, Ulukışla ilçe
sinin Güney Toros eteklerinde, yani 2 000 ra
kımda. Bu köyün bütün halkı Ulukışla mahke
mesinde hali rüyette cezalı, sanık vaziyetinde
dirler, mahkemededirler. Hep ormana tecavüz
den. Hakkı hayatı olmıyan köyler halinde arz 
ettiğim şekilde 22 köy vardır. Bu köyler ancak 
el sanatlariylc istikballerini teinin edeceklerdir. 
Halıcılık, dokumacılık daha başka bir şeyler ve
ya gıda sanayiinidcn bal, süt gibi. Bütün bunları 
Köy Bakanı köyü kalkındırmak için kendi elin
de işliyen bir mekanizma olarak görmez ama 
ne çare ki komisyon karşımıza Köy Bakanının 
hiç haberi olmadan, çok evvelden Meclise gel
miş olan ta 11 Kasımı 1960 da Meclise gelmiş 
olan bu tasarıyı !96o senesinin Mayıs ayında Ti
caret Komisyonuna havale ediyor. Oradan Geçi
ci Komisyona veriyoruz. Geçici Komisyon da bi
ze yeniden getiriyor. Yani, 37 ay zarfında mev
zu ile ilgili Köy Bakanının haberi olmadan ve 
onun çalışan komisyonlarının araştırdığı bu 
mevzudaki işlerden hiçbir malûmatı olmadan 
karşımıza bu tasarı geliyor. Ben şimdi Sayın Hü
kümet ve komisyondan soruyorum. Siz bu tasa
rıyı, yeni kurulmakta olan Köy Bakanının Ba
kanlığında çalışan iki büyük komisyondan bi
rinde bu mevzu ile ilgili olan insanlarla temas 
ettiniz mi? Bu teşkilâtınızın istikbali ne ola
caktır? Hangi Bakanlığa bağlı olacaktır? 

K fendi m, ben bu teşkilâtı kurarım, hangi 
Bakanlığa bağlanırsa oraya verilim. Hayır efen
dim, Köy Bakanlığının çalışmaları ve etütleri 
içinde onların da mütalâaları vardır. Onlara sor
dunuz mu ? 

Hayır, sormadınız. İşte demin böyle tümünü 
maddelerin mütalâası şeklinde kabul edelim di
ye teklif ettiği zaman, Komisyon sözcüsü, içim 
cız diye etti. Bu kadar incelemeniz ve tet'kiksiz 
kanunlar geçirmenin bu millet için hatalı bir yol 
olduğuna kaaniim. Böyle geçirilecek bir kanun 
höyle kanunlaişaeak bir hüküm hem küçük esna-
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fımıza, hem de bilhassa köylümüze asla istediği
miz faydayı tam mânasiyle temin edemez. Bu 
bakımından da kanun noksandır. Köy Bakanı 
ile mutlaka temas şarttır. Bize onun fikirleri de 
gelmeli idi. Gerekçe de görmeli idik. Yok. 

Pek muhterem arkadaşlarım, benim üzerinde 
durduğum noktalar bunlardır. Esasen ben bü
tün maddeleri tetkik etmiş vaziyetteyim. Bu
gün buraya çıkmadan evvel, üzerinde durulma
sı gereken noktalar olarak bilhassa bunları gör
düm. Beni muhterem komisyon, muhterem Hü
kümet ve muhterem Başkan affetsinler. Maksa
dım sadece daha iyi bir kanunun buradan çık
masını sağlamaktır. Muhterem şahıslarına olan 
hürmetim büyüktür ve çalışmalarına çok güve
nim vardır. Ama ne çareki bu dokunduğum nok
talarda eğer beni tatmin edecek gerekçeleri var
sa onlardan rücua derhal hazırım. Oturduğum 
yerden başımı sallıyacağımdan emin olsunlar. 

Fakat tatmin edici bilgiler vermezlerse bun
ları komisyonun geri alarak biraz daha mangal 
üzerinde pişirmesini tavsiye ederim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, halen 
görüşmekte olduğumuz Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanun Tasarısından evvel görüşmesini 
bitirip maddelerine geçilmesine karar verilen, 
2004 sayılı îcra ve îflâs Kanununun bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâ
zı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun 
tasarısında Yüksek Heyetinizin kararı ile mad
delere geçildikten sonra bâzı maddeler üzerin
deki önergeler olduğu gibi komisyona verile
cekti. Bu maddelerin ve verilmiş önergelerin ne
ler hakkında olduğunu sırasiyle okuyorum : 

Başlık hakkında, birinci madde, 5 nci, 6 ncı 
madde, mükerrer olanları iki defa okuyacağım, 
tekrar 6 ncı madde. 8, 9, 10, 18, 19, 32, 36, 37, 51, 
54, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 83, 83, 83, 89, 89, 1126, 
133,134,166,167,168, 169,170,171,176,193, 262 
ve 311 nci maddeler say m üyeler tarafından veril
miş olan değiştirge önergeleri ismini okuduğum 
maddeler hakkındadır. Ayrıca komisyon kendisi 
de bâzı maddeler üzerinde gerek maddi hata, ge
rek ibare ve tanzim hatası bakımından da bâzı 
(maddeler üzerinde tadilâtı lüzumlu görmüş. Bu 
maddeler1 de sıtrasıyle 19, 25, 33, 44, 58, 62, 72, 
78, 82, 91, 119, 133, 149, 150, 169, 173, 269, 275, 
276, 298 dir, 
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Sayın üyelere ve Komisyona ait numaraları

nı okuduğum maddelerle ilgili önergeler, mad
delerle birlikte komisyona kararınızla verilecek
tir. 

Adlarını okuduğum maddeler ve bunlarla il
gili önergelerin komisyona verilmesi hususunu 
oyunuza arz ediyorum. Katbul edenler?.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiş ve Komisyona verilmiş
tir. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
bir şey soracağım : Bundan sonra önerge verile-
miyecek midir ? 

BAŞKAN — Hayır, daha evvel alınmış olan 
karar gereğince tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında verilmiş olan önergelerden sonra 
önerge verilmiyece'ktir. Ancak bu önergeler üze
rinde tekrar görüşme yapılabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, 2004 sayılı 
İcra ve iflâs Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde 
ve fıkralar eklenlmesine dair kanun tasarısının, 
ivedilikle görüşülmesi de raporda derpiş edil
mişti. Bu hususu da oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanun Tasarı
sı ve Ticaret ve Geçici Komisyon raporları üze
rinde müzakereye devam ediyoruz. Söz sırası 
Komisyon adına Sayın Mehmet Göker'indir. Bu
yurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MEHMET GÖ-
KER (Kayseri) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
değerli hatip arkadaşlarım, tasarının tümü üze
rinde hakikaten komisyona ışık tutucu ve mem
leketin hayatî bir dâvasını halledecek bir tasarı
nın gelmiş olmasından memnuniyetlerini izhar 
ettiler ve tasarı hakkında gayet iyi tetkik edil
miş fikirler ileri sürdüler. Komisyon adına ar
kadaşlarıma teşekkür ederim. Tasarı hakkında 
konuşan sayın arkadaşım Sabahattin Savacı, ta
sarıda esnaf ve sanatkârlarla ticaret erbabı ara
sındaki sarih münasebetleri halledebilecek bir 
tarifin sarih ve vazıh olmadığı şeklinde bir be
yanda bulundular. Ve tasarının ikinci maddesin
de bu kanunun şümulüne giren küçük esnaf ve 
sanatkârların tadat ve tasrih edildiğinden bah
settiler. Bilhassa sanat kollarının 115 nci mad
dede birer birer tadat edilmek suretiyle müm
kün mertebe bu kanunun şümulüne giren esnaf 
ve sanatkârların sayıldığını sarahaten tasanda 
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zikredilmektedir. Bu bakımdan arkadaşımızın 
bu endişenin varidölmadığma kaaniim. 

Aynı şekilde el sanatları mevzuunda 115 nci 
maddede tadat edilen sanat kollarında da sanat
kârlarımızın muayyen durumlan bu kanunun 
şümulüne sokulmuş ve bu suretle istifadelerinin 
sağlanması yoluna gidilmiştir. 

Kıymetli arkadaşım Asım Eren, tasarının 
kuru ve sadece teknik makanizınayı işleten bir 
tasarıdan ibaret olduğunu ve bilhassa işçi mev
zularında gelen tasarılar gibi ihtiyaca cevap ve
rir mahiyette görmediğini ve bilhassa Köy Ba
kanlığından bu mevzuda gerekli bilginin alın
madığını savundular ve bu yönden tenldd ettiler. 

Sayın arkadaşım af buyursunlar, bu tasarı 
üzerinde geniş tetkikat yapıldığını ve bilhassa 
esnafla sıkı teşriki mesai yapmak suretiyle da
ha evvel Ticaret ve Sanayi Vekâletlerinde yapı
lan uzun çalışmalardan sonra Kurucu Meclise 
geldiğini ve orada ayrıca Kurucu Meclis Komis
yonlarında da tetkik edildiğini ve ayrıca Çalış
ma Komisyonunda memleketin ve esnafın örf 
ve âdetlerine uygun olarak bu tasarı üzerinde 
tetkikat yapıldığını ve bilâhara kurulan geçici 
komisyonda da muhtelif komisyonlardan gelen 
arkadaşların huzurunda Su Komisyonu da teş
kil edilmek suretiyle mümkün mertebe memle-
leketin büyük grupunu alâkadar eden bu ka
nun tasarısı üzerinde çalışılmış ve bir şekil ve
rilmeye uğraşılmıştır. Burada muhterem arka
daşım, «Köy Bakanlığından bir malûmat alın
mış mıdır?» derken Köy Bakanlığının halen 
hangi yönden çalışacağı ve çalışma mevzuunun, 
kuruluş kanunlarının nelerden ibaret olduğu
nun belli olmadığı şu günlerde acalba arkadaşı
mız bir Sanayi Bakanlığına bağlı olan küçük sa
natkârlara ait daire başkanlığının veyahut Ti
caret Bakanlığının bu kanunla ilgili daireleri
nin, memleket realitelerinden uzaklaşmış bulun
duğunu mu ima etmek istediler? Eğer arkadaşı
mız, bu şekilde bir fikir serdetmek istedilerse; 
biz kendilerinin kanaatinde değiliz. Bahsettikle
ri gün Sanayi Bakanlığına bağlı Küçük Sanat
kârlar Dairesi Başkanlığının Sanayi Bakanlı
ğından alınması ve Köy Bakanlığına bağlandı
ğı takdirde neticenin yine aynı daire başkanlığı 
tarafından aynı dairede tanzim edilen kollar ve 
fikirlerin serdedilehileceği mütalâasını nazara 
alarak, yine de mevcut bakanlıkların, Köy Ba
kanlığı kurulsun, kurulmasın, esnaf ve sanat-
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kârlarımızın üzerinde hassasiyetle durduğu ve 
uzun çalışmalar sonunda bu tasarıyı meydana 
getirdiği bir gerçektir. Köy Bakanlığının kuru
luş kanununun dahi henüz mevcut bulunmadı
ğı şu günde tasarı hemen hemen Köy Başkanlı
ğının kurulımaısmdan önce Meclise sevk edilmiş
tir. Bunun üzerinde şu veya bu şekilde bir mü
talâa veyahut da tasarıya yeni ve yapıcı bir fi
kir getireceğini düşünmek biraz hayal olur. Kâ
fi derecede hassasiyetle durulmuştur. Hükümet 
olarak, bakanlıklar olarak gerekli hassasiyet 
gösterilmiş ve tasarı mümkün mertebe olgunlaş-
tırılmak suretiyle huzurunuza getirilmiştir. 

Tasarının kendi üyeleri ile arasındaki müna
sebetleri tanzim edilmemiş deniyor. Biz, tanı ak
si kanaatteyiz. Bu tasarı, birinci maddesinden 
sonuncu maddesine kadar kendi üyelerinin teş
kilâtlanması meselesi, hak meseleleri ve bunlar 
için muhtelif mercilere gitmeleri meselelerinden 
ibarettir. Tasarı, tamamiylc küçük esnaf ve sa
nat kollarında çalışanların yetişmelerini, hazır
lanmalarını, teşkilâtlanmalarını ve bir kuvvet 
olarak meydana çıkarılmalarını içine alınıştır. 
Neden, biz işçilere verilen hakları veyahut işçi
lere tanzim ettiğimiz hakları bu tasarının içine 
girmemiş der arkadaşımız. Muhterem arkadaşla
rım, muhterem arkadaşım bir noktayı unutu
yorlar. işçiler, 3008 sayılı Kanundan başlamak 
üzere adım adım muhtelif kanunlarla muazzam' 
haklara kavuşmuşlardır ve bunların hepsi neden1 

acalba 3008 sayılı Kanunda derpiş edilmemiş de; 
ayrı ayrı kanunlarla çı'kmıştır? işte biz de, Hü
kümet olarak, Komisyon olarak ve Meclis üyesi 
olarak bugün bu kanunun üzerinde titrememiz, bu 
kanun üzerinde hassasiyetle durmamızın sebebi 
evvelemirde Türk esnaf ve sanatkârlarının bel
kemiğini teşkil edecek bir kanunu evvelâ ken
dilerine vermek ve kendilerine bir şahsiyet ka
zandırmak, bundan sonra kendi bünyelerinde ve 
cemiyeti içerisindeki noksanlıklarını peyderpey 
çıkarılacak kanunlarla tamamlamaktan ibaret
tir. Bu kanun esnafın ana dâvalarını halledecek 
bir kanundur. Ve bundan sonra elbette Türk 
esnafının emeğinin ve sanatının değerini daha 
fazla değerlendirecek yeni yeni kanunlar çıka
caktır. 

Arkadaşlarımız, köy esnaflarına ve küçük 
sanatkârlarına ve bilhassa el sanatlarına temas 
ettiler. Bu kanunun 7 nci maddesinde derpiş 
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edilen Birlik Ajanlığı vasitasiyle nüfusu 2 binin 
üstünde olan ve 2 'bini bulan köyler de muay
yen şekilde Birlik Ajanlarına bağlanmak sure
tiyle kendi sanat ve el sanatları meşgalelerini 
bu kanunun şümulü içinde kıymetlenünmek im
kânına sahiptirler. O bakımdan, esasen köylü
müzün kalkınması, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanunundan ziyade mevcut eldeki kanunlar ve 
bilhassa Ticaret Bakanlığının konnolu altında 
bulunan bir kısım kooperatiflerinin zaman za
man teşkilâtlanması ve sermaye sahibi olmasına 
bağlıdır. 

Yine muhterem arkadaşım, kanunun 101 nci 
maddesinden fıkralar okumak suretiyle, bu ka
nunun 101 nci maddesinde dışarıya karşı bir kı
sım vecibelerin hüküm altına alındığını, hal
buki tasarıda küçük esnafı kalkındıracak hü-
'kümlerin bulunmadığını beyan ettiler. Burada 
çok çeşitli hükümler olmakla beraber sadece 
«U» fıkrasını arkadaşım tetkik ettikleri zaman 
göreceklerdir ki, esnaf ve küçük sanatkârların 
yetiştirilmesi, ileri tekniğe sahip bulunan mem
leketlerin mamulleri seviyesinde imalâtta bulu
nabilmeleri ve bu memleketlerde yürütülen este
tik, kalit istihsal usul ve esaslarının devamlı bir 
şekilde takip ve tesbitiylc memleketimizde de 
uygulanması imkânlarının araştırılması, imalâ
tın teknik ve maliyet bakımından matluba en 
uygun bir şekilde getirilmesini sağlamak için 
Bakanlığın izni alınmak suretiyle Valinin gö
zetimi altında ve o yev teknik teşkilâtının yar
dımı ile birlikler nezdinde kurslar açmak ve 
«U» fıkrasında gösterilen maksatların gerçek
leşmesini sağlamak suretiyle gerektiğinde kü
çük sanatları geliştirme enstitüsü kurmak bu 
kanunun birçok hükümleri içinde olduğu gibi 
demek ki, arkadaşımızın fıkralar okuduğu 101 
nci maddenin «U» fıkrasında bu teşkilâtların 
bilhassa kendi mensuplarına nasıl hizmetlerde 
bulunacağı açık olarak gösterilmiştir. Ayrıca, 
kanunumuzun 122 nci maddesindeki, 122 nci 
madde üzerinde Komisyon olarak bir değiştirge 
önergesi de vermiş bulunuyoruz, çırak, kalfa 
ve ustaların yetişme şart ve şekilleri, imtihan 
usulleri ve bilhassa mesul sanatkârların durum
ları sarih olarak bu kanunda tesbit edilmiş ve 
bunların yetişmesinde imtihan usullerinin te
şekkül tarzı, ustalık imtihan heyetleri ve usta
lık imtihanları heyetlerinin Sanat Okulları ve 
Tekniker mezunlarının durumları sarih olarak 
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kanunla tadat ve tasrih edilmiş ve 122 nci mad
desinde, son olarak verilmiş olan değiştirge ile 
beraber, halen aynı Geçici Komisyonda bulunan, 
«çırak, usta ve kalfalar hakkındaki kanun» hü
kümlerine göre muamele yapılacağı burada tas
rih edilmiş ve o kanunun Geçici Komisyonda 
bulunması dolayısiyle de 122 nci maddeye, «Ay
rı bir kanunla bu hususlar düzenlenir» diye sa
rahaten hükümler vaz'edilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlarıma, Sayın Eren arkada
şım, tasarının Kurucu Mecliste komisyonlarda 
bekleme sürelerini belirttiler ve arkadan da ta
sarının bir oldu bittiye gelmesi gibi bir cümle 
sarfettiler. Bu tasarıyı oldu bittiye getirmek hiç 
kimsenin aklından geçmediği gibi, muhterem 
üye arkadaşlarımızın da akıllarından hiç, bir za
man geçmez. Ve Meclis adına çalışan Komisyon 
ve komisyona hâkim olan endişe «Türkiye hu
dutları içinde bulunan küçük esnaf ve sanatkâr
ların bugün içinde bulunduğu mevzuat yönün
den perişan durumunu kısa zamanda halletmek 
yönünden bu tasarının Büyük Mecliste uzun 
müddet sürücemede kalmaması endişesiyle ta
sarının tümünün oya arz edilmesi talebedilmiş 
ve muhterem heyetinizin kararlariyle bu husus 
da katileşmiştir. O bakımdan sayın arkadaşımı
zın dediği gibi, tasarının bir oldu bittiye gel
miş olmasından hiçbir menfaatimiz yoktur. Bi
lâkis sayın üye arkadaşlarımızın vereceği değiş
tirge önergelerinin de Komisyonda daha önce 
tetkıka alınacağını ve görüşlerine göre madde
lere Heyeti Umumiyede kabul ediliş tarzına gö
re muayyen bir şekil vereceğimiz tabiîdir. Bu 
bakımdan bu arkadaşımızın oldu bitti kelimesi
ni hiebir zaman bu tasarının hazırlanmasına ve 
bilhassa bendeniz Su Komisyonunda da üç arka
daşımızla bu tasarı üzerinde uzun müddet ince
lemiş ve bu konu üzerinde uzun bir müddet has
sasiyetle çalışmış bir arkadaşınız olarak, biraz 
haksızlık olarak telâkki ederim. Karşılıklı hak 
ve vecibelerin belirtilmesi hususunu konuşma
mın baş kısmında beyan etmiştim. Bu kanunun 
maddelerinin tamamı kurulacak teşekküllerinin 
üyelerine karşı hak ve vecibeleri üyeleri hak
kında ittihaz edilecek kararlar karşısında, üye
lerin, komisyonun kararlarına, derneklerin, bir
liklerin, Federasyonların İdare Heyetleri tara
fından haklarında ittihaz edilecek kararlara 
muayyen şekildeki itirazlar, muayyen şekildeki 
meslekî davetlerin, muayyen şekildeki çalışma 
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tarzlarının tesbiti ve bilhassa örf ve Âdete I 
göre arkadaşlarımızın üzerinde hassasiyetle 
durdukları bu nokta bu kanunda örf ve âdete 
göre Esnaf ve Sanatkârlarımızın muayyen hak 
ve vecibelerini veyahut da örf ve âdete göre do
ğacak muayyen hak ve vecibelerini zaman za
man bağlı birlikleri veya vekâletleri, vekâlet
leri ikaz etmek suretiyle üyelerine duyurması 
prensibi kanunun hazırlanmasında baş endişe 
olarak ve o şekilde de maddeleri tanzim ve ter-
tibedil mistir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu taısarınııı hazır
lanmasında elbetteki muhtelif tarihlerde çalışan 
Hükümet komisyonları olsun, Meclis komisyon
ları olsun, ufalktefek hataları olabilir. Hatadan 
salim bir tasarı olduğunu veya küçük esnaf ve. sa- I 
natkârlarm bütün dertlerini halleden bir tasarı ol
duğunu biz ele kabul etmiyoruz. Elbetteki nok
sanlarımız olabilir. Elbette hatalarımız olabilir. 
Bunun büyük Mecliste müzakeresinin hikmeti 
de budur. Bu bakımdan tasarı mümkün mertebe I 
Türk esnaf ve sanatkârlarının uzun zamandan 
beri dört gözle beklediği bir mevzu olarak muh- I 
terem Meclisin karşısmdadır. 

Muhterem arkadaşlarımın bir an evvel karar 
vermek, bu tasarıyı kanunlaştırmak suretiyle es
nafımızın öteden beri arzu ettiği bir devaya ka- I 
vuşmasım temin edecektir. Bu suretle de Türk 
esnafının uzun zamandan beri 20 - 30 madde ile 
halledilen dertleri bu kanunda 130 küsur mad
deye bağlanmıştır. Bunun arkasından gelecek 
olan Ustalık Kalfalık hakkındaki Kanun da ay
nı şekilde yeni hükümler ihdas edilmek suretiy- I 
le bunların hayat tarzları çalışma sistemleri Va
tandaşa vecibeleri aynı şekilde tesbit ve tada-
dedilmiştir. Tasarının bu şekliyle verilecek değiş
tirge önergelerine de Komisyon olarak mütalâa-
'mızı da eklemek suretiyle kabul edilmesini istir- I 
ham eder, hepinizi hürmet ve saygıyla selâmla
rım. I 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben sadece kanunun tertibi, baskı I 
ve ibareleri yönündeki mâruzâtımı takdim ede- I 
ceğim. I 

Bir defa birinci maddede birinci bölümün 
başlığı konusu vardır. Kanun bölümlere ayni- I 
mıştır. Her bölümün başlığı olduğu halde bi- I 
l'inci bölüme başlık konması unutulmuştur. Bi- j 
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rinci Bölüm Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der
neğini tanzim ettiğine göre, bu bölümün başlı
ğının bu şekilde konması lâzımdır. Bu mevzuda 
bir noktaya daha Komisyonun dikkatine arz et
mek istiyorum. 

Normal olarak usule göre, meselâ, «Bölüm 1» 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği, denir ki, 
birinci bölümün ona aidolduğunıı gösterir. Hal
buki bu kanunda yazılış sırasına göre, «Esnaf ve 
Sanatkârlar Derneği bölüm 1» gibi bir usul tat
bik edilmektedir. Bu şimdiye kadarki usule ay
kırıdır. Bu itibarla bütün bölüm başlarının, bö
lüm numarasından sonra konulmasını da bu ara
da dileyeceğim. Geçici Komisyon, raporunda da 
belirttiği gibi, daha ziyade dil üzerinde durmuş
tur. Bu itibarla metni Türkçeleştirerek kaleme 
almıştır. 

Ama meselâ 2 nci maddede, «Mahallî örf ve 
teamüle» kelimelerini, Türkçeleştirirken, o yer; 

örf ve teamüle şeklinde Türkçeleştirilmiştir. Hal
buki «mahallî» kelimesinin tam karşılığı «o» yer 
kelimesi değildir. Belki «o yere ait» o yer ile, il
gili anlamlarını taşır. «O yer» olarak tercüme 
edildiği içindir ki, «O yer teamüle» şeklinde bir 
bağlantıyı gayet tuhaf karşılamaktayım. Bu tea
müle, keldim esimin de «teaımülünıe» olanak değişti
rilmesi iktiza eder 3 ncü maddede mahkemeye mü
racaat şeklinde bir fıkra ilâve edilmiştir. Ama 
fıkra bir ve ikinci fıkra birbirinin teselsülü ol
duğu halde bu ilâve edilen fıkra 3 ncü fıkra ola
rak ilâve edilmesi lâzımgelirken 2 ncli fıkra ola
rak ilâve edilmiş ve birinci ve ikinci fıkralar 
arasına yabancı bir unsur olarak girmiş gibi gö
rülmektedir. Bu itibarla bu fıkraların yerlerinin 
değiştirilmesi lâzımgelir. Aynı şekilde Mahkeme
ye müracaatla, «açılır» şeklinde değil, «açılabi
lir» şeklinde değiştirilmesinde fayda vardır. 

Hemen bütün maddeler; meselâ bu arada bir 
misal olarak onuncu maddeyi alalım, «Esnaf ve 
Küçük Sanat Derneklerinin organları: a) Genel 
kurulu, b) Yönetim kurulu, e) Denetçiler, 
ç) Haysiyet divanı» şeklimde tanzim edilmekte
dir. Bir maddenin en az bütün unsurları ihtiva 
eden bir cümle teşkil etmesi lâzımdır. Bir cüm
le teşkili içinde bir fiilin bulunması elbetteki 
gereklidir. Tasarıda, meselâ, «uzuvları şunlar
dır.» demek suretiyle alt alta yazmış. Halbuki, 
bu Geçici Komisyon, «şunlardır» kelimesini kal
dırmak suretiyle cümleyi fiilden mahrum etmiş
tir. Ya en son, meselâ, «Haysiyet divânıdır» 
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şeklinde cümleyi tamamlamak veya «şunlardır» 
kelimesini iki noktadan evvel koyarak cümleyi 
tamamlamak icabeder. Bu noksanlık sadece bu 
maddede değildir, hemen hemen bütün madde
lerde bu yola gidilmiştir. Bu itibarla, her mad
denin en az bir cümle olmasını teninin edecek bir 
tarzda lâzımgelen değişikliklerin yapılması ikti
za eder. 

Keza Geçici Komisyon Türkçeleştirme iddia
sındadır. Ama, «Haziran listesi» diye bir kaç 
maddesi vardır. Ve bunlar da hep, «Hazırum 
listesa» diye geçer. Bu çok ağdalı bir kelimedir. 
Birçok kelimeleri Türkçeleştirirken, bunu aynen 
«Hazurun listesi» olarak bırakmak da uygun de
ğildir. Hiç değilse bunun da adını «Toplantıya 
katılanlar listesi» şeklinde değiştirilmesinde isa
bet olsa gerektir. Bu da keza bir maddede değil, 
birden ziyade maddelerdedir. 

28 nci maddenin 6 ncı fıkrasında, «Asgari 
çoğunlukla karara bağlar.» diye bir hüküm var
dır. Asgari çoğunluğun ne mânaya geldiğini ben 
anlamıyorum. Fakat öyle zannediyorum ki, bun
dan kasdettiği mana, «Üye tam sayısının çoğun
luğu» nu kasdetmektedir. Eğer maksatları ise 
bu şekilde tadilini teklif etmekteyim. 30 ncu mad
dede öyle bir tadil teklifim vardır. Ayrıca ge
rekçesini izalh etmeye lüzum görmüyorum. 40 ncı 
maddede keza bu şekilde bir değişiklik gerek
mektedir ; gerekçesinin arzına lüzum görmüyo
rum. 52 nci maddede, «seçilir» diye bir kelime 
vardır. Halbuki aynı seçimleri tanzim eden dört 
madde vardır. Bir kısmında, «gösterime oyu ile» 
ibaresi konmuştur. Bir kısmında sadece, «seçilir» 
konmuştur. Hepsinin arasında da ahengi temin 
için ya cümlesine de, «Gösterme oyu ile», demek 
veyahut cümlesine, «seçilir», demek lâzımdır. Ba
zısına da, «seçilir», bâzısına da, «Gösterme oyu 
ile», denmiştir. Bâzısında da, «Açık oyla», den
miştir. Aynı seçimleri aynı ifadelerle göstermek
te fayda vardır. 75 nci maddede de bu şekilde
dir. 96, ncı maddede bu şekildedir. 

Bunun haricinde, Komisyon . metninde hemen 
her maddede artık üzerinde değişiklik teklifi 
yapmaktan usandıracak kadar tabı hataları var
dır. Meselâ 101 nci maddede bir «v» fıkrası bu
lunduğu halde bu «v» fıkrası konması unutul
muş, fakat içerisinde sanki, «v» fıkrası yazılmış 
gibi «u» fıkrasını gösterilen şekilde diye «v» fık
rasının cümlesi, «u» fıkrasının cümlesi içerisin
de devam etmiş gitmiştir. Bu şekilde baskı hata-
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lan ile, bir kanun çıkarmak iyi birşey olmaz. 
Keza 56 ncı maddede, değişiklik önergesi takdim 
etmiyorum. Daha önce de istemedim. Aslında 
idare heyeti, idare heyeti başkanı veya üyeleri 
ekseriyetinin daveti ile cümlesi ile başladığı hal
de, burada, sadece «Yönetim kurulu başkanı ve
ya üyelerinin çoğunluğunun çağrısı ile topla
nır», diyor. Hallbuki (Yönetim kurulu, yönetim 
kurulu başkanı ve üyelerinin çoğunluğunun çağ
rısı ile toplanır), şeklinde yazmak lâzımgelirdi. 
Belki bu iki defa yazıldığı için çıkarılmıştır. Ama 
«Yönetim kurulu», kelimelerinin iki defa yazıl
masında isabet olsa gerektir. Sık sık nitelik ke
limesi «Keyfiyet», kelimesinin karşılığı olarak 
tercüme edilmiş. Nitelikler, evsaf kelimesi karşı
lığı... Elbette kemmiyet keyfiyet diye bahsettiği
miz zaman, «keyfiyet», orada evsaf kelimesinin 
karşılığı oluyor ama, keyfiyet kelimesi bazan da 
durum mânasına kullanılır. Meselâ: Durumu arz 
ederim dediğimiz zaman evsafı arz ederim, vas
fını arz ederim, gibi bir kasıt taşımayız. Bu gibi 
ahvalde keyfiyet nitelik gibi tercüme edilmesi 
pek yerinde olmuyor. Meselâ; «Mahkeme niteliği 
tesbit ve tevsik eder.» dendiği zaman bu ifade 
«durumu», «keyfiyeti» kelimesinin karşılığı ola
rak kullanılmıştır. Bu da tamamen onun karşılı
ğı olsa dahi bugünkü konuşma dilimizde, «niteli
ğin» tam «keyfiyet» in karşılığı olduğu mânası
nı çıkaramadım. Eğer Komisyon da aynı kanaat
te ise bunu da değiştirsin. 

Fakat ben hepsini arz edemedim, arz etme
dim. Çünkü, her maddede hemen hemen var. 

İstirhamım, Komisyon bütün maddeleri bil
hassa baskı ve tertip hataları bakımından yeni 
baştan gözden geçirsin. Ben bir kısmına aidolanı 
takririmde takdim ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, köylerde maalesef küçük sa
natlar yok denecek derecede olduğu hepinizce 
malûmdur. Bilhassa orman içi köylerini ele alır
sak, bu küçük sanatlarda da orman içi köyleri 
halkı tamamen bir mahrumiyet içindedir. En 
ufak bir ihtiyacını dahi şehre inmek suretiyle 
temin etmektedir. Meselâ bir balta yaptıracak
tır, kazma yaptıracaktır, hayvanının ayağına nal 
çaktıracaktır, semer yaptıracaktır, şu veya bu 
ihtiyaçlarını dahi mutlaka şehre inmek suretiy
le, şehirden temin eder. Diğer köylerimizde ma
rangozluk, duvarcılık, çorapçılık, çuvalcılık, ara-
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ba tamirciliği, hattâ kalaycılık, berberliği dahi 
bir köyde bulmaya imkân yoktur. Bu durum ve 
vaziyet karşısında ne yapmak gerekir? Bunu el
bette ki Sanayi Bakanlığı takdir buyuracaktır. 
Ama, biz de bâzL bildiklerimizi arz edeceğiz. 
Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için, küçük el 
sanatları için kooperatifler kurulması lüzumuna 
kaaniim. Bu kooperatifler vasıtasiyle de küçük 
sanayi erbabına krediler sağlanımış olacaktır. 

Sanayi Bakanlığı bölgeler teşkiliyle 3-5 köy
den mürekkep bir bölge kursları açarca ve bu 
kurslara da iyi vasıflı sanatkâr gönderirse köy
lerin elbette bundan fayda göreceği muhakkak
tır. Görüyoruz bâzı kurslar köylere gönderilmiş
tir; bir, iki, üç ay gibi kısa müddetle devam edi
yor. Bundan dahi büyüik faydalar temin edili
yor. Muhterem Sanayi Balkanının Maarif Vekili 
ile iş birliği yapıp köylerde böyle bölgeler teşkili 
suretiyle daimî kurslar teşkili yoluna gidilirse bu 
daimî kursların faydasının ne kadar büyük ola
cağını tahmin ve takdir buyurursunuz. 

Ben kendi kazamda geçen sene Maarif Vekâ
letinin, («Millî Eğitim Bakanlığı» sesleri) - baş 
üstüne - Millî Eğitim Bakanlığı diyelim, gönder
diği daimî bir kurs vardı. Bu kursta ilik sene 30 
öğrenci, ikinci senesinde 60 öğrenci mezun ol
du. Şimdi kursun getirdiği fayda karşısında bü
tün köyler bir sanat okuluna gönderir gibi her- • 
kes çocuklarını oraya göndermek mecburiyetini 
hissetmektedir. Bu şekilde kurslar kurulur da 
köylünün ihtiyacL karşılanırsa köylümüz de şe
hirlerde oturan insanların nail olduğu nimetle
rin birçoklarına kavuşmuş olurlar. 

Bugünkü bütçemizle bu imkânları sağlamaya' 
imkân yoktur diyebilirsiniz ama, bir tedbir ola
rak şunu yaparsınız : Malhallî idare bütçeleri 
tanzim edilirken belediye bütçelerinden, köy büt
çelerinden, özel idare bütçelerinden bu mevzii 
için tahsisat ayırmak suretiyle vilâyetlerin elin
de epeyce bir yekûn teşkil eden kısımları valiler 
münasip gördüğü büyük köylerde bu gibi kurs
ları açma imkânlarına sabibolurlar, köylümüz de 
bundan faydalanır. Bu parayı vermekle köylü 
müteössir olmaz. Çünkü, karşılığında müsbet bir 
iş görülüyor, çocuğu bir sanat sahibi oluyor. 
Kendisi de elinden gelen her türlü yardım ve 
imkânları yapar kanaatindeyim. Şimdiye kadar 
bu işler ihmal edilmiştir. 

Hakikaten köylünün bu gibi mıııhtacolduğu 
ufak büyük sanat, ne ise bunlar nazara alınmış 
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I ve köylüye el uzatılmış değildi. Ümidederiz ki, 
I bundan sonra inşallah köylünün bu gibi dertle-
I rine imkân aranır ve köylümüz de bir refaha 
I erişir. Sanayi Bakanlığı bu köylerde kooperatif-
I 1er kurmak suretiyle kaymakamlara yetki verir, 

elinden gelen yardımı onlara yapabilirse, kay-
I makamlar kendi kazaları çerçevesi içinde köyle-
I rinde bulunan hayır sahibi insanların el uzat-
I maları suretiyle onlardan büyük fayda temin' 
I eder ve bu suretle küçük sanatlar iki evlik bir 
I köyümüzde dahi inkişaf eder. 

Ben bir tarihte kendi kazamda Sayın Akif 
I Eyidıoğan'm Vekilliği sırasında 60 tane tezgâh 
I getirmiştim. Bu tezgâhları kazamızda grup grup 
I köylerde kurs vermek suretiyle çalıştırdık, o ka-
I dar büyük fayda temin ettik ki; bugün kazamız 
I halkının % 1 i kendisi dokur, kendisi giyer. 
I Köylümüzü bugün bu hale getirmek lâzımdır. 
I Ama diyeceksiniz kî, senin dokuduğun bir bez 
I parçasıdır. Benim do giydiğim kumaş. Ama köy-
I lüyü de kumaş giyecek hale getirmek için köylü -
I ye iş imkânlarını vermdk lâzım. Bugün orman 
I mııntalkasıına gittiğiniz zaman gÖTÜrısünıüz. 'Orman 
I mıntakasmda o kadar acı bir manzara vardır ki, 
I orman muhafaza memuru köylünün tepesine ki-
I lıç gibi çökmüştür. Mühendisi öyle, tepesine, çök-
I müş, bir taraftan da maliye gelmiş tepesine çök-
I müştür, bir karış toprağa sahip değildir. Bir tek 
I sanatı bile yoktur bu adamın Ne yapar bu adam, 
I ne yer, ne içer? Nihayet Devlöte zarar yapmak-
I tan başka bir imkânı da yoktur. Bu zararı önle-
I mok için bir taraftan Devlet ormanlarını koru-
I maik, bir tarartan da bu köylüyü koruyaibilmek 
I için mutlak surette bu köylüyü hiç olmazsa üçer 
I dörder köyden müteşekkil birer grup teşkil et-
I m ek suretiyle bu köylere ekipler göndermek za-
I ruridir. Küçük sanat kursları ekipleri gönder-
I mek lâzımdır. Bu köyleri o zaman yetiştirmiş ve 
I ekmek sahasını bu şekilde temin etmiş oluruz. 
I Ve Devlet ormanları da bu şekilde kurtulmuş 
I olur. Oradaki köylüye toprak vermek imkânı yok-' 
I tur. Bugün 8-10 milyon orman mmtakalarınm 
I nüfusu vardır. Bu 8-10 milyon nüfusu beSİ'iye-
I cek bir şey, bir varlık lâzımdır. 

I Bu varlık ormanda odun kesmek suretiyle, 
I baltayı ormanda işletmekle olmuyor. Bunun ne-
I ticesi buradakilerin ticareti de yoktur. Bu du-
I rumda köylüyü küçük sanatlar kurtaracaktır. 
I Say m Bakandan bunu istirham ediyorum. Bele-
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diye idarelerince köy idarelerince, özel idareler
ce bütçelerine para konulmak ciheti tetkik bu
yurudur, kendi bütçesinden de köylere yardım 
ederse bu iş kısa zamanda, hiç değilse 10 sene 
zarfında halledilir, köylüler de refaha kavuşur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) — Pek muhterem arkadaşlar, günde
min 98 nci sırasına girmiş olan ve esnafın uzun 
yıllardan beri beklemekte olduğu bu kanun ta
sarısını Büyük Meclisin bütün grupları ile bü
yük bir anlayış göstermek suretiyle ivedilikle ve 
gündemdeki bütün maddelere takdimen görüşül
mek suretiyle beklenen büyük ihtiyacı temin et
me yoluna girmiş olmasından dolayı, bir buçuk 
milyon esnaf adına Büjni'k Meclise teşekkürleri
mi arz ederim. Hakikaten bu kanım, daima her 
konuşmamda şunu ifade etmişimdir, esnafın 40 
tane derdi vardır, bir büyük bina içinde 40 oda
ya ayrılmıştır, işte şimdi kabul buyurmak için 
gayret gösterdiğiniz bu kanun, esnafın kırk der
dini halledecek, bir büyük binaya girmek için 
dış kapının anahtarını bu kapıdan girecek olan 
ve içerideki kırk derdi de halletmek imkânını 
verecek olan bir kanun tasarısı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Büyük Meclîsin bunun tümünü 
görüşmek ve kısa zamanda Meclisten geçmesini 
sağlamak suretiyle almış olduğu karardan dolayı 
hakikaten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu 
ifade edelim. 

Bâzı arkadaşlarımız bundan endişe duydular. 
Belki nazari olarak endişeleri haklı olabilir. An
cak bu kanun tasarı s ı , çok uzun tetkiklerden 
geçmiş, bunun üzerinde, kanun tasarısı komisyon
lardan geçtikten sonra bütün esnaf teşekkülleri, 
federasyonlar tetkiklerde bulunmuşlar ve bu 
kanun üzerinde mutabık olduklarını, tasarıda 
her hangi bir değişikliğe lüzum görmediklerini 
muhtelif vesilelerle Hükümetimize, Bakanlığıma 
ifade etmişlerdir. Hakikaten bu durum ve tutum 
karşısında bizim Hükümet olarak bu tasarı üze
rinde esnaf birliklerinin de kanaati ile barebar 
büyük bir değişiklik talebimiz mevcut bulunma
maktadır. Ancak bir olup bitti mevzuu da orta-' 
da mevcut değildir. Çünkü müzakere edilirken 
değerli arkadaşlarımızın değişiklik şeklindeki 
teklifleri üzerinde elbette ki, gerek Komisyon 
gerek Hükümet olarak görüşlerimizi bildirece
ğiz ve Büyük Meclisin anlayışı ile bu maddeler 
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üzerinde de uygun olan değişiklikler elbette ya
pılacaktır. 

Ancak şunu ifade etmek lâzımdır ki; hiçbir 
kanun, en mükemmel olduğu iddia edilen kanu
nun dahi zamanla birçok eksiklikleri olduğu mey
dana çıkar. Çünkü kanun statiktir, sosyal hayat 
ise daima yürür, onun için yeni ihtiyaçlar doğar. 
Elbette ki, en mükemmel bir şekilde kabul etsek 
dahi zamanla yeni ihtiyaçlar doğacaktır. Bu ba
kımdan, bu kanun en mükemmel kanundur, hiç
bir noksanlığı yoktur iddiasında hiç kimse bulu
namaz. Ancak bir müessese kurulduktan sonra 
bunun tatbikatı ile görülecek noksanlıklar yeni 
teessüs edecek teamüllerle elbette ki en mükem
mel bir hale geceketir. 

Bu bakımdan bu yoldaki endişelerini izhar 
eden arkadaşlarımızın bu kanunun müzakeresi 
üzerindeki endişesi pek büyük olmamak gerekir. 
Bu konuda birçok arkadaşlarımız geniş izahlar
da bulundular. Ben de üzerinde duracak deği
lim. Uzun yıllardan beri teşkilâtsız, dağınık bir 
şekilde olan ve kendi dağınıklığı sebebiyle kendi 
haklı taleplerini, haklı menfaatlerini korumak 
imkânına sahilbolamıyan esnaf ve küçük sanat
kârlarımız bu imkânlara, bu organizasyona ka
vuşmak suretiyle temin etmek imkânına salhib-
olacaklardır. 

Bu vesile ile şunu ifade etmek isterim : Bir
çok arkadaşlarımız esnafın kredi mevzuu üzerin
de durdular. Bu kanun tasarısı elbette esnaf kre
disi üzerinde tamamen müsbet olarak, yani belki 
gelecek diğer kanunlarda birçok mevzular olduğu 
için bu konu üzerinde durmam aktadırlar. Ama 
kurulacak organizasyonlarla bu imkânların da
ha da genişlemesi doğmuş bulunacaktır. Esasen 
Hükümetin çalışmalariyle bütçe müzakereleri sı
rasında muhtelif arkadaşlarımızın sualleri ol
muştu. O gün için pek müsbet bir şey ifade ede
memiştik. Ama çalışmalar sonucunda bunun im
kânsız olmadığı, esnafın öteden beri Halk Ban
kasının kaynaklarına dayanan 244 milyon liralık 
bir imkânla sağlanan krediye bugün gerek İşçi 
Sigortalarından temin edilmesi artık bir gün me
selesi haline gelen 50 milyonluk bir imkân, gerek 
Halk Bankası sermayesinin 100 milyon lira artı
rılması gibi Maliyece kabul edilmiş bulunan ve 
Ticaret Bakanı arkadaşımızın da çalışmakta ol
duğu bir başka mevzu ve gerekse AlD nin şim
diye kadar yapmakta olduğu yardımların 50 
milvon liraya çıkarılması için yapılmakta olan 
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çalışmalar musibet bir safhaya girmiş bulunmak
tadır. Ancak bu kanunun kabulü ile bunların, 
daha kolay tahakkuku ve daha iyi bir şekilde 
tevsi imkânları doğmuş bulunacaktır. 

Plânımızda esnafa Hükümet eliyle yapılacak 
yardımların konfederasyonları kendi teşekkülleri 
yolu ile yapılması derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Birçok arkadaşlar konuştular, bu kredi tevziinin 
gereği gibi tatbik edilemediği ve bâzı güçlükler 
olduğu ifade edilmektedir. Bu kanun kaJbul edil
dikten sonra ki, esnafın Hükümet eliyle esnafa 
yapılacak olan yardımların büyük faydalar sağ
ladığı, yüksek fiyatlarla temin edilen birçok şey
lerin ucuz fiyatlarla esnafımıza temin edildiği 
bu imkânın da doğmuş olduğu bir vakıadır. Bu 
kanunun kabul edilmesi ve bu kanunda derpiş 
edilen teşekküllerin sağlam bir şekilde kurulması 
suretiyle bu imkânların daha genişlemesi, daha 
yerine masruf olarak kullanılması imkânları doğ
muş olacaktır. 

Sayın Asım Eren arkadaşımız Köy Bakanlı
ğının kurulması sebebiyle bir endişelerini izihar 
ettiler. Kendilerini bu endişelerinden uzaklaştır-
malk isterim. Köy Bakanlığı ve Köy Bakanlığın
da çalışan komisyonlar hakikaten küçük sanat
ların ve Sanayi Bakanlığında mevcut Küçük Sa
natlar Dairesinin Köy işleri Bakanlığına bağ
lanması konusu üzerinde çalışmakta ve hakika
ten Sanayi Bakanlığının orada çalışan temsilci
leri de buna iştirak etmemektedirler. Elbette 
ki. Hükümet görüşü olarak bu mesele tetkik 
edildikten sonra bir vuzuha varacaktır. Ancak 
şimdiden şunu ifade etmek mümkündür ki, kü
çük sanat ve sanatkârlar yalnız köylerimizde 
oturanlardan ibaret değil bilhassa bugün mov-
cudolan teşekküllerde hattâ köylerde oturan muh
telif vesilelerle bazı arkadaşlarımızın 4 yüz 
bindir dediği bâzılarınmızm 700 bindir dediği, 
bizim bildiğimize göre plânımıza göre bir buçuk 
milyona varan küçük esnaf ve sanatkârın sa
yısı, hattâ bu köylerdekiler hariç tutulmak su
retiyle, hcsabedilmiş bir sayı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu bakımdan Türkiye'nin elbetteki sanayii 
bir küldür, bir bütündür, küçük esnaf ile bü
yük sanayi birbirinin yardımcısı, birbirinin ta-
mamlayıcısıdır. Bu bakımdan küçük esnaf ve 
sanatkârların Sanayi Bakanlığından ayrılması 
mevzuu düşünülemez, ancak köylerde çalışan, 
küçük el sanatları halinde faaliyette bulunan es-
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narımızın belki Köy Bakanlığına bağlanması dü
şünülebilir. Bu da gelecekte komisyonların ça
lışması sonunda doğacak olan katı olarak tesbit 
edilecek hususlardan birisidir. Ama bu böyle 
olsa dahi bir an için şehirlerde oturan esnafın 
dahi Küçük Sanatlar Dairesinin Köy Bakanlığı
na bağlanması suretiyle bir durum doğmuş olsa 
bile bugün müzakeresini yaptığımız kanun bü
tün bu esnaf ve küçük sanat erbabının ister Sa
nayi Bakanlığına, ister Ticaret Bakanlığına, is
ter Köy Bakanlığına bağlı olsun kuruluşunu, 
organizasyonunu ve kendi aralarındaki işbirliği
ni sağlamak için getirilmiş olan bir tasarıdır. 
Bu bakımdan hangi bakanlığa bağlı olursa olsun 
bu tasarı kabul edildikten sonra şu veya bu ba
kanlığa esnaf ve küçük sanatkârların bağlanmış 
olmasından dolayı büyük bir değişiklik olacak 
değildir. O bakımdan sayın arkadaşımızın bu 
konudaki endişesine bendeniz iştirak edemiyo
rum. ümidederim ki, kendisini de tatmin etmiş 
oldum. 

Sayın Cf eeioğlu, köy ol sanatları üzerinde gü
zel fikirler ifade ettiler. Henüz katî olarak tes
bit edilmemiş olmakla beraber, bakanlığıma, di
ğer bakanlıklara kendi fikirleri istikametinde 
geniş çalışmalar vardır. Kendisi burada bizden 
habersiz olarak bunu ifade ettiler. Bu çalışma
lara göre köylerde çalışan ve bugün dağınık 
olan, pazar imkânları bulamıyan esnafımız, Sa
nayi Bakanlığının Küçük Sanatlar Dairesinin 
bu sene 250 civarında olan gezici kurslar vası-
tasiyle köylerde bâzı el sanatlarını öğretmek su
retiyle bir tatbikat yapılmaktadır. Ancak bu-

. nun takibcdilmemesi ve vetiştirilen elemanların 
yaptıkları el sanatlarının pazarlara ulaştırılama
ması sebebiyle âdeta bunlar bir bakıma lüks 
mahiyetinde kalmakta Arc bunlardan tam istenil
diği şekilde istifade etmek imkânı bulunamamak
tadır. Onun için bunları bölgelerde merkezleş-
tirmek suretiyle, yani muhtelif köylerin ortasın
da sabit kurslar tesis edilmek, bunlara ait koope
ratifler tesis edilmesi ve kurslarda yetişen köy
lü elemanları takibederek, bunların temin etti
ği, istihsal ettiği malların da pazarlara bu koo
peratifler eli ile satılması imkânı bulunduğu 
takdirde, turizme yarıyacak eşyaların satılması 
şeklinde bir organizasyonun kurulması suretiy
le bu el sanatlarının geliştirilmesi üzerinde ba
kanlığım da. Millî Eğitim Bakanlığı ile teşriki 
mesai yaparak çalışmalar mevcuttur. Ama hc-
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nüz katî safhaya gelmiş değildir. Esasen plâ
nımızda bu sene alınacak tedbirler meyanında 
bu hususlar derpiş edilmiş bulunmaktadır. Kıy
metli selefim zamanında hakikaten küçük sanat
lar mevzuunda Bakanlığımda büyük çalışmalar 
olmuş ve bunlar plânla teşriki mesai etmek su
retiyle 1964 icra plânında derpiş edilmiş bulu
nan hususlar kabul edilmiş ve bunların bugün 
tatbiki yoluna girişmiş bulunmaktayız. Bu ka
nunun hakikaten kabul buyurulmasiyle mevzua
tımızda mevcudolan büyük bir boşluk dolmuş 
olacaktır ve ifade ettiğim gibi büyük binanın 
dış kapısını açmış olacağız. Esnafımız bu kanu
nu sabırsızlıkla beklemektedir. Büyük Meclis
ten bu kanun tasarısı kısa zamanda geçerse haki
katen müteşekkir ve minnettar olacağız. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Vahyi özarar... Sayın 
Özarar Yok mu efendim?.. Yok. Sayın Ticaret 
Bakanı söz mü istiyorsunuz? 

TtCARET BAKANİ FENNÎ ÎSLÎMYELİ 
(Balıkesir) — Arkadaşlar konuştuktan sonra 
da olur efendim. 

REŞİT ÜLKER' (İstanbul) — Söz istemiş
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılısınız Sayın Ülker. Sayın 
Hilmi Baydur, buyurun. 

FAHİR GÎRİTLÎOĞLU (Edirne) — Söz 
için beni de yazar mısınız efendim? 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Hilmi Baydur. 

HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Çok muhte
rem arkadaşlar, 

Cemiyet hayatımızın temeliyle alâkadar ve 
çok mühimdir. Bu gaye ile Halk Bankasına ve-
üzerinde müzakere yapıyoruz. Hakikaten es
naf büyük endüstri hayatımızın ilk adımıdır. 
Bunun garp mânasiyle inkişafını temin için 
ieabeden tedbiri almak ve disiplin altında bulun
durmak gerekmektedir. Müzakeresini yaptığı
mız kanun bunu esnafa izafi olarak temin etme
ye çalışmaktadır. Vaktiyle küçük sanat haya
tımızda bu kabil ustalık ve çıraklık vaziyetleri 
birtakım kaide ve kurallara tabi idi ve esaslı us
ta, sanatkâr kalfa ve çırak yetiştirmek mümkün 
oluyordu. Daha sonraları bu usuller ortadan 
kalkmış, ustalık ve çıraklık birbirine karışmış va
ziyettedir. Bu kanun mümkün olduğu kadar bu 
mahzurları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 
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Okuduğumuz yayınlara nazaran Garp memleket
lerinde ve bilhassa Müşterek Pazara giren mem
leketlerde bu hususa çok büyük ehemmiyet veril
mekte, iyi ve 'kaliteli ısaraaıkâr yetiştirmek ve ken
dilerine müreffeh hayat temin etmek için büyük 
çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Biz 
de Müşterek Pazara girdiğimize nazaran dünya
nın gidişatına uymak ve kalkınma hamlemiz için
de esnafımızı da dikkatle nazarı itibara almak 
mecburiyetindeyiz. Esnafımız için bir arkada
şımızın tebarüz ettirdiği veçhile kredi meselesi 
çok mühimdir. Bu gaye ile Halk Bankasına ve 
rilen tahsisat çok azdır. Geçenlerde delege ola
rak Halk Bankası Genel Kurulu toplantısında 
bulundum; Bu Halk Bankasına tahsisin 170 mil
yon lira raddesinde olduğunu öğrendim ki ihti
yacı karşılamamaktadır. Sayın Ticaret Vekili 
ferahlatıcı ve sevindirici bir vaatte bulunmuş
tur. Bu kanunun bir an evvel çıkarılmasını ve 
küçük esnafımıza biraz müreffeh bir hayat te
minini çok temenni ederim. Halk Bankası kre
di tevziindc müşkilât içindedir. Bunu kurtar
mak gerekmektedir. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, tekrar huzuruâlıinizi rahatsız etti
ğim için özür dilerim. 

Muhterem 'komisyon sözcüsü arkadaşımız, 
benim işçi sendikaları ile kıyasiayıcı ısözleriııı 
üzerine verdikleri cevapta, iş âlemimizde, 3008 
sayılı Kanundan başlıyarak pek çok kanunla
rın tedvin edildiğini ve bu (merhalelerin henüz 
esnaf ve küçük sanatkârlar hayatımda katedil-
mediği için, bunun ilk adım telâkki edilmesi ve 
bundan sonra daha başka ileri adımlar atılaca
ğının tabiî olduğu şeklinde bir beyanda bulun
dular ki, bu benim T̂ u kanun tasarısında hak-
kiyle inceleme yapılmadığının bir itirafı mahi
yetinde bir -beyandır. O itibarla «oldu bitti» 
•sözünün bu kanunun 37 ay iki komisyonda kal
mış olmasına rağmen, Geçioğlu arkadaşımın da 
belirttiği, Muhterem Ali Dizman arkadaşımın 
da teknik bakımdan, kanun yazımı bakımından 
belirttiği noktaları da buna Ikatmak suretiyle 
arz edeyim. Benim evvelce vâki maruzatımda 
belirttiğim noksanlarla beraber hakikaten iyi 
incelenmeden-buraya geldiğinin bir delili olarak 
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kabul etmek, yani o sözümü «oldu, bitti» yi 
bize bir şey yutturmak şdklinde değil, aıma bir 
kanunu iyi bir şekilde incelemeden, iyi olgun
laşmadan buraya getirmek mânasında anlamak 
lâzımgeldiği şeklinde 'arz etmek istiyorum. Asla 
şahısları ile ilgili bir tarizim filân yoktur. Tabiî 
biz kanun üzerinde çalışıyoruz. Naçiz şahısları
mızı n ne kıymeti var. Bizler yarın toprak ola
cağız ama bu eserlerimiz ilelebet payidar ola
cak, Tünk ımiiletinin hayatını idame edecektir. 
Bu müdenevvet, kâğıt üzerinde nazari şeyler 
değil; hayattan alman ilhamlarla vücuda gel
miş canlı bir mekanizma olmak gerekir. 

Kanun yapmak demek zaten bu demektir. 
Ondan dolayıdır ki, bundan sonra konuşan ar
kadaşlarımın da belirttikleri noksanlarla birlik
te benim belirttiğim Ibilhassa ana açılardan olan 
noksanlar; hakikaten (komisyon sözcüsü arka-
daşnmızın da ifade ettiği gibi, ileri yapacağımız 
kanunlarla tekâmül edecdktir şeklindeki itirafı 
ile açıkça ortaya çıkmıştır. Bu ımâruzatım bir 
tariz değildir; tsadece bir eleştirmedir, sadece 
boşlulk olarak gördüğüm noktalan naçizane 
izah etmektir. 

Pek 'muhterem •arkadaşlarım, filhakika, ge
rekçede de söylendiği gPbi bu Ticaret ve Sanayi 
Odalarına karşılık tüccar sayıl mıyan esnafın ve 
küçük sanatkârların kendi çaplarında bir teşki
lâta malik olması için evvelâ 4355 sayılı, daha 
sonra 537-3 «ayılı kanunlarla esasen tedvin edil
miş bulunan ama çok noksan olan, bugünkü 
elimizdeki 'anayasa zihniyetine sığmaz hüküm
leri ihtiva ettikleri için mutlalka değişmesi ge
reken ve bundan dolayı Millî Birlik Hüküm e-
'tiııee hemen ele alınmış bir ,mevzu ve bir tasarı 
idi. Ondan dolayı önümüze geldi, ama nasıl gel
di? Gerekçeleri lütfen ım'ütalâa buyurursanız 
görecesiniz ki, 4355 sayılı Kanun ile 5373 sayılı 
Kanun metinlerinin çoğu değişmeden gelmiştir 
karşımıza pek az maddelerde tadilât vardır, pek 
az yerlerde de ilâveler vardır. 

Meselâ 37 ay kamisyonlarda kalıp ta hak-
kiyle eleştirilmiş bir kanun tasarısı olsaydı, es
ki kanunun eksikleri aynen bize böyle metin ha
linde gelmeseydi, elbette !burada bu kadar kuv
vetli şekilde eleştirme yolunu tutmazdık, ten-
kid etmezdik. Ama biz buradan iyi bir eserin 
çıkmasını istiyoruz. Benim noktai nazarıma 
muhterem komisyon ve Muhterem Bakanın da 
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elbette ki, beraber olduklarına eminim. Zira 
onlarda noksan bir kanunun çıkmasını arzu et
mezler. işte aynı amaçta bulunduğumuza göre, 
onların buraya gelen bu eserlerinden, gördüğü
müz boşluklarını belirtmekte ancak millet için 
fayda vardır. Şahıslariyle ilgili hiçbir şey yok
tur. Ook rica ediyorum, alınmasınlar. 

Pek muhterem arkadaşlarım, şimdi bir nü
ans üzerinde duracağım; Sayın Bakanla, Sayın 
Komisyon Sözcüsü de bu farkı belirtmediler. 
«Köy Bakanıyla bu kanun tasarısının ne alâ
kası vardır» meselesi üzerinde duracağım. On
lar Bakanlık olarak, hangi bakan olursa olsun 
biz bu Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğünü 
oraya da- versek bu kanun yürüyecek, buraya 
da versek bu kanun yürüyecek, yani teşkilât 
meselesi. Bu teşkilâtı oraya mı verelim, buraya 
mı verelim? Şeklinde bir eleştirme yaptığımızı 
zannettiler.. Hayır arkadaşlar öyle değil; bu 
kanunla, biz mevcudolan ve daha disipline, bir 
şekle girecek bulunan esnaf ve küçük sanatkâr
larımızın köy kalkınmasında ne şekilde faydalı 
olmalarının gerektiğine kanunlaştırıcı hüküm
lerin bulunmadığını belirttik. Geçioğlu arkada
şım benden sonra daha iyi izah etti. Sayın Ba
kan ve Sayın Komisyon Sözcüsü de bunu kabul 
ettiler. Benimkini neden kabul etmiyorlar. Ben 
do aynı şeyi söyledim. Köy kalkınması diye bir 
dâvayı (de aldık. Köy İşleri Bakanlığını Şubat 
ayı içinde kurduk. Bu kanun ondan evvel bu
raya. geldi. O halde eksikleri vardır ama hayat 
mademki yürüyor, mademki kanun statiktir, 
kanun çıkmadan evvel hiç olmazsa yürüdüğü 
noktaya kadar, o statik olan kanunu bir hiza
ya alıp getirelim. Ondan sonra statik olarak 
kalsın, bugünkü duruma uysun, hiç olmazsa 
dünkü noksanlariyle gelmesin. Ben diyorum ki, 
köy kalkınmasında köyde el sanatı lâzım. Geçi-
oğlu arkadaşımın da belirttikleri gibi orman 
köylerimiz vardır ki, bunun başında Ulukışla 
ilçemiz gelir, Oamardı ilçemiz bunun içinde. De
mirkazık tepesi, 3 900 rakımlı tepeler bizim böl
gemizde arkadaşlar. Toros'un en büyük tepe
leri bizde ve onların hemen yamacında köyleri
miz var. Ne tarlası var, ne bağı var, ne de hay
vanı var. Bunlar nasıl yaşarlar? Bütün erkek
leri yazın, ilkbahardan itibaren kimisi Gelibo
lu'ya, kimisi çeltik bahçelerine giderler. Türki
ye'nin her tarafına dağılırlar. Ve kışın ya dö-
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nerler, ya dönmezler. Aaileleri bu altı yedi ay I 
içerisinde ne yer, ne içer, onu Cenabı Hak bilir. 
Sefaleti tamme içerisindedirler ama işte biz 
bunlara ev sanatını sokalım. Ev sanayiini sok
mak için bu teşkilât köye yardım edecek. Nasıl 
yardım edecek? Kanunda bu hususta bir tane 
hüküm yok. Bu teşkilât ajanlık olarak, dernek 
olarak, birlik olarak yardım etsin. Şu şekilde 
yardım etsin. «Köy kalkınmasında şu vazifeleri 
vardır» diye hükümler istiyorum. O yok işte. 1 
Benim istediğim, köyde bu teşkilâtı neye yap
madınız, şeklinde bir iş değil. Onlar böyle an
ladılar ve bana karşı böyle savunma yapıyor
lar. Ben diyorum ki, köy kalkınmasında bu teş- | 
kilât görevlendirilmelidir. Nasıl görevlendiril
melidir? 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bizim pilot 
bölge olarak kabul edilmiş olan Niğde ilinde 
fiilen şu şekilde çalışma yapılmaktadır; Niğde'
de öğretmen, muhtar ve imam üçlü bir koalis
yon halinde köy kalkınmasının elemanı olarak 
çalışmaktadırlar. îl ve ilçe merkezlerinde hal
kın aydınları ile, esnaf, tüccar diğer aydın ka
falı bütün okumuş okumamış vatandaşlar top
lanmışlar, her köye ayrıca Devletin bir örgütü 
hami örgüt olarak tâyin edilmiştir. Şimdi bun
ların içinde mahallî tarım kooperatifleri, esnaf 
dernekleri şunlar bunlar var. Ama, kanunda 
bunlar yok.. Biz bunu il olarak tatbik ediyoruz. 
Köy Bakanı geldiği zaman bu numuneyi gördü ve 
derhal bizim ili pilot bölgeye dâhil etti, hayran 
kaldı. Çok iyi bir valimiz var, çok iyi kaymakam
larımız var, çok iyi idareciler var. Allah onla- j 
rm gayretini artırsın, hepsinden razı olsun. Biz I 
istiyoruz ki bu, bu kanunun şümulüne girsin, 
umumileşsin. Türkiye çapında bu kanundan bir 
hüküm çıksın ve densin ki «Bu Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar teşkilâtı dernekler ve birlikler ola
rak, federasyon ve konfederasyonlar olarak ma
hallerinde şu şekilde köy kalkınmasına - yardım 
edeceklerdir.» Ne yapacaklardır? Geçioğlu ar
kadaşımın buyurduğu gibi, kurs açacaklardır, 
şöyle adamlar yetiştireceklerdir. Bun'lar köy
lerde o teşkilâtın yardımı ile dükkânlar açacak
lardır. Evvelâ kendi evinin işini görecek, para 
kazanmak için değil, evinin işini görmek için I 
muhtelif el sanatlarını öğreteceğiz. Sonra para 
kazanacak adamlar yetiştireceğiz ve köyden adam 
ihracedeceğiz. Adam gittiği yerden para kaza
nıp, köyü kalkındıracak servet gönderecek aile- | 
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sine. Bu şekilde yardımlar, hülâsa ve teferruatı 
oturulup da düşünülmesi icabeden yardımlar bu 
hükme girmeli idi. Ben bunun noksanını belirt
tim. îşte bundan dolayıdır ki, deminki eleştir
meyi yaptım. Bundan dolayı bana taan etmesin
ler. Benim bu sözlerimi, Gecicioğlu arkadaşımı. 
konuştuktan sonra Sayın Bakan ve Saym Komis
yon . Sözcüsü de onları tasvip ve takdir ettikte» 
sonra, tasvibeldilmiş sayılır zımnen. Çünkü ev
velâ onları bendeniz" arz ettim. Bunu arz edi
yorum, bunu 'kastediyorum, yanlış anlama
sınlar. B'Cn iköye ıgeMn'lcr de federasyon, 
birlik mirMk kursunlar demiyorum. Ha
yır, kurulacak olan bu teşkilâtın görevleri 
içinde köy kalkınmasına ait görevler bulunmalı
dır diyorum. Bunun içinde yok, bunu arz ettim. 
Nüans farkımız buradadır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bizim bir köy 
enstitüleri tecrübemiz vardır. Köy enstitüleri
nin amaçlarından birisi ise köye sanatkâr gönder
mek idi. öğretmenler köye sanatkâr, hoca ola
rak gidiyordu. Maalesef o yol kapandı. O yol 
fena mı olmuştu? Bu kanun elimize gelince bu
gün biz köy kalkınmasında - Köy enstitülerini de
miyorum - neden bu teşkilâttan faydalanmıya-
lım? Bugün o amacı kayıp mı ettik? Türkiye'de 
o ihtiyaç zail mi oldu? Köylerimizde çok mu sa
natkâr var? Köylerimiz sanatkârlarla' dolup taş
tı mı? Köy enstitüleri kapandı ise o ihtiyaç ka
pandı mı? Hayır. O halde bu teşkilâta vaktiyle 
düşündüğümüz başka bir örgüte görev vererek 
onu temin etmeye çalıştığımız ihtiyacı şimdi bu 
kanunla temin etmek mecburiyetindeyiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, şunu da arz ede
yim ki; Sanayi Bakanlığının Küçük Sanatkârlar 
Umum Müdürlüğü hakikaten çok iyi bir şekilde 
çalışmaktadırlar. Bunların öğretmenleri Türki
ye'nin her tarafını dolaşırlar. Ben bunların ça
lışmalarını, bizim Niğde ili'nde ve diğer Kütah
ya, Edirne ve Bursa illerinde gördüm. Geçen 
devrede oralarda da milletvekili olarak çalıştım. 
Hakikaten bunlar büyük fedakârlıkla, feragatla 
çalışırlar, iyi insanlar yetiştirirler, ama bâzı 
şeyler noksandır. Meselâ bir gün Bor'a bir ha
lıcılık kursu gönderdik. Bu kursa bir tane dahi 
talebe gelmedi ve iştirak etmedi. Demek ki, hoca
yı yanında araçları ile göndermekle beraber, Ge
cicioğlu arkadaşımın da buyurduğu gibi, işte 
ıtezgâh - tmezgâıh veriyorlar, .çolk tahsisat olması 
gerekir. Maalesef biz bu tahsisatı burada çok 
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kıt veriyoruz bu Küçük Sanatlar Umum Müdür- I 
lüğüne. Ve köy kalkınmasına başladığımız bu 
seneden itibaren sanatkârlara verilen o tahsisatı 
on misli artırmalıyız. Bu tahsisat ile, bu güzel 
çalışan öğretmenler ile istifade edebilmek ve iyi 
insan yetiştirebilmek için, hani kasabalarda, ken
di karnı tok, sırtı pek insanlardan talebe alınaca
ğına, köylere sokmalı. Hakikaten dağ köylerine 
sokmalı el sanatlarını ve temenni ediyorum, çok 
daha başka el sanatları da, ev sanatlarını da bi- 1 
lir teknik öğretmenler yetiştirsinler. Yalnız do
kumacılık, halıcılık, çorapçılık filân olmasın da 
bunlardan çok daha iyi, hani saat parçalarını 
İsviçre'de yapan köylü kadınlar gibi, en küçük, 
fakat en güzel âletleri yapabilecek ustalar ile köy 
kursları açsınlar ve köy kalkınmasına yardım et
sinler. işte bu teşkilât bu kanunda, bunlar ek
siktir. Çalışma Bakanı, Köy Bakanlığının, Sa
nayi Bakanı ile şimdi kurulmuş olan komisyon
larla, ne şekilde köy kalkınmasına yardım edece
ğiz diye bu şekilde bir işbirliği ile konuşmaları lâ
zımdır. Demin temas ettiğim nokta budur. Yok
sa bu teşklâtları buraya da versek, oraya da ver
sek, o işi görecek şekilde teşkilât aktarması mese
lesi değil, o teşkilât elindeki kanuna göre iş göre
cek. Bu kanunda da köy kalkınmasına yardımı 
koymazsak nereye, hangi bakanlığa korsanız ko
yun, umurunda değildir, ancak kanunu tatbik 
edecektir. Benim arzum köy kalkınmasına yar
dım eden hükümleri, teşkilâtı bu kanuna sokma
mız lâzımdır. j 

Pek muhterem arkadaşlarım, muhterem Ko
misyon Sözcüsü arkadaşım «eğitime ait bir fık
ranın bulunduğunu, hariçte, »dâhilde temaslar 
yaparak küçük sanat erbabına en modern usulleri 
öğretiriz» dediler. Ve «sosyal hakların bulun
madığını» da zımnen itiraf ettiler. Bir tek ke- j 
lime ile «sosyal haklar da vardır» demediler. 
Demek ki, benim dediğimi itiraf ettiler, kabul et
tiler. Ben zaten, -eğittim yok demedim ki, deminki 
mâruzâtımda.. Ben deminki mâruzâtımda 101 nci I 
maddeyi ele almıştım. Orada muhtelif on tane 
fıkra yardır, beş tanesi eğitim üzerinedir. Kurs, 
mektep üzerinedir. Ben zaten eğitim var diyo
rum, ama esnafın, küçük sanatkârın buna 
mukabil bâzı sosyal haklarını - İşçi sendikalara-
rmda olduğu gibi - vermedik. Bu yok, ben bu 
noksana işaret ettim. Buna da sayın sözcü eğitim 
haklarından bahsedip, sosyal haklardan bahset-
memekle bunu itiraf etmiş ve beni zımnen tas- | 
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dik etmiş demektir. Bu hususta elbette başka 
bir sözüm yok. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile çok 
mühim bir noksana daha temas edeceğim. Yal
nız dernekler haysiyet divanına mâliktir organ 
olarak. Fakat birliklerde, federasyonlarda ve 
konfederasyonlarda maalesef haysiyet divanları 
düşünülmemiştir. Neden bu organlar konulma
mıştır? Bu organlar o teşkilâtın başlıca işleme 
organıdır, müeyyidesidir. Bunu eline vermedi
ğiniz bir teşkilât müeyyidesiz kalır. Ne gibi şey
ler yapacaktır? Yalnız dernekler tarikiyle teczi
yesini istiyecek demektir, şu halde. Ama der
neğin bir ihtilâfı olursa her hangi bir esnaf ve 
teşekkül ile yahut bir sanatkârla, yahut bir sa
natkâr zümresi ile. Bu ihtilâfı kim halledecek
tir? Derneğin başındaki başkan, yahut yönetim 
kurulu, haysiyet divanına verecek, «Sen bana is
yan ediyorsun, sen bana itaatsizlik ediyorsun, 
sen beni dinlemiyorsun» filân diyecek. Peki, 
ihtilâfı yukarıya şikâyet ederse, onu tetkik ede
cek haysiyet divanını niçin birliğe koymadık? 
Neden federasyona veya konfederasyonlara koy
madık? Bu çok mühim bir noksandır. Ben bu 
hususta bir tadil önergesi verdim ve o örgütlere 
de muhakkak haysiyet divanları konması gerek
tiğini, ona göre maddelerin değiştirilmesi, hem 
örgüt maddelerinde sıralarken, beşinci olarak 
altıncı olarak federasyonla birlikte konfederasyon
da haysiyet divanının bulunmasını ve hem de 
ona ait vazife maddelerinin yeniden tedvin edil
mesi lâzımgeldiğini arz ettim. Kabul buyurur
sanız bu mühim noksan kapanmış olur. 

Pek muhterem arkadaşlarım, muhterem Ali 
Dizman arkadaşımın temas ettiği metin mesele
lerine ben temas etmedim. Çünkü o kadar 
önemli boşluklar gördüm ki metnin tertibinde, 
kanun yazımı sistematiği bakımından noksan 
olanlart artık ele almıyalım dedim. Bunu başka 
arkadaşlar her halde ele alır dedim. Filhakika, 
bölüm ismini başlığın altına yazmak gibi bir 
sistematik Türk kanunarmda yoktur. Nereden 
bıinu koydular bilmiyorum. Evvelâ bölüm nu
marası yazılır, zaten kanunda beş bölüm var, 
birinci bölüm yazılır, altına o bölümün başlığı 
yazılır. Grelen tasarıda beş bölümde de 1 nci 
'bölüm hariç - Ali Dizman 'arkadaşımın] dediği 
ıgibi orada bir başlık yoktur - diğerlerimde hem 
bölüm numarası başlığın altına 'konımuş/tur. 
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Tabiî bu doğru değildir. Sonra bir büyük me
sele değişiklik, gerekçesiyle gösterilmemiştir. 
1'23 ncü maddeden 136 nci maddeye kadar ge
çici komisyon, Hükümetin ve Ticaret Komis
yonu nun getirdiği metni hazmetmiştir. Ken-
dişi bunlardan yalnız 122 nci maddeyi ele al
mış, ' ondan sonrasını almamıştır. Gerekçede 
bunun eslba.bı mucibcsi sarih olarak mevcut de
ğil dir. Tasarıyı tetlkilk eefer, açarsınız; 7 - 8 
tane boş sayfa, vardır. Bunun sebeplen de yok
tur. Onun için ben deminki mâruzâtımda Hü
kümetin teklifini daıha uygun bulduğuımu arz 
etmiştim. Filhakika bu tenkihat olmasaydı, 
kanun zaten 136 veya 138 m:addeden ibaret ka
lırdı. Şimdi ise kocaman kitap gibi bir kanun
dur. Netice itibariyle on ilâ oriiki madde eksik
liği varmış, ama bu da mühim bir mahzur teş
kil 'etmezdi. Bundan dolayı bu noksanlığı ben
deniz şey buluyorum. Bâzı terimlerde bulunan 
noksanlara, noktalama ve virgül noksanları
na Muhterem Ali Dizıman arkadaşıımız işaret 
ettikleri için bendeniz o hususlara temas et-
miyeecğlm. Ama bütünü ile bu kanun niçin, 
ııneselâ işçi Sendikaları Kanunu gibi etraflı ve 
iyi hazırlanmış bir kanundur diye yine diye
miyorum. Muhterem arkadaşların fevkalâde 
çalışmalarım dan eminim. Zaten çok! çalışkan 
olan Mehmet Göıker arkadaşıımın her zaman 
eline aldığı bir işi yıırtınırcasına didiklediğini 
bilirim? Ama bunun bir kişinin işi olmaması 
gerekir. Kanunlar kolektif bir mesai ile ha
zırlanır. Komisyonun (A) sından (Z) sine ka
dar bütün üyelerinin bumdan sorumlu olması 
gerekir kanaatindeyim. Muhteremi Sanayi Ba
kanı arkadaşım da katiyen üzerlerine bir şey 
almasınlar. Muhterem selefleri de elbette ça
lışmışlardır, onun selefleri de çalışmışlardır, 
ama millî birlik havası içinde hazırlanmış, acele 
hazırlanmış olan, esas metin, pek değişmeden 
37 .ay raflarda beklemiştir. Benim kanaatim 
budur. Bu, o gergin z-amanlarm aJelâcele ge
tirdiği bir meseledir. 

'Esnaf teşekkülleri bize yardım etti, onla
rın fikirlerini aldık, falan. Fakat arz etti
ğim noktalarda esnaf teşekküllerinin fikri ne 
şekilde alındu? Elbette talkdir ediyorum, bir 
ihtilâl ferdasında, «Ne dersiniz, şöyle bir şey 
yapalım mı?ı» denilince, «Taibiî efendim,, ba§-
üstüne, yapalım.» demeleri tabiîdir. Yavaş ya-
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vaş serinkanlı hava geldi ama, bu kanun Mec
lise geldiği gibi çıkmadı. Komisyonlarda uyu
du kaldı. Onun için. kanun karşımıza bu arz 
ettiğim eksikleriyle gelmiştir. Kimse bana gü
cenmesin.' Bunu daha nıülkemimel bir eser yap
mak için işaret ettiğimiz boşlukların muhak
kak tamamlanıması lâzımgelir kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
'Sayın Kâmil înal. 

M. P. GRUPU ADINA KÂMİL İNAL (Bo
lu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
bir milletin ayakta durmasında ve ilerleme
sinde başlıca sebeplerden birisi de orta sını
fın kuvvetli olmasındadır. Görüştüğümüz hu 
kanun tasarısı da memleketimizin orta sınıfı
nın mühim bir küt leşini teşkil edeni esnaf ve 
İdiçük sanatkârlarıımiizın teşkilâtlanmasını he
def tuttuğundan, yıllardan beri beklenen bu 
kanun tasarısı mühim bir boşluğu dolduracak
tır. Zira tüccarın ticaret odaları, sanayicinin 
sanayi odaları, tahiplerin etiıbha odaları, avu
katların baroları ve işçilerin sendikaları gibi 
teşekküller mensuplarnnın haklarını koruduk-
ıları gibi, çalışmayı disipline eden, hattâ ce
zalandırılmasına da medar olan ve kanunlaşmış 
olan bu teşekküller gibi esnaf ve küçük sanat
kârların da bu kanunla büyük yetoûn teşkil 
eden kütlenin haklarını .koruyacağı gilbi disip
linli çalışmayı da sağlıyacağıma inanımjaktayız. 
Bu itibarla bu kanunun Yüksek Meclise gelme
sini fâli hayır telâkki eder, memlekete hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetie> 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
Siz tekrar söz istiyor musunuz Sayın özarar? 
VAHYİ ÖZARAR (istanbul) — Evet efen

dim, lütfederseniz... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kadar önemli bir kanunun yapısın
da ve yapılşmda dikkatli davranmamız gerekiği 
kanaatini taşıyorum. Anlamadığım bâzı noktalar 
var, bunların Sayın Komisyon tarafından aydın
latılması gerektiği inancını taşımaktayım. 

Şimdi, birinci madde ki, kanunun temel mad
desidir bu, burada; «Esnaf ve küçük sanat sahip
leri ile, yanlarında çalışanların meslekî, sosyal, 
ekonomik ihtiyaçlarını gidermek, sanat ve ticaret
lerinin meslekî ahlâk ve kamu yararına uygun, 
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ahenkli ve verimli bir tarzda gelişmesini sağla
mak, müşterileri ile aralarındaki münasebetleri 
düzenlemek amaçları ile kuracakları tüzel kişiliği 
haiz meslekî kuruluşlara esnaf ve küçük sanat
kârlar derneği» denir. 

Şimdi bu madde iki türlü anlaşılabilir. Biri; 
bir dernek kuruluyor. Bunda, dernekler hukukun
da, Anayasamızda yeri bulunan, Cemiyetler Ka
nunu ve Medeni Kanunun ilgili hükümleriyle 
tanzim edilen bir dernek kuruluyor mânası var
dır; bir de bendenizin tümü üzerinde konuşurken 
ifade ettiğim gibi, Anayasanın 122 nci maddesin
de yer alan kamu niteliğindeki meslek kuruluşla
rı vardır. Şimdi kamu niteliğindeki meslek kuru
luşları ile dernek arasında büyük farklar mevcut
tur. Şimdiye kadar Türkiye'de kanunla kurulmuş 
olan kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
hepsinde bu nitelik bir münasip cümle ile izah 
edilmiş bulunmaktadır. Yani lalettayin bir der
nek değil, kamu niteliğindeki bir kuruluştur. 
Nitekim 10, 22, 28, 30 ncu maddeler de bu kamu 
niteliğinde... Bendenizin anlayışına göre kamu ni
teliğindeki meslek kuruluşuna birtakım yetkiler 
tanımışız. Haysiyet divanlarının esnaf ve sanatkâ
rı meslekten atabilmek yetkisi var, kazai yetki
leri var. Bu lalettayin bir derneğin haysiyet di
vanı mânasını taşımaz. Şimdi bunu böyle alınca, 
bu maddede bu böyle anlanmışsa, böyle ise, bu 
maddede bu kuruluşun kamu niteliğinde bir mes
lek kuruluşu olduğunun tasrihi zaruridir. Aksi 

- de noksan olur kanaatindeyim. 

İkinci maddede, saydıktan sonra, kanunun 
kapsamını ifade 'ettikten sonra, «Oeçiımü'ni sınırlı 
olarak, kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükten 
temin eden kimseler, yani binlerce çeşit esnaf ve 
sanatkârlar zikredilmiyor da bu sınırlı olarak 
«kamyon, otomobil ve şoförlükten temin eden kim
selerin» deniyor. Bendeniz bunun gerekçesine bak
tım, bundan ne mâna çıktığını iyice anlıyamadım. 
Bunun da açıklanmasında her halde fayda olur. 
Bu kadar meslek mensubunun hiçbiri maddeye 
girmemiştir. Bunların tasrih edilmeyişinin husu
si ve derin bir mânası olması lâzım gelir. 

Üçüncü madde derneklerin kuruluşundan bah
sediyor. Eğer yanlış anlamadıysam; (Esnaf ve 
küçük sanatkâr dernekleri, derneğin kurulması 
istenen yerde çalışan sanat, hizmet ve meslek sa
hipleri ile esnaftan en az 50 kişinin isteği ve o yer 
idare âmirinin izni ile kurulur..) diyor. Şimdi 
bunun mefhumu muhalifi, ters anlamı, eğer bir 
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yerde 50 den fazla esnaf bulunur ve kendi ara
larında toplanıp kahvede, ve yahut çınar altında 
toplanıp, «Efendim biz girmiyelim haysiyet diva
nı vardır, belki bizi buradan atar.» filân gibi bir
takım düşünceler taşıdıkları takdirde isterlerse 
gireceklerdir, isterlerse girmiyeceklerdir. Bende
niz 1 nci maddede prensibi vaz'edilmiş kamu ni
teliğindeki bir meslek kuruluşu dışında hiçbir 
kimse kalamaz, herkes o meslek kuruluşunun içi
ne girer ve onun getirdiği nimetlerden de fayda
lanır, külfetlerine de katlanır. Şimdi bu külfet
ler nelerdir? Bâzı yerlerde, meselâ dördüncü mad
dede; «Aynı bölgede ve aynı konuda birden faz
la dernek kurulamaz.» denmiş; güzel, doğru. 

Beşinci maddede, derneğe kayıt mecburiyeti 
konmuş. Çok yerinde. 

Yedinci maddede ajanlık var, ama mecburilik 
yok. Buna da temas edeceğim, bu da bununla il
gili. 

Ve ileride dernek idare kurulunun vazifeleri 
zikredilmekte. Bu vazifeler, böyle normal bir 
cemiyetler hukukuna göre kurulmuş bir derneğin 
vazifeleri değil. Tamamen kamu niteliğinde olan 
bir derneğin vazifeleri. Hükümetle münasebetler 
kurmak, üyelere ihtarda bulunmak, üyelerin kay
dını yapmak ve saire, ve saire. 

Şimdi iş böyle olunca, haysiyet divanı da iş
leyince, bu madde ile - tekrar arz .ediyorum, eğer 
yanlış anlamadıysam - bu madde ile her esnafı 
mutlaka ya ajanlığa veya derneğe bağlamazsak 
kamu niteliğinde bir kuruluş olma niteliğini kay
beder, esnaf ikiye ayrılır; esnaf derneğine kayıt
lı esnaf, esnaf derneği dışındaki esnaf. Şimdi 
barolarda böyle bir şey yoktur Mecburidir. Bü
tün baro mensubudur. Baroya kayıtlıdır. Diğer 
kamu niteliğini taşıyan teşekküllerde de (kayıt 
mecburiyeti vardır. Bu noktanın açıklanması ica-
beder. 

Nihayet diğer bir nokta 22 nci maddenin (L) 
fıkrasında, «Dernek idare kurulu, diyor, diğer 
işleri yapar.» Müşterilerle aralarında çıkan ihti
lâfları halleder, bunları haysiyet divanı ile bir
likte giderir. 

Şimdi kanunda bir haysiyet divanı var bir 
de dernek idare kurulu vardır. Bunlar ayrı or
ganlardır. Bunlardan birisi ithamcı olacak, za-
ıinanmda iıthamcı mevkiinde olacak lüzumu mu
hakeme kararı verecek, Haysiyet divanı. Şimdi 
hem. dernek idare kurulu haysiyet divanı ile bir
leşerek, o şikâyetleri dinliyecek ve bir fikir be-
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yan edecek, sonra aynı iş haysiyet divanına sevk 
edilecek, o da haysiyet divanı sıfatiyle karar ve
recek. Şimdi, müstakil bir haysiyet divanı oldu
ğuna göre bunun, haysiyet divanının bu gibi ih
tilâfları beraberce halletmenin hiçbir faydası 
yoktur. Aksine zararı vardır, bunun da düzeltil
mesi lâzımgelir. Ayrıca haysiyet divanları bura
da kendine özel bir sisteme tabi tutulmuştur. Bu
rada dernekler, birlikler, federasyonlar olduğu 
halde - yine yanılmıyorsam, - derneklerde hay
siyet divanları vardır. Ondan üste çıkmaz. Der
neklerin haysiyet divanları bir karar verir. Bu 
karara oradaki, en yakınındaki ticaret dâvaları
na bakan mahkeme nihai kararını verir. Şim
di, buna benzer bu teşekküller Türkiye'de ilk 
defa kurulan bir meslek teşekkülü değildir. Biz
de sırayla sekiz - on tane buna benzer kanun 
vardır. Bunlarda haysiyet divanları kademelidir. 
Derneklerin haysiyet divanlarından sonra birlik 
haysiyet divanları, birliğin iş çerçevesini içine 
alıyor. Sonra yüksek haysiyet divanı olabilir. 
Buraya bu girmemiş kesilmiş. Yalnız dernekle
rin bir haysiyet divanı vardır. Halbuki normal 
olarak kabul edeceğimiz bir esasa ^öre dernek 
safhası bilgi bakımından daha az olan bir saf
hadır. Birlik haline geldiği zaman en iyi eleman
lar birlikte toplanacaktır. Federasyon haline ge
lince Türkiye'deki esnaf ve küçük sanatkârların 
on seçkin elemanlarını yukarda taşıyacaklardır. 
Binaenaleyh böyle tamamen esnaf meslekini il
gilendiren işlerde ki, haysiyet divanı murakabe
sini 1 nci kademede kesip ticaret mahkemesine 
havale edilmesi bendenizin kanaatine göre esnaf 
ve küçük sanatkârların zararmadır. O noktaları 
kendi mesleklerindeki daha ehil kimselere o in
sanlara tatbik ettirmesi daha doğrudur. Bu nok
talarda da Komisyonun ne görüş taşıdığını bil
meyi faydalı mütalâa .ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu... (Yok ses
leri) 

Sayın Nihat Diler. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel diğer arkadaşlarım 
esasen kanunun üzerinde talkdir ve tenkide şayan 
olan noktalar üzerindeki bariz görüşlerini ifade 
ettiler. Hakikaten bu kanun memleketimizde is
tihsal hayatına doğrudan doğruya iştirak edeeek 
olan küçük esnaf ve sanatkârların kendi bünye
leri içinde hukukunu muhafaza ve kendi arala
rındaki hakikaten esnaf çırak, usta, kalfa mü

nasebetlerini en mükemmel şekilde tanzim sade
dinde ortaya konmuş, bu bakımdan ayrıca üçün
cü şahıslarla münasebetlerinde yine memleketin 
hayrına birtakım hükümler vaz'edilmiştir. Bu
nun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Ancak bu kanunun mükemmel şekilde işleyebil
mesi için esnafın ve küçük sanat erbabının ken
disine gereken kredinin Verilmesi lâzımdır. Kre
di hususunun da ele alınması icalbeder. Bu ka
nunun binnetieo memlekete hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederim. 

Birkaç madde üzerinde tadil tekliflerim ola
caktır. Bunları da Yüksek Komisyona arz edece
ğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hemen mi söz istiyorsunuz, Sa
yın Komisyon. 

-KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Kayseri) — Vahyi Bey konuştuktan sonra ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özarar 
VAHYİ ÖZARAR (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, pek çok arkadaşımızın işaret bu
yurduğu giJbi, hakikaten esnaf ve küçük sanat
kârlar kanunu komisyonlarda uzun müddet kal
mıştır. Bu biraz teehhürle Yüksek Meclise gel
miş bir kanundur. Fakat Muhterem Heyetiniz 
bunu takdir eder ki, bu komisyonlarda günlerce 
esnaf ve sanatkârlar federasyonlarının temsilci
leriyle, Ticaret Bakanlığının alâkalı mümessille
riyle, Odalar Biriliğinden gelen salahiyetli arka
daşlarla hemen, hemen her madde üzerinde uzun 
uzun müzakere yapılmış, mümkün olduğu kadar 
kanunun iyi şekilde çıkması için yapılan çalışma
ları yakinen müşahede etmiş bulunuyorum. Her 
eserin daha mükemmeli olacağı şüphesizidir. Bu
nun birçok unutulmuş veyahut gözden kaçmış 
hususları olabilir. Birbuçuk milyondan fazla olan 
büyük bir esnaf kütlesi bu kanunu aylardan, yıl
lardan beri özlemekte ve bâzı arkadaşlarımızın 
esnaf isterse bu teşekküle kayıt olur, isterse ka
yıt olmaz ihtimali üzerindeki endişelerini 5 nci 
madde izale etmektedir. 5 nci madde bütün es
nafın bu kanun meriyete girdikten sonra orada 
kurulacak dernek veya ajanslara kaydolmalarını 
âmir bulunmaktadır. 

Gene bâzı arkadaşlarımız, birçok hizmetler 
meyanmda kendi mensuplarına hiçbir hizmet 
yapmadığını ifade etmişlerdir. Gene bu kanunun 
101 nci maddesinde kendi üyelerine, bâzı hizmet
lerde onların sigortalarını, onların hastalık hal-



M. Meclisi B : 84 
1 erini, onların maluliyetlerini derpiş eden bir
takım müeyyide ve hükümler konmuştur. Arz 
ettiğim gibi şu veya bu şekilde noksanlar olabi
lir. Yüksek Heyetiniz bunun heyeti umumiyesi-
ni tasvip buyurursa biran evvel bu kanun meri
yete girer ve büyük bir esnaf kütlesi de bugün
kü keşnıekeşlikten kurtarılır, ciddî bir muraka
be içerisinde ve gerek vatandaşın şikâyetlerini 
ve gerdkse esnafın beklediği birtakım hususiyet
leri ikmal edilir ve memlekette de esnaf kütlesi
nin, sanatkâr kütlesinin ciddî bir murakabe al
tında hizmete devam etme imkânın sağlanır. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Sayın Rahmi înceler. 
RAHMİ ÎNCELER (Çankırı) — Muhterem 

Reis, muhterem arkadaşlar, bendeniz her zaman 
söylediğim gibi Türk ccmıiy etinin her kolunda 
ıstırabını çekmiş bir insan sıfatı ile hakikaten bu 
(küçük esnafın derdini de çok iyi bilirim ve bu 
kanunun yıllarca bekleyicilerinıden, gözleydcile-
rinden biriyim. Onun için bu kanunun eksik ta
rafları olabilir, arkadaşlar. Fakat bir teşkilâtlan
ma kanunudur, bugün her şeyden evvel lâzımı
dır. Sayın Eren'in ve Geçioğlu arkadaşın fikir
lerine iştirak ederim, ancak bu kanun bir esnaf 
zümresinin teşkilât kanunu olduğu için köye yar
dım etmesine maddeten imkân yoktur. Çünkü 
Türkçe'de bir söz vardır. «Kendi başını dizıemi-
yen gelin başı dizemez» derler. Onun için evve
lâ bu esnaf teşkilâtlansın, ondan sonra mahallin
de faydalanmaya çalışalım. Benim istirhamım; 
konuşmalar çok oldu ve uzadı. Bu kanun biran 
ovvel çıkısın ve meriyete girsin. Esnafımız bu 
eksiklikten ve teşkil âteı^lıktan kurtulsun. Beniım 
temennim budur, hepinizi hürmetle ve muhab
betle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, siz söz istemiş 
miydiniz? 

Muhterem arkadaşlar, şahısları adına yalnız 
söz isıtâyen Sabahattin Savacı arkadaşımız var
dır. Komisyon ve Bakan da söz istemiştir. 

FAHRİ OİRÎTLÎOCLU (Edirne) _ Ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizi arattık Sayın Giritlioğlu, 
kaydederim. Arkadaşlar, saat 19 da müzakere
lerin bitmesi icabet mektedir. Uygunsa müzakerele
re Cuma günü devam edelim, nihayet 25 dakika 
kalmıştır. Komisyon şimdi konuşmak istiyor mu? 

GEOÎOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — lütfederseniz, şimdi konuş
mak istiyorum. 

6 . 4 . 1964 O : 1 
BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Göker. 
Sayın Göker, bir dakika.. 
Muhterem arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız bit

sin diyor. Bu esasen aldığınız karar gereğince 
mümkün değildir. Burada verilmiş 30 a yakın 
önergeler vardır. Bu önergeler, Komisyonunuz 
tetkik edecek, görüşünü Meclise bildirecek ve öner
geler üzerinde ikinci müzakeresi yapılacaktır. 
Bu kararı Meclis aldı. Bu sebeple bitmesi esasen 
mümkün değildir. 

Buyurunuz Sayın Göker. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Asım Eren arkadaşımızın ısrarla bu kanu
nun içine girmesini icabettiren bir mevzu üze
rinde durduğu için söz alma zaruretini duydum. 

Bir kere Türk esnaf ve sanatkârlarının köy 
kalkınmasında yeri ne olacaktır? Arkadaşımız di
yor ki, «köy kalkınmasında esnaf ve sanatkârla
rının bir yeri olmalı ve bu kanunumuzla birtakım 
vecibeler hüküm altına alınmalıdır»diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, köy Kanunu köy kal
kınmasında Türk esnaf ve sanatkârına bir hizmet 
verilmesi icap ediyorsa evvelâ bunu teşkilâtlanmış 
bir hale gelmesi zarureti vardır. Teşkilâtlanmış 
hale geldikten sonra köy kalkınması için icap eden 
tetbirlerin alınması meyanında şu özel kanunla 
kurulmuş olan Türk esnaf ve sanatkârlarına da 
şu vecibeler, vazifeler verilmiştir diye hüküm
ler getirilmesi icap eder. Kaldı ki; arkadaşımız 
bir notayı unutuyor. Bugün Türk esnaf ve sanat
kârlarının mevcut birlik ve konfederasyonunun 
nasıl maddi bakımdan ayakta durduğunu acaba 
biliyorlar mı? Üyelerinin hangi imkânlar dahilin
de hangi zaruretlerle karşı karşıya kaldıklarını 
acaba tetkik ettiler mi? 

Bunlardan bir misâl vermek isterim. Ankara, 
Birliği, Ankara'da küçük esnaf ve sanatkârları
nın hastalarını ve muayyen dertlerini halledecek 
bir ufak çapta bina yapma teşebbüsünü bir se
neden beri hallcdememiştir. Bina için bugün 
muhtelif kademelerde, Hükümet nezdinde çeşitli 
teşebbüslerde bulunmuş, çeşitli yardım talebin
de bulunmuştur. Demek ki, Türk esnaf ve sanat
kârı köy kalkınmasında Hükümetin vereceği va
zifeyi elbette şerefle, gururla yerine getirecektir. 
Bunun için evvelemirde maddi imkânının temin 
edilmesi lâzımdır. Bu kanunda ise esnaf ve sa
natkârlarımıza, Hükümet tarafından, Devlet ta
rafından sair kurumlardan verilmesi icabedenr 
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istenilen küçük meblâğın şu veya bu şekilde tâyi
nine imkân yoktur. O bakımdan evvelâ bu işin 
bir maddi imkân meselesi olduğunu arkadaşıma 
hatırlatırım. Ve bu maddi imkânlar tanzim edi
lirse o vaJkit konfederasyon vasıtasiyle dernek
leri ve birlikleri vasıtasiyle elbette köye kadar 
hizmetlerdi, öğretici hizmetleri götürür ve götür
mek arzusundadır. 

Köy Bakanlığı meselesiyle bunun arasında 
bir muvazene kurmak için şayet bu tasarı geri* 
ye bırakılacak olursa arkadaşımın bütün konuş
malarında bahsettiği 37 aylık endişe, bu bakım
dan o tarzda bir 37 aylık daha, belki de bir 57 
daha geriye gidecek ve bir taraftan Köy Ba
kanlığının vazifeleri, kuruluşu ve sairesini tâ
yin ve tesbit eden kanunlarla bunun arasında 
bir muvazene kurmak için asgari 4 - 5 sene 
daha bunun gecikeceğine kaaniim. 

Birlik ve federasyonlarda haysiyet divanı
nın bulunup bulunmaması meselesi : 

Muhterem arkadaşlarım, birlik ve federas
yon üyeleri, demekler, birliklerdir. Siz bir hu
kukçu olarak filân derneği, falan birliği muha
keme edebilir misiniz1? Bu görüş altında hükmi 
şahsiyetler şu veya bu derneğin haysiyet diva
nında gelip de muhakeme edilemezler. O bakım
dan bunlarda muayyen olarak haysiyet divan
larına lüzum görülmemiştir. Eğer bu kademe
lerdeki üyelerden her hangi birinin bir hareketi 
muahezeyi icabettirirse o vakit bağlı bulundu
ğu derneğin haysiyet divanında gereği gibi ta
kibat ve tahkikat yapılacaktır. Bu bakımdan 
hükmi şahsiyetlerde bir hükmi şahsiyetin ikinci 
bir hükmi şahsiyeti huzuruna çağırıp da şu ve
ya bu şekilde muhakeme etmesine imkân olma
dığı için dernek ve birliklerin bahsettikleri 
haysiyet divanına lüzum görülmemiştir. 

Kesit Ülker arkadaşımızın bir kısım sorula
rına sayın kıymetli arkadaşım Vahyi özarar 
cevap verdiler, «ikinci maddedeki kamyoncu
luk şoförleri neden girmiş, diğerleri tasrih edil
memiştir?» şeklindeki soruları, şoförlerin ne 
esnaf, ne sanatkâr durumu hakkında sarih bir 
tarif olmadığı için bunların hukukî statülerine 
bir katiyet vermek üzere ve bu kanunun şümu
lüne girmiş olmalarını temin etmek maksadiyle 
bu şekilde bir sarahat verilmiştir. Esasen 2 nci 
madde şümulüne girmediğinden, 115 nci mad
dedeki bir kısım sanat kolları ayrıca kısım kı
sım tadat ve tasrih edilmiştir. 2 nci madde ile 
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de esnaflar hakkında umumi bir hüküm vaz'-
edilmiştir. Bilhassa şoförler de burada tadat ve 
tasrih edilmiştir. 

«Kamu niteliğini haiz bir tüzel kişi midir, 
yoksa özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi 
inidir?» şeklindeki soruları... Bu özel hukuk hü
kümlerine tabi tüzel kişidir ve vazifeleri de ka
nunda ayrı bir maddede tadat ve tasrih edil
miştir. Arkadaşlarımın bahsettikleri şekilde biz 
kanunda telâfi edilmez şekilde boşluklar ve es
nafın ihtiyacına, çalışmasına, teşkilâtlanmasına 
mâni olacak hükümler bulunduğuna kaani de
ğiliz. Bu kanun mevcudun ve bugünkü esnafı
mızın tatbik ettiği, esnafımızın ve sanatkârımı
zın tatbik ettiği örf ve âdetleri de nazara alın
mak suretiyle hazırlanmış ve bugünün ihtiyaç
larına kâfi derecede cevap verecek durumdadır. 
Ancak, «ilerde yeni> mevzular, yeni kanun mev
zuları zuhur eder ve çıkacaktır» şeklindeki be
yanımı, Asım Eren arkadaşım, «Boşluk var, 
mutlaka kanunla halledilecektir» şeklinde de
ğil, elbette cemiyetin inkişafı karşısında buna 
da cevap verilecektir. Esnaf ve sanatkârların 
sosyal dâvalarının halli mevzuunda 101 nci 
maddenin M fıkrasında bir hüküm vaz'edilmiş
tir : 

«Konfederasyon topluluğuna dâhil kuruluş
ların, kendi aralarında kurdukları veya kura
cakları ölüm, maluliyet, hastalık ve ihtiyarlık 
hallerini teminat altına alan yardım sandıkla
rının kurulmasını ve topluluğu içerisindeki ku
ruluş mensuplarının sigorta işlerini düzenlemek 
amaciyle bir sigorta şirketi kurmak veya men-
subolduğu sigorta müesseseleriyle gerekli an
laşmaları akdetmek gibi bir hüküm vaz'etmek 
suretiyle Sayın Asım Eren arkadaşımızın sos
yal dâvalarına cevap verildiğine kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlarımın buradaki konuş
malarında kanunu tüm halinde tetkikten ziya
de muayyen maddeleri, muayyen fıkralarını be
yan etmek suretiyle hataya düştüklerine kaa
niim. Kanun mümkün mertebe esnafın dertleri
ni halledecek hükümler getirmiştir. Sayın ar
kadaşım Ali Dizman'm işaret ettiği bir kısım 
baskı hatalarını düzeltip önergeyi komisyon 
olarak Yüksek Başkanlığa vermiş bulunuyoruz. 
Bu bakımdan kanunun bugünkü şartlar altında 
esnaf ve sanatkârlarımızın dâvalarına hizmet 
edecek kâfi derecede hükümler getirdiğine kaa
niiz, arkadaşlarımızın oylarına ve müspet mü-

— 371 — 
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talâalarma mazhar olmasını rica ederim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

HtLMl İNCESULU (Çorum) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Köy ve ka
sabalarda bulunan esnaf ve sanatkârlar bu ka
nunun şümulü içerisine girip üye olabilirler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Devamla) —• Köylere ait hâkimler nü
fusu ikibini geçen köy ve kasabalarda bulunan 
esnaf ve sanatkârlar için 7 nci maddede ajans-
lık kısmında bahsedilmiştir. Nüfusu iki bini ge
çen yerlerde kurulacaktır. Müracaat etmek su
retiyle üye olabilirler, hükmü vaz'edilmiştir. 

6 . 4 . 1964 O : 1 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Zaten mu

radım o.. 
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarını; şa

hısları adına Sayın Sabahattin Savacı ve Sayın 
Giritlioğlu söz istemiş bulunmaktadır. Ancak, 
vakit geçmiştir. Bu arada bakan da söz istemiş
tir. Şimdiye kadar sayın üyeler tarafından ve
rilmiş olan bütün tadil önergeleri komisyona 
verilmiştir. Maddelere geçilmesi kararı verilin
ceye kadar üyeler tarafından tadil önergeleri 
yine komisyona verilebilir. Maddelere geçilme 
kararı verildikten sonra verilmiş olan tadil 
önergeleri üzerinde muamele yapılmıyacaktır. 

Vakit geçmiş olduğundan 7 Nisan 1964 Salı 
günü saat 15.00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,45 

•*' >m< 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEKSENDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1964 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKINCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

X 1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25 .2 .1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada

şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul Öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

6. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 
17 . 8 .1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
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2/297) (S. Sayısı : 520) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair 0. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında "Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi içişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 3.1.1964] 

12. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi: 10.2 .1964] 

13. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi : 10.2 .1964] 

14. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 

doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10.2.1964] 

15. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 .2 .1964] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 17. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 

j 617) [Dağıtma tarihi: 26.2.1964] 

i X 18. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 19. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

| tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, Iç-
| işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 

üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

20. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 

j üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
l(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 



X 21. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 22. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 23. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

24. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

25. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 9 .3 .1964] 

28. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

27. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa

yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

28. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 580 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31. 3 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve MaJliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/268) (S. Sa
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
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raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma j 
tarihi : 14 . 9 .1963] I 

6. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa- j 
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Madiye ve Plân i 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Türkiye i 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka-
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14. 9 .1963] 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları rapordan (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tekflifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı': 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'mn, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayıdı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] ' 

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayıdı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâ^ mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9.1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Biîgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayıdı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

14. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunda muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plâii ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi ; 
20 . 9 .1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğdu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-



nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'm, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

21. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık-
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larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : , 
4 . 10 . 1963] 

22. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

28. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, içişleri, Ma-



liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı.: 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve15 arkadaşının, 4792 sayılı îşçi Sigortaları' 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

32. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşını, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

34. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

35. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporlan (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

38. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 . 11 .1963] 

40. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasmda 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 .1963] 

42. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12 .1963] 

43. •— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 



6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Kobiisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yık kesinhesaplanna ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna* dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18.2 .1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 .11 .1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; 0. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, 0. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2.1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 .5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
O. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. -— Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 .5.1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
0. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22.2 .1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka-
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rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22.2.1964] 

49. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13.6.1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 

I G. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

50. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine - dair kanun 

I teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/344) 
j (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi: 28 .1.1964] 

| 51. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad-

I desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

I 52. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko-
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da-

| ğıtma tarihi : 26.2.1964] 

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
| 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın-
| da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
| (2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
I tarihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
lihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 

I bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-
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lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 56. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 57. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift- | 
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin- ı 
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt-
ma tarihi:- 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 59. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

60. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1964] 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra- | 
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari- i 
hi : 12 .3 .1964] I 

62. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı i 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele

me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

63. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlan (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi: 
24.3.1964] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamalan 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonlan raporlan (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7 .1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi incesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 
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X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-

ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18.10.1963] 

7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi*. 
24.10.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve. 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5 .1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasansı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallannın korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
lan (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı: 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporlan (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyauettin 
Karaca ve îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
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Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

23. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196â] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklü'i ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) ? 

(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 
X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi

nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu

lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7.1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağüık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlan 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporlan (1/95) (S. Sayısı: 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. —- İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
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hun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanım ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 . 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliyç ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9 . 9 .1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 

50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-



lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkinin, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'ın hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8.10 .1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re-
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habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

58. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20. 9 .1963] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20. 6 .1963] 

61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa« 
vunnia Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 
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63. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu

nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbns 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

66. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 .6.1963] 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

69. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vazifei ma
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 71. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 72. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A.. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı: 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

74. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 75. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı ; 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 
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X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 77. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

78. — 2 . 7 .1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî ̂  Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538). 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 79. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

80. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
işletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân kora iLsy on
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

81. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271.) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 19631 

82. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir raadde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret- Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1963] 

83. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

84.'— C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

85. — Ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1964] 

86. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Munıcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

87. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10*. 2 . 1964] 

88. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka-
mmunım 20 nci maddesinin 4/a. bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
vo 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel-, 
tilme;;i hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

89. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
O-îza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1984] 

90. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili ibrahim Tekin'in, Toplu iş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun .7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
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maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

91. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

92. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

93. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2 .1964] 

94. — Nöbetçi memurlu ğu kurulmasını ve ola 
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

95. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 

(2/579, 2/58Ü) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

96. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 .2 .1964] 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 . 3 .1964] 

98. — O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'ın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 99. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
Q4.Q) [Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1964] 

X 100. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31. 3 .1964] 

101. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışiş
leri ve İçişleri komisyonları raporları (1/206) 
(S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1964] 

102. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 




