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1. — GEÇEN Tl 

Ticaret Bakanı Kentti Jsliınycli; Klirne Mil
letvekili lllıami Mrtemin, Toprak Mahsûlleri 
Ofisince salı nal ınııııyan arpa ve buğdayların 
Keşan ve İpsala çiftçisini mağdur durumda bı
raktığına dair bir önceki Birleşimde olan de
mecine cevap verdi. 

.19G4 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/o) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tas insi ile ilgili Karına Bütçe 
Komisyonu metni kabul edilerek tasarının tümü ı 
acık oya sunulduysa ila. yeter çoğunluk sağla
namadığından oylamanın tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu mad
delerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifinin (<unıhuriyet Senalosuııca kabul edilen 
metninin benimsenmesine dair Adalet Konıis-

soıtı 
Sözlü .sorular 

1. — Tokal Milletvekili Mehmet Kazovaiıın, 
Alnıus baraj gölü içerisinde kaldığı için istim
lâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman ve
rileceğine dair sözlü soru önergesi, lünerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(0/900) 

2. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Alnıus OrtaokJunun, 1904 yılı içinde, hizmete 
açılıp açılm'ıyacağına dair sözlü soru önergesi, 
.Millî Mğitinı Bakanlığına gönderilmişin.1. (0/907) | 

JTANAK ÖZETİ 

I yoııu raporu okunarak maddeler kabul olumlu 
ve teklif kanunlaştı. 

Danıştay kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen maddeleriyle ilgili inci
nin, istemesi üzerine, (teçici Komisyona, geli
veril nıesi kabul olundu. 

Özel öğretim kurumları kanun tasarısı ve 
tekliflerinin 2o ncü maddesi de görüşülerek ka
bul edildi. 

17 Temmuz 1904 (Juma günü saat 15 t e top-
I lanıimak üzere (saat 18,05 te) Birleşime son 

verildi. 
Başkan Kati]) 

Başkanvekili Balıkesir1 

Fer ruh Bozbeyli Mithat Sührü (Jae'daroğlu 
Kâtip 

Amasya 
I Nevzat Şener 

Uu\\l 

o. ----- Sivas Milletvekili Tahsin Türkayin, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair sözlü soru önergesi, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
((î/908) 

Yazılı soru 
4. — Mardin Milletvekili Seyfi (U'mcstan. m, 

belediyelere yapılacak yardım fonundan, bugü
ne kadar, hangi belediyelere ne miktar ödeme 
yapıldığına, dair yazılı soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/544) 

KÂĞITLAR 

sinin (10 bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/070) 
((İündeme) (S. Sayısı : 742) 

3. --- O. Senatosu İçel Üyesi (<avit Tevt'ik <>k-
; yayuz ve iki arkadaşının, 8 Haziran 1930 larih 
: ve .')()()5 sayılı (Meşhut suçların muhakeme 

usulü Kanunu) nuıı birinci maddesine yeniden 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ile 
İzmir Milletvekili Mustafa. Uyar'ın, Yabancı uy
ruklu turistler aleyhine işlenen suçlar hakkında 
kanun teklifi ve. Adalet Komisyonu raporu 
(2/014, 2/057) ({'Umdeme) (S. Sayısı : 745) 

2. — GELEN 

T el'lif 
1. — Antalya, Milletvekili Ktem Ağva ve üç 

arkadaşının, 1219 numaralı Tababet ve şubeleri 
sanatlarına ait Kanunun 41, 42, 4o ve 44 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ait kanun teklifi 
(2/7oo) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
komisyonlarına') 

Raporlar 
2. Malatya Milletvekili Avııi Akşit ve 

(<. Senatosu. Tekirdağ Üyesi Selâmı Ürenin, 
Bâzı Suç ve cezaların affı hakkındaki 2o Şubat 
190.'] gün ve 218 sayılı Kanunun o ncü madde-



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

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Mithat Şükrü Çavdaroğiu (Balıkesir) 

'BAŞKAN - Millet Meclisinin 12!) ncu Birleşimini acıvorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın a rkadaş la r lütfen elek-

rikler yand ık tan sonra beyaz düğmeye bassın-

.aı\ Yoklama muamelesi başlamıştır . 

(Yoklama yapıldı .) 

BAŞKAN' — Yoklama işlemi bitmişti]-. 
Müzakereler için gerekli çoğunluğumuz mev

cut tur . (Jok rica ederini, arkadaşlar ımızın açık 
oylama muamelesi neticeni al ınmadan lütfen 
Meclis salonunu t e rk etmesinler. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. —- 19(11 yılı Biitıy Kanununa bağlı (A/.l) 
re (A/3) işaretli cet veli erde değişildik yapılması 
hald.nıda kanun tasarısı re Karma liütcy Komis
yonu. rayoruna dair ('. Senatosu r<' Karma Büt
çe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi t/705; ('. Senatosu 1/128) (M. Meclisi S, Sa
yısı : 711; (\ Senatosu S. Sayısı : 175) 

BAŞKAN --- Kantin tasarısının ikinci açık 
oylamasına geçiyoruz, lütfen oylarınızı kullanı
nız. 

IIBŞAT ÖZ Ali DA (Aydın) -- Sayın Baş
kan, gündem-dışı söz istemiştim. Yazılı talebimi 
de göndermişt im. 

BAŞKAN —- Za1 ıâliniziıı gündem dışı söz 
talebi burada mevcut deği ld i r ; bir. İkincisi ; ge
rek' Sayın Tonaloğlıı arkadaşımız, gerekse Sayın 
l-ıkeııderoğln. arkadaşımız gündem dışı söz iste
mişlerdir. Meclisin çok sıkışık olduğu şu anda 
kendilerinin söz talebini yerine getirmeye im
kân görmedim. Ayrıca /ahâlimiz de gündem 
d ışı söz, t a Mün iz, (bendenize intikal ettirilmiş 
değildir . 

RBŞAT ÖZARDA (Aydın) Riyasete gön
derdim. 

BAŞKAN Yok erendim, yok. Bendenize 
lıicbir suret le intikal et t i r i lmedi. 

IİVA A İ İS K BNI) B KM)() \Ar (I )iya rl >ak ir) 
Bfeııdim, Başkanlığın tu tumu hakkında konuşa
cak! ıııı. 

] BAŞKAN".—- Sayın İskenderoğlu, Sayın To-
! paloğlu zatıâlilerinize söz vermeme imkân yok. 

'• 2. —- Sosyal Siyortalur kanunu tasarısının 
(1. Senatosunca değiştirilen re M. Meclisince be-

i nimsenmiyen maddeleri hah'kında Karma Komis
yon raporu ile M. Meclisi, ('. Senatosu re Karma 
Komisyon metinleri (M. Meclisi 1/162; (\ Sena
tosu 1/321) (M. Meclisi S. Sayısı : 338 e 2 nci 
ek; f. Senatosu S. Sayısı : 111) (I) 

BAŞKAN --• Sayın üyelere dağıt ı lmış bulu
nan raporların üzerinden 48 saat geçmemiştir. 
İçtüzük, hükümler ine göre 48 saatlik müddet 
içerisinde görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Btmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi talebini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... "Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri .okutuyorum : 

tş kazası ve meslek hastal ığının tarifi 
MADDE 11. — 
A) îş kazası, aşağıdaki hal ve durumlar

dan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen 
veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğ
ratan olaydır : 

(1) 338 e 2 nci ek S. Sayılı, basmayanı i uta
na//m sonundadır. 
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a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş 

dolayısiyle, 
e) Sigortalının, işveren tarafından görev 

ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl 
işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir ta
şıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp 
getirilinçleri sırasmda, 

B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıl
dığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 
geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi 
Arıza halleridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalık
lar listesi dışında her hangi bir hastalığın mes
lek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde'çıka
bilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, oylama 
muamelesinde takibedilecek usulü hatırlatmak 
isterim. 

Şimdi okutmuş olduğum 11 nci madde Kar
ma Komisyon tarafından kabul edilen 11 nci 
maddedir. Evvelemirde bu maddeyi Yüksek He
yetin oyuna sunacağım. Şayet bu madde kabul 
edilmezse o zaman dönüp Cumhuriyet Senatosu
nun kabul ettiği 11 nci maddeyi ojdıyacağmı. 
O da kabul edilmezse o zaman Millet Meclisinin 
kabul ettiği metni oylıyaeağım. Yüce Meclis bu 
üç metinden birini kabul etmek mecburiyetinde
dir. 

Karma Komisyonun tanzim ve kabul etmiş 
bulunduğu 11 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 11 nci madde de 
kabul edilmiştir. 

İşverenin yükümü 
MADDE 15. — işveren, iş kazasına uğrıyan 

sigortalıya, Kurumca işe elkonuncaya kadar, 
sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardım
larını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapı
lan ve belgelere dayanan masraflarla yol para
ları Kurum tarafından işverene ödenir. 

Bilinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine 
getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl 
kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına 
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sebebolan işveren, Kurumun bu yüzden uğrıya-
eağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — 15 nci maddedeki Karma Ko
misyonun kabul ettiği metni oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti r. 

Sağlanan yardımlar 
MADDE 48. — Sigortalı kadının veya si

gortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının ana
lığı halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır. 

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması \ru 
gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 

B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 
sağlanması, 

C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi, 

E) Ağırlık hali sebebiyle gerekirse yurt 
içinde başka bir yere gönderilmesi. 

BAŞKAN — 43 ncü maddedeki Karma Ko
misyonun kabul ettiği metni oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sigortalının kontrol muayenesi 
Madde 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan 

sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sü
rekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri 
sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiye-
bilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Ku
rum da her zaman kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayene
sinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya 
işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde ye
niden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, 
malûllük aylığı : 

T - Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni mfılûllük durumuna esas tutulan 

rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından 
sonraki bir tarihi taşımakta ise bu raporun ta
rihini, 

Tl - Kurumca kontrol muayenesine veya işe 
alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni ma
lûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini,, 

Takibeden ay başından başlanarak gerekir
se artırılır, azaltılır veya kesilir. 
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Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kon

trol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yap-
tırmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay 
başına kadar yaptırmıyan sigortalının malûllük 
aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarih
ten sonraki ay başından başlanarak kesilir. Şu 
kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı 
bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç ay 
içinde yaptıran ve malûllük halinin devam etti
ği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, öde
menin kesildiği tarihten başlanarak verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildi
risinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra 
yaptıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit 
edilen sigortalının malûllük aylığı, rapor tari
hinden sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

BAŞKAN — 57 nei maddede Karma Komis
yonun kabul etmiş olduğu metni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

Aylığın hesaplanması 
MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkra

sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, iş
ten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim 
yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tu
tarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yı
lma, göre bulunacak ortalama yıllık kazancının 

% 50 si oranında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 
Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan 

sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıki 
fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigorta
lının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutu
lacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği tak
vim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 
yukarıki orandan, sigortalılık süresinin 34 yıl
dan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme ya
pılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 tan yukarı yaşta aylık bağlanan sigorta
lının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara 
göre tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra 
doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 ar
tı rılarak hesabolunur. 
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Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin oıı-

ikide biridir. 

BAŞKAN —• 61 nci maddede Karma Komis
yonun kabul etmiş olduğu metni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 61 nci 
maddede Karma Komisyonun kabul etmiş oldu
ğu metin Millet Meclisince de kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Primlerin ödenmesi 
MADDE 80. — İşveren, bir ay içinde çalış

tırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tu
tulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun 
gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücret
lerinden kesmeye ve kendilerine ait primler tu
tarını da bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecbur
dur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak 
edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak primler hakkında da yuka
rıki fıkra hükmü uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmez
se, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
başlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan 
sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Ge
cikme zammı yalnız prim alacaklarına uygula
nır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim mikta
rının % 20 sini geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, 
gecikme zammının uygulandığı sürenin sonun
dan itibaren kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci 
madde şümulüne giren müteselsil sorumluluk 
halinde faiz borçları da nazara alınır. 

ALİ İHSAN BALİM (İsparta) — Efendim, 
aylık olacak. Yanlış okunuyor. 

BAŞKAN — Efendim, okumadan ziyade 
esas; metinde yazılı olan husustur. Sayın Ba
lım, zapta yazılan metin geçmektedir. O yönden 
üzülmeyiniz, endişe edecek taraf yok. 

80 nci maddede Karma Komisyonun tanzim 
etmiş bulunduğu metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 80 nei maddede 
Karma Komisyonun tanzim etmiş bulunduğu 
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metin Yüce Meclisçe de benimsenmiş bulunmak
tadır. 

Yersiz olarak alman primlerin geriverilmesi 
MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alın

mış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında 
işverenlere ve sigortalılara geriverilir. 

İşverenlere geriverilecek primler için Ku
rumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin 
Kuruma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşından 
iadenin yapıldığı ayı n.~ başın a kadar geçen süre 
için hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kazala-
riyle meslek hastalıkları sigortasından yapıl
makta olan yardım ve ödemeler durdurulur. 
Hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortalarından yapılmakta olan yardımlar ile ve
rilmekte olan ödenek ve aylıklar ise, ilgililer bu 
sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartla
rını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, 
daha önce sağlanan yardımlara ait giderler il
gililerden geri alınmaz. 

BAŞKAN — 84 ucü maddede Karma Komis
yonun kabul etmiş olduğu metni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 
MADDE 89. — iş kazası, meslek hastalığı 

veya hastalık halinde verilecek geçici iş göre
mezlik ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci mad
deler gereğince hesaplanacak günlük kazancının 
yarısıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimsesi varsa geçici iş göremezlik ödeneği gün
lük kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut ba
kımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere 
gönderilmek voliyle tedavi ettirilen sigortalıya 
günlük kazancının üçte biri verilir. Bu yoldan 
tedavi ettirilen sigortalının geçindirmekle yü
kümlü olduğu kimsesi varsa, bu ödenek sigor
talının günlük kazancının yarısına çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan si
gortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayı
siyle yeniden tedavi edilir ve yazılı '.istekte bu
lunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tu
tulan kazanca göre hesaplanacak bir günlük 
geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli 
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iş göremezlik gelirinin doksanda biri arasındaki 
fark, kendisine her gün için geçici iş göremez
lik ödeneği olarak verilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 

Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında 
güçlük bulunursa, bu ödenek, Kurumun tali
matı uyarınca, işveren tarafından Kurum he
sabına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna 
uygun olarak verilen ödenekleri belgelerine da
yanarak işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek gün
lük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

BAŞKAN — 89 ncu maddede Karma Komis
yonun kabul etmiş olduğu metni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 89 ncu maddede Karma Komis
yonun kabul ettiği metin Yüce Meclisçe benim
senmiş bulunmaktadır. 

'Resim, hare ve Damga. Vergisi muaflığı 
MADDE 12G. — Kurum tarafından yapılan 

bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere veril
mesi veya bunlardan alınması gereken her tür
lü. evrak ve belgeler ve bunların suretlerinden 
hiçbir resim, hare ve Damga, Vergisi alınmaz. 

BAŞKAN —• 126 ncı maddede Karma, Komis
yonun kabul etmiş olduğu metni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. .126 ncı maddede Karına Komis
yonun kabul ettiği metin Yüce Meclisçe benim
sen m iş 1 nılun ı n akt adır. 

Tüzükler 
MADDE 185. — 
A) : 
a) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sü

rekli iş göremezlik hallerinde, meslekte kazan
ma gücünü ne oranda azaltacağı; 

b) Sigortaların hangi hallerde çalışma gü
cünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal
de başka birinin sürekli bakımına muhtaç du
rumda sayılacakları; 

c) işe alıştırmanın ne yoldan ve hangi 
esaslara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin 
uygulanma tarzı; 

d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaş
lanmış sayılacakları; 

e) 129 ncu madde gereğica kurulan Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanun
da belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun 
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uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve ça-
lışma sekil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı 
sayılacağı ve bu hastalıkların, isten ayrıldıktan 
en gee ne kadar /aman sonra meydana çıktığı 
takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 

(Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Vardım bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile, 

PO : 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile 

prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primleri
ni gösteren kayıt ve belgelerin ve sigortalı he
sap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile veril
me süreleri; 

b) Primler hesabına, esas tutulacak kazanç
lar toplamının hangi usul ve esaslara göre Ku
rumca ölçümlcncccği ve prim itiraz komisyon
larının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları 
ile üyelerin ücretleri; 

e.) Sigortalıların tescili, işverenler tarafın
dan tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya 
mecbur bulundukları usul ve esaslar; isteğe: bağ
lı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekil
leri; 

d) Oelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul
lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde ça
lışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere 
ve bunların işverenlerine uygulanacağı; 

f) S nci maddenin son fıkrasındaki devir
le ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 

g) 118 nci madde hükümlerinin uygulanıııa-
siyle ilgili esaslar; 

h) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil 
ve esasları; 

Çalışma Bakanlığınca, hazırlanacak bir tü
zük ile. 

Tesbit ol un vır. 

BAŞKAN — 135 nci maddede Karma Komis
yonca kabul, edilmiş bulunduğundan maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... E t iniydi
ler... 135 nci madde Karma Komisyonda kaibul 
edilen metin şeklinde kabul edilmiş ve Meclisimiz
ce benimsenmiş bulunmaktadır. 

İleri yaştakilere aylık bağlama şartları 
(fEOİCÎ MADDE 8. — A) Bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulu
nan kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek 
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sigortalılardan, kadın, iseler 55, erkek iseler (İ0 
yaşını doldurmakla beraber (i0 nci maddede ya
zılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kazana mı-
yan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin I nci bendi
nin (A. C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden 
gayrı islerde en az '2 000 gün çalıştıklarını tev
sik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en 
az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, (il nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

33 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, b], E, 
(i-, İL, I, •) ve K) fıkraları kapsamına giren ça
lışmalar yukardaki (a) fıkrasında belirtilen en 
az 2 000 günlük çalışma süresine katılamaz. 

Kşki çalışma süreleri, ıbu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihle sigortalı bulunanlar için bu 
kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, si
gortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra başlıyan sigortalılar için de sigor-
lıhklarınm başladığı tarihten itibaren, en geç. 
bir yıl içinde Kuruma verilecek belgelerle tev
sik edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işve
renden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışına belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu 
düzenliyen ve gerekse ilgili sigortalılar, Kuru
mun bu yüzden ıığrıyacağı zararları c/c 50 faz-
1 asiyi e ve kanuni faizi ile birlikte Kuruma öde
mekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümle
re ^övo ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını. geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını 
geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını 
doldurup erken yaşlanmış oldukları teslbit edilen 
ve 00 nci maddede yazılı şartları yerine geti
remediklerinden aylık bağlanmasına hak kaza-
namıyan sigortalılar, (A) fıkrasındaki şartlar
la, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olan
lar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlı
lık aylığı bağlanır. 
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C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye göre 

topluluk sigortası yoliyle tabi olanlar hakkında 
yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci maddede Karma 
Komisyonun kabul etmiş bulunduğu metni oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Geçici 8 nci maddede Karma Komisyonun ka
bul etmiş bulunduğu metin şeklinde kabul edil
miş ve Meclisimizce benimsenmiştir. 

5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre kazanılan 
haklar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükten kaldı
rılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunların geçici 
1 nci maddelerine göre bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar Kuruma eski hizmet ça
lışma belgesi vermiş bulunanların sözü edilen 
maddelerde belirtilen hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici 9 ncu maddede Karma 
Komisyon tarafından kabul edilmiş bulunan 
metni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Geçici 9 ncu maddede Karma Ko
misyonun kabul etmiş bulunduğu metne göre 
kalbul edilmiş, Meclisimizce benimsenmiştir. 

Eski aylıkların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya 
bağlanmasına hak kazanılmış olan maluliyet 
vo ihtiyarlık aylıklariylo ölen sigortalıların hak 
sahibi kimselerine bağlanan aylıklara esas tutu
lan aylıklardan: 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırümış 5417 
sayılı Kanan ile ek ve değişiklikleri gereğince 
tesbit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde 
yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 
sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar 
ekli (3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara gö
re, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lanarak artırılır. 

Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tu
tarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 
6900 ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en 
az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltme
ler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Karma Ko
misyonun bu hususta değiştirmiş bulunduğu üç 
numaralı cetveli de okutayım. 

Yü/rürllıiikteaı kalMırDİlnıış 
ikuılıl'ajnaıliaıcaık (kaıtsayalar. 

[3] NUMARALI CETVEL 
(Geçici mıadde 18 - b) 

6900 sayılı Kamum georeğitnıcie tıesbiıt edüenj layHıtklıaınn artırılmasında 

Sigortıalhlığaını eoana ercenek ayflak >hağlıaaiıdıığı yılliana 
ıgör,e aylfuk artanıma kateayılıan 

iSiıgorîtoalıltığın 
'başladığı yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
195» 
ıaeo 
1961 

,-..., 

1057 

2,46 
2,36 
2,25 
2,14 
2,02 
1,87 
1,718 

1958 

2.28 
2,18 
2,08 
1,08 
1,86 
1,75 
1,65 
1,55 

a»59 

2.08 
1,99 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
1-50 
1,40 
1,29 

1960 

1,9)2 
1,84 
1,75 
1,66 
1,57 
1,48 
1,30 
1,30 
1,21 
1,12 

1961 

1,78 
1,71 
1,-68 
1,55 
1,47 
1,38 
1,31 
1,28 
1,15 
1,08 
1,04 

1962 ve 
daha 

somıraiki 
yıüllar 

1,68 
1,61 
1,54 
1,47 
1,30 
1,312 
1,25 
1,18 
1,12 
1,06 
1,03 
1,00 
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BAŞKAN — Geçici mıadde 18 de Kanma Ko

misyon tarafından kabul .edilen ımetni ve buına 
uıygun olaıraik üç nuımıarah oetvelıde yapılacak 
değişikliği oyunuza ısunuyoruım. Kaibuıl •eden
ler... Etmiy enler... Kabul edikndıştir. 

Karıma Komisyon tarafından geçici 18 nci 
maddede ve -bunıa ilişkin 3 numaralı cetvelde 
yapıılan değişiklik kabul edilmiş ve Meclisimiz
ce benimsenmiş bulunmaktadır. 

Yürürlük ıtarihi 
MADDE 142. — Bu kamumun 126 nci .madde

si 1 Kasım 1964 'tarihinde, diğer 'hükümleri ise 
yayıımı takibedem aybaşından laltu ay sonra yü
rürlüğe ıgirer. 

Ancak, geçici 7, 17 ve 18 imâ maddeler ile 
96 ncı madde hüküımlıerine ıgöre yapılacak zam
lar bu ıkanunum yayıım tarihindi takibeden ilk 
üç aylık dönıemdem itibaren ıhesabedifl'erek ika
mın yürürlüğo girdikten sıonna verilir. 

(BAŞKAN — 142 nci mıaddada Karma Ko
misyon tarafından ıkaıbnl edilmiş. bulunan met
ni oyunuma sunuyorum1. Kaibuıl edenler... Etımi-
yenler Kabıuil 'edilmiştir. 

Ü42 nci madde Karma Komisyon 'tarafından 
kabul lödilen metin Mecılisimizıoe bemimsıenımiş-
tir. 

Bu şekilde müzakeresini iera ertımiş Ibul'umduv 
ğuımuız Sosyal Sigortalar Kanun tasarısı Karma 
Komisyon 'tarafından değişikliğe uğrayan' buı 
şekliyle ımüzıalkereısini idrak ettmiş ibulumduğumııiiz 
Sosyal Sigortalar Kanun tasarlısının Karma 
Komisyon tarafından değişikliğe uğrayan mıad* 

deleriyle binlikte tasara kanunlaşmış'tıır. Memfe-
ıkötimize faydalı, başarılı, ve ıh'ayırdi' odısun. 

Gündemin ikinci .maddesirne ıgeçıiıyoruız. 

3. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Geçici Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/407) (M. Meclisi S. 
Sayısı 634 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
469) 

BAŞKAN — Açık oylamaya oylıatnnı kul
lanılmayan 'ankadaışlıar lütfen kuilıamsımılaır,. 

(1) 634 e 2 noi ek basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bu ıkanum üe ilgili verilmiş 'bulunanı öneır-

^edeıri iOkuıtuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Küçük Eısnıaf ve Sanıatkârlıar Kanun tasa-

rasiı Senato da kaibul edilen ımıetmi Karma Ko-
misyomuıinuza 'havale ledilıerıek 'tetiklik edilımiş ve 
komisyanuınııiLz tarafımdan lıazırianıan rapor :ba-
ısıılıp üyelere dağıtılmıştır. Aneak dağııtma tark 
hinden itibaren 48 saat geçmemiş olduğundan 
buı günkü -gündemıe lalamniıasaınıın oya vazedüme-
simd saygı ile 'arız ve rica ederim. 

Kanma Komisyon iSözıcüsü 
Kayseri 

Mehmet Göfcer 

BAŞKAN — Üyelere dağıtılmış bulunan ra
porlar üzerinden 48 saat geçmediğinden, 48 saat 
geçme hükmüne bağlı kalmaksızın görüşül
me talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede ayrıca tasarının öncelikle görü
şülmesi teklifi vardır. Bu teklifi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ön
celikle görüşülmesi teklifi kabul edilmiştir. 

önergede ayrıca tasarının öncelikle görüşül
mesi tekifi kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Küçük esnaf ve sanatkârlar kanun tasarı

sının bir kısım maddelerinde Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış olan değişikliklerin ko
misyonumuzca tamamı benimsenmiş ve değişti
rilen maddelerinde mâna ve muhtevalarında 
büyük değişiklik olmayıp kelime ve redaksi
yon değişikliği olduğundan bu maddelerin 
raporumuzda uygun mütalâa edilen ve benim
senen yeni tanzim şekilleriyle tamamının bir
den oya vazedilmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon 
Sözcüsü 
Kayseri 

M-ehmet Göker 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar kanunu tasarısı Yüce Meclisi-
nizce daha »evvel toptan müzakere edilmiş ve 
ancak üyelerinin değişiklik isteminde buluna
cak maddeleri varsa bu maddeleri belirtsin
ler, ona göre o değişiklik istenilen maddeler 
müzakereye konu teşkil etsin ve bu şekilde 
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halledilsin, denmiş ve sonra 'değişiklik öner
geleri verilmiş, Millet Meclisince bir metin. 
kabul. edilmiş .idi. Daha, sonra, (hımhuriyet 
Senatosuna, giden Mil İd; Meclisinin metni bâzı 
ufak değişikliklere tabi tutulmuştur. Şimdi 
Anayasanın 02 ne i. maddesinin ikinci fıkrası 
hükmüne <}'öre, (hımhuriyet Senatosu, kendisi-
ne gelen metni değiştirerek veya, •aynen 'ka
bul. edebilir. Millet Meclisinin yapılan de
ğişikliği benimsemesi halinde mel in. kanunla
şır. Binaenaleyh, bu önerge bu nokta! nazar yö
nünden verilmiştir. 

Sayın döker önergeyi l/ah mı edeceksiniz? 

(İ VAJ i ((I İv O M İ S YON HİY/AİÎSÜ MEHMET 
(!(")!< Mlı, (Kayseri) — Üçüncü maddede bir bas
kı. hatası var, «benimsenmemiş» yazılmış; «be
nimsenmiş» lir de, onun düzellilnıesini rica 'ede
cektim. • 4e, 

BAŞKAN'--- Onu. ayrıca yaparız. Şimdi, bu 
vaziyet muvacehesinde elimizde bulunan ra
porda, (hımhuriyet Senatosu, tarafından yapıl
mış bulunan bâzı değişiklikler mevcut, bu öner
ge kabul edildiği takdirde maddeleri ayrı ayrı 
(••kumaya, ve değişiklik yapılmış bulunan, mad
deler üzerinde karar almaya, lüzum kalmak
sızın toptan Senatoca yapılan değişikliği be
nimseyeceğiz. Şayet bu şekli, kabul etmezsek 
ayrı ayrı değişiklik yapılan maddeler okuna
cak ve bu maddelerin değişiklik yapılmış şekli 
ile kabul edilip edilmediği oya sunulacaktır. 

Nedir Sayın Oüker, şimdi rica, edeceğim. 

(! \<]C\ (î î K () MİS Y() N SÖZCÜN Ü M MU MET 
(lÖKUR (Kayseri) — Üçüncü maddede bâzı 
baskı hatası olarak ('Bu maddede yapılan deği
şiklik komisyonumuzca lbenimsenm»smiştir.) ya-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. —- Partiler Grup başkanlarının, milletvekil
lerinin seçmenleriyle temaslarını, mahallî kongre
lerde bulunmalarını ve bu arada dinlenmelerini de 
mümkün kılmak için Meclisin 1 Kasım. 1961 Pa
zar gününe kadar tatile girmesi hakkındaki öner
gesi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; parti grup 
başkanlarının imzalarım muhtevi bir önerge gel-
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zılmış. Benimsenmiştir olarak düzeltilmesini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — 50 nci sayfada, üçüncü madde 
de ; peki. 

Şimdi 'önergeyi oyunuza, sunacağım. Sayın 
Mehmet (Jöker tarafından verilmiş bulunan 
ve yapılan: değişikliklerin topunun birden kabnl 
edilmesi hususunu istihdaf eden 'önergeyi oyları
nıza ısu iniyorum. Ka<bul edenler... Ktmiyenl'er... 
Kalbul edilmiş'tir. 

Efen'dim raporların müzakeresine haşlıyoruz. 
3 neü madde, 6 neı madde, 12 nci madde, 13 

ueii madde, 1-1 neü madde, 15 nci madde, 16 neı 
madde, 17 nci madde, 18 nci madde, 10 ucu mad
de, 20 nci madde, 22 nci madde, 24 neü madde, 
2fi neı madde, 27 nci madde, 28 nci ma'dde, 20 
nen madde, 30 neu madde, 34 neü madde, 30 ucu 
madde, 40 neı madde, 4(5 neı madde, 48 nci mad
de, 40 ucu madde, 50 nci madde, 51 nci madde, 
52 nci madde. 53 neü madde, 55 nci madde, 50 
ucu madde, (i2 nci madde, (H neü madde, (J5 nci 
madde, fi fi neı madde, (58 nci ma'dde, 71 nci mad
de, 72 nci madde 74 neü madde, 75 nci madde, 7fi 
neı madde, 77 nci madde, 80 nci mad'de, 81 nci 
madde, 8fi neı madde, 87 nci madde, 88 nci mad
de, 03 neü madde, 03, 04, 05, Ofi, 08, 101, 103, 
104, 107. 108, 100, 110, 111, 112, 113, 115, 121, 
122, 123, 124, 125 nci maddelerle; geçici 1, 2, 3 
neü maddelerde Senato tarafından yapılmış bu
lunan değişiklikleri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle yapılan değişikliklerle .birlikte Es
naf ve Kdiçük Sanatkârlar kanun tasarısı kanun
laşmış bulun maktadır. Memlekete faydalı, hasa
rdı ve hayırlı olsun. 

Açık oylamaya oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Yok. I/fıtfen kupayı kaldırınız. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

iniştir, Yüce Heyetinizin ıttılaına sevk edeceğim. 
Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Baykan lığa 
({uiideni.de mevcut işlerden biran evvel çıkarıl

ması ger'ekli tasarı ve teklifler MecliLsiimizce kalbul 
edilmiş 'bulunmaktaıdır. Sayın milletvekillerinin 
partileri kongrelerinde bulunmalarını ve bölge
lerinin ihtiyaçlarını tesbit, maksadiyle, seçmenle
riyle temaslarını mümkün kılmak ve bu arada 

— 258 — 

http://%7buiideni.de


M. Meclisi B : 129 17 . 7 . 1964 O : 1 
dinlenmelerini de temin etmek üzere Millet .Mec
lisinin 1 Kasım 1904 Pazar »ününe 'kadar tatile 
girmesine kavar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A.P. (Jrııp Başkanı C.If.P. ( i rupu Başkan V. 
Mahmut Rıza, Beı tan Di'. Kemali Bayazıt 

( \ K . M P . ( in ip Başkan V. 
IJamazan Demirsoy 

M.P. ( İ rap Başkan V. Y.T.P. ( in ip Başkan V. 
İ. Hakkı Akdoğan Sekip İnal 

HALKAN — Muhterem arkadaşlarım; Millet 
Meclisimiz 1 Kasını 196-} »-ününden 17 Temmuz 
1904 »ününe kadar 129 'birleşim icra etmiştir. Bıı 
129 birleşimde Bil kanun tasarısı kaini! edilmiş ve 
kanunlaşmış bulunmaktadır . Ayrıca .'"{S Türkiye 
Büyük Mil IH- Meclisi Kararı , 50 Millet' Meclisi 
Karar ı ve -15 Dilekçe Komisyonu Kararı verilmiş 
bulunmakladır . Bu meyanda 8.'> iş Millet Mcclisin-
co 'Senatoya sevk < dilmiştir. 155 yazılı soru ile 250 
sözlü soru cevaplandırılmış bulunmaktadır . 

Meclis bilhassa son zamanlarda her »'ün toplan
mak suretiyle keşi! bir faalivel "üstermiştir. Ana

yasanın 5 aylık tatil hakkı vermiş olmasına rağ
men. bu şekliyle önerce 17 Temmuzdan 1 Kasım 
Pazar gününe kadar Meclisimizin, arkadaşlarımı
zın işlerini mahallinde sürmeleri için tatile girme
si istenmektedir. Önergeyi oylamadan evvel mü
saade ederseniz açık oylamanın neticesini bildire
yim. Daha sonra önergeyi oyunuza sunacağım. 

1904 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve 
(A/.')) isar'elli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 240 arkadaşımız katı lmış; '•] çekinser, 12 
ret oya mukabil 225 kabul oyla tasarı kanunlaş
mıştır. 

Öner »'ey i oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... («Hayırlı olsun, hayır
lı olsun» sesleri) Kabul edilmiştir. 

1 Kasım 1904 Pazar »'ünü saat 15 1e topla
nılmak üzere •birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize iyi «.dinler, iyi tatiller, başarılar, 
sağlıklar dilerim. 

K a p a n m a saati : 15,45 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SOhTLAlt Vti CtiVAPLAKI 

1. - Diyarbakır Millci'-vekili Adnan Aral'ın, 
tirfftnıi'dc bağıdan bir kadının cesedinin, otopsi 
yapılmak üzere, ih;e merkezine taşındığının 
doğru olup olmadığına dair soru öv irmesi re 
Adalet Iîakınıı Sedal ('ıımralYıiıVi nazdı cevabı 
(7/112) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanından yazı

lı olarak sorulmasına delâletinizi saygılarımla 
rica (Mİeri m. 

21 . 2 . 1904 
Diyarbakır Milletvekili 

Adnan Aral 

21 Şubat 1904 tarihli Cumhuriyet gazetesi
nin Yur t halterleri ısiilununda Ergani menşeli 
bir haberde boğulan kadının cesedinin yollar 

karla kapalı olduğundan merdivene bağlanarak 
otopsi yapılmak üzere kaza merkezine »'et irildiği 
bildirilmektedir. 

1. Bu vaka doğru mudur? 
2. Doğru ise mahallî ((. Savcısı .ile Hükümet 

Tabibinin olayın vııkubulduğu -köye fitili iverek 
cesedi kasaba merkezine getirmeleri kanuna uy-
»•un mudur? Otopsi dışında, (suç var ise) bunun 
maddi delillerinin ziyaı olmuş mudur? 

.'!. Köylüler şehre beraberlerinde bir ceset 
olmak üzere »eldiklerine «-öre Hükümet Tabibi 
ile C Savcısının köye bu işin tahkiki için »İtme
lerinde kolaylık olduğu aşikâr iken, »İtmemeleri 
adlî »'örevlerini ihmal mahiyetinde mütalâa edi
lemez mi? Cierck cezai, »erek inzibati mahiyette 
mesul bu 'kişiler hakkında takibat yapı lmakta 
mıdır? Neilicesi neden ibarettir? 
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T. C. ı 

Adalet Bakanlığı 27.4.1964 
Ceza îş. G. Müdürlüğü I 

Sayı : 10674 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Ad- I 
nan Aral'ın yazılı soru önergesi Hk. I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 24.2.1964 gün ve 
7/442 - 8237/45774 sayılı yazılarına. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Adnan Aral'ın 
21.2.1964 tarihli yazılı soru önergesinde bahis 
konusu edilen hususlarla ilgili olarak, Ergani 
Cumhuriyet Savcısı Hacı Mehmet Odabaşı hak
kında Hâkimler Kanununun 105 nci maddesi 
hükmüne tevfikan yapılmakta bulunan tahkikat 
sonuçlandığında, soru önergesinin derhal cevap
landırılacağını arz ederim. 

Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22.6J1964 

Ceza İş. G. Müdrlüğü 
(Sayı : 15815 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Ad'-
nan Aral'ın yazılı soru önergesinin 
cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadesiyle alman 24 . 2 . 1964 gün ve 
7/442-8237/45774 sayılı yazılarına. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Adnan Aral 
tarafından Yüksek Başkanlıklarına hitaben 
sunulup, Bakanlığımıza tevdi buyurulan 
21.2.1964 tarihli sora önergesinde : I 

«21 Şubat 1964 tarihli Cumhuriyet gazetesi
nin Yurt haberleri sütununda Ergani menşeli 
bir haberde, boğulan kadının cesedinin yollar 
karla kapalı olduğundan merdivene bağlanarak | 
otopsi yapılmak üzere kaza merkezine getirildi
ği bildirilmektedir. 

1. Bu vaka doğru mudur? 
2. Doğru ise mahallî C. Savcısı Üle Hükü

met Tabibinin olayın vukubıüduğu köye gitmi-
yerek cesedi kasaba merkezine getirmeleri kanu
na uygun mudur? Otopsi dışında (Suç var ise) 
bunun maddi delillerinin ziyaı olmuş mudur? , 
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3. Köylüler şehre beraberlerinde ıbir ceset 

olmak üzere geldiklerine göre, Hükümet Tabibi 
ile C. Savcısının köye bu işin tahkiki için gitme
lerinde kolaylık olduğu aşikâr iken, gitmemeleri 
adlî görevlerini ihmal mahiyetinde mütalâa edi
lemez mi? Gerek cezai, gerek inzibatli mahiyette 
mesul bu kişiler hakkında takibat yapılmakta 
mıdır? Neticesi neden ibarettir?» denilmekte ve 
sorunun Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplan
dırıl ması talebed ilmektedir. 

Soru önergesinde bahis konusu edilen olaya, 
Cumhuriyet gazetesinin 21 Şubat 1964 tarihli 
nüshasında neşredilen haber üzerine muttali 
olunmuş ve derhal keyfiyetin ihzari mahiyette 
incelenmesi hususu, Ergani Cumhuriyet Savcı
sının bağlı 'bulunduğu Diyarbakır Cumhuriyet 
Savcılığına yazılmıştır. 

Bu konuda Diyarbakır C. Savcısı tarafından 
düzenlenip, Bakanlığımıza intikal ettirilen evra
kın incelenmesi sonunda; belirtilen hususlar ve 
ekle edilen deliller muvacehesinde, keyfiyet tah
kiki müstelzim mahiyette ıbulunmuş ve Hâkimler 
Kanununun 105 nci maddesi hükmüne tevfikan 
Ergani Cumhuriyet Savcısı hakkında tahkik iz
ni verilerek, tahkikatın yine Diyarbakır C. Sav
cısı tarafından icrası uygun görülmüştür. 

Hâkimler Kanununun 105 nci maddesi muci
bince yapılan tahkikat neticesinde de : 19.2.1964 
günü Ergani ilçesinin Gisto köyünden Meryem 
Yıldızhan adındaki kadının Maden Çayına dü
şüp, boğularak öldüğü ve ölümünün şüpheli gö
rüldüğü, Köy ihtiyar heyetinden Mehmet öz-
oğul Ve Meryem'in kardeşi Nusret Yıldızhan ta
raflarından aynı gün akşamı saat 18 sıralarında 
C. Savcısına ihbar edildiği, bunun üzerine C. 
Savcısının muhbir sıfatiyle adı geçenlerin ifade
lerini aldıktan sonra, derhal Hükümet Tabibi 
ve zabıt kâtibi ile birlikte hâdise mahalline ha
reket etmesi gerekirken, cesedin muhafazası hu
susunda tedbir alınması için Jandarma Kuman
danlığına emir vermekle iktifa ettiği ve ertesi 
gün cesedin köylüler tarafından ilçe merkezine 
nakledildiğini haber aldığı halde, icabeden otop
sinin icrasına tevassül etmeyip, hasta olduğundan 
bahsile keyfiyeti Başkâtip Ahmet Karakaş'a bil
direrek, muayene ve otopsinin C. Savcısı vekili 
sıfatiyle tarafından sevk ve idare edilmesini is
tediği ve o suretle muayene ve otopsinin yapıl
dığı, neticede; ölümün suda boğulmadan ileri 
geldiği, ceset üzerinde her hangi bir cebir ve 
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darp asarına rastlanmadığı ve ölümün daha ev- 1 
vel vukubulmadığı tesbit edilerek, yapılan hazır
lık tahkikatı sonunda takipsizlik kararı ittihaz 
olunduğu anlaşılmış ve filhakika otopsinin ya
pılacağı gün C. Savcısının evinde hasta yattığı 
da Hükümet Tabibinin ifadesiyle teeyyüdetmiş-
tir. 

Bu durum muvacehesinde, Ergani C. Savcı
sının söz konusu hâdisede, bir kasdi mahsusla 
hareket ettiğine dair delil bulunmamakla bera
ber, ihbar edilen şüpheli ölüm vakasına lâzım-
gelen ehemmiyeti vermiyerek cesedin kaza Sağ
lık Merkezine nakline imkân verip, binnetice hâ
dise yerindeki delillerin tesbit edilememesine 
mahal bırakması muahazeyi mucip mahiyette gö
rüldüğünden, hakkında Hâkimler Kanununun 
89/1 maddesi hükmüne tevfikan 'tevbih cezası ve
rilmek üzere, bu konudaki evrakın Yüksek Sav
cılar Kurulu Başkanlığına tevdii uygun görül
müştür. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını arz ederim. 

Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat ilçesi civarında bir Gölet inşası 
konusunda bir çalışma olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hüdüi Oral'm yazılı cevabı. 

16 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Enerji ve TaJbiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygı ile arz ve rica ede
rim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Midyat'ın Estel kesiminde kasabanın ortasın

da bulunan Gölet'in kurutulup mezkûr yerde 
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dükkânlar inşası sebebiyle hâsıl olan susuz du
rumu bertaraf etmek üzere bu kasaba civarında 
bir gölet inşası hususunda Bakanlıkça bir hazır
lık ve çalışma mevcut mudur? Gerek bu yerde 
gerekse 'Midyat'ın Gelinkaya ile idil'in Ki vah ve 
Araban köylerinde birer gölet inşası düşünül
mekte midir? 

idil'in Filfil köyündeki sudan ne suretle is
tifade edilmesi düşünülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Taıbiî Kaynaklar 3.7.1964 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 01-2379-64 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğünün 30.4.1964 gün ve 
7/494-8832-48777 sayılı yazılan. 

Midyat ilçesi civarında bir gölet inşası hu
susunda bir çalışma olup olmadığına dair Mar
din Milletvekili Mehmet Ali Arıkan tarafından 
verilen yazılı sora önergesi üzerine keyfiyet tet
kik ettirilmiştir. 

Midyat civarında (Derizbin, Keferallap, Ke-
fenhaver, Estel) 4 aded gölet, 1964 yılı etüt 
programımızda bulunmaktadır. Etüt neticesi, 
müspet çıktığı takdirde ileriki yıllar programına 
alınacaktır. 

Midyat Keferlhaver (Gelinkaya) köyünde 
1961 yılında bir araştırma kuyusu açılmıştır. Bu 
sene tulumba montaj programında olup, tulum-
ıba tahsisi not edilmiştir. 

idil'in Kivak, Filfil ve Araiban göletleri de 
bölgenin ek etüt programına alınmıştır. Filfil 
köyündeki sudan istifade edilmesi .gölet etüdün
de nazarı itibara alınacaktır. 

Keyfiyet arz olunur. 
Hüdai Oral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmış! ir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karaınüf tüoğl u 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asını Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pulat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Itü§tii Aksal 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İsmail ilence 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ete m. Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 240 

Kabul edenler : 225 
Reddedenler : 12 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 1 Q cj 

Açık üyelikler : 11 

[Kabul edenler] 
Raf ot Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit 0sıman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehaıı 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Eennî İslimyeli 
Süreyya Koç. 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş, 

BOLU 
Kâmil İnal ' 
E11 a t Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrottİn Çanga 
Ahmet Tüı'kel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refot Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobaııoğiu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Giüdoğau 
Recai 1 ske t ide r < >ğ l u 
Vei'ik 1 Mı iiK-ciojdıı 

EDİRNE 
TaIfit Asal 
Süleyman Bilgen 
İlhanı i Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıeoğlu 
(iıııor Faruk. Sanae 

ERZİNCAN 
Zeynel fi ün doğdu 
Naci Vıldırını 

ERZURUM 
Oevat DııiT-amoğlrı 
Gı.vasetfju Karaca, 
Şeraf etti 11 Kon 11 ray 
Adııeıı. Şenyıırt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıızoğlıı 
rlrh.ığrul Gazi Sakarya 
S ey fi Öztürk 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Mıızaffer Canbolat 
Hüseyin lueioğlu 
Kudret Mavi tan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal (Jilesi, 
Nizanıottiu Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nccmeddin Küçüker 
Niıreddin Özdcmir 

HAKKÂRİ 
Alıuıet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Ahmet Sırrı 1 ioeaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
M'azhar Anka 11 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermaııcı 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali Ih «an. Balını 

İSTANBUL 
Oihad Rahatı 
Suphi Baykam 
Kcrruh Bozbeyli 
Talır.îıı Domiray 
Fehrettin Kerim Göka\ 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
İllıami Sancar 
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Selini Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Neeip MMcelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Keanal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Şnlıabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâl d an Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gür kan 
Ilışan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Küstü, özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

ADANA 
Hasan Aksay 

AYDIN 
Melahat Gedik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
A hin et Fır ait 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nıısret Köklü 
Yakup Yakut 
Nabit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
} Itınu Karakucak 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlıı 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydıır 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi S oy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ai'if Hikmeti Ünal 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alıca n 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveei 
1 lamit Kiper • 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicaııoğhı 
Mustafa Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Ahmet Kangal 
Cevad üdyakınaz 
Güner Sarısözen 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

Saitn Kaygan 

KIRŞEHİR 
Ahmet F'ilgiu 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 

[Çekinserler] 
YOZGAT | MARDİN 

İsmail Hakkı Akdoğan Esat Kemal Aybar 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

Reşat Turhan 
Talisin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Muine uoğîu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Öktem 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Kabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

MUĞLA 

Adnan Akarca 
İhsan Tekimi İp 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pesti I ei 

E&ZURUM 
Nihat Diler 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarübrahiraoğlu 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Raif Aybar 
Osman Bölükbagı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erkovan 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (î. Ü.) 
tbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut (1.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tusrrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
ftalit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhat Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdur rahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (1.) 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügiil (î.) 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer (13.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(î.) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Oilli 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 
(î.) 

İSPARTA 
Lokman Bakaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altın oğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Doıraaıı 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
do 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 

Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazdan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
t lisan Oürsan 
Ziya Hanlı an 
Vihat Kürşat 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
>abri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
\li özdikmenli 

tsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu (t.) 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpab. 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
ttahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
(I.) 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Komal Bagcıoğlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Dcmirsoy 

NlĞDE 
Mehmet Altmsoy 

M. Meclisi B : 129 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedaı 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akeal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın (1.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç. 

17.7.1964 0 : 1 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan (I.) 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 
Mahmut Vural (I.) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Riza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan (1.) 
Kadri Eroğan 

VAN 
Muslih Görentaş 
(I- U.) 

YOZGAT 
Celâl Sungur (I.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğİu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğla 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
îsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 

r-t 

1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 1] 

»o-c< 



Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU BİRLEŞİM 

17 . 7 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişildik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/705; C. Senatosu 1/428) 
(M. Meclisi S, Sayısı : 744; O. Senatosu S. Sa
yısı : 475) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 1964] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 
C. Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Ko

misyon raporu ile M. Meclisi, C Senatosu ve 

Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 1/462; 
C. Senatosu 1/324) (M. Meclisi S. Sayısı : 
338 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 414) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 1964] 

2. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu 
tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da, M. Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/4: C. Senatosu 1/407) (M. Meclisi S. 
Sayısı 634 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
469) [Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

. V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BÎRÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S» Sayısı : 634 e | nciek 
Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu 

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

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 469) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 7 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 3770 1/407 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlg-i: 21 . 4 . 1964 £ün ve 51-17863 sayılı ya »miza karşılıktır: 
Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhu

riyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 7 . 1964 tarihli 84 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Açtık oya arz edilen maddeler işaretlenmiş ve bu maddelere ait oy puslaları ilişikte gönde
rilmiştir. 

Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 14 . 7 . 1964 

Esas No. : 1/4 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Daha elvvel 'Millet Meclisinde müzakeresi ikmal edilen Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu ta
sarısı Cumhuriyet Senatosuna 'havale edilmiş ve CumUmrİyet Senatosunda bir kısım- maddelerde 
değişiklik yapılması sebebiyle tekrar Millet Meclisi Geçici'Komisyonuna havale edilen tasarı de
ğiştirilmiş maddelerine -hassen tetkik ve müzakere edilmiş /ve Cuımlhuriyet .Senatosu tarafından ya
pılmış olan değişikliklerin tamamı komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'Madde 3. — Yapılan değişikliği komisyonum uz uygun mütalâa etmiştir. 
Madde 6. — İkinci fıkraya «birliği» kelimesi ilâvesi komisyonumuzea uygun görülmüştür. 
'Madde 1'2. — Değişikliği komisyonumuz benimsemiştir. 
Madde 13. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. —• Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde.15. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 



Madde 16. -
Madde 17. -
Madde 18. — 
Madde 19. — 
Madde 20. — 
Madde 22. -
Madde 24. -
Madde 26. — 
Madde 27. -
Madde 28. — 
Madde 29. — 
Madde 30. — 
Madde 34. — 
Madde 39. — 
Madde 40. -
Madde 46. -
Madde 48. — 
Madde 49. -
Madde 50. -
Malilide 51. -
Maicllde 52. -
•Maidldo 53. -
Maldıde- 56. -
Madde 59. -
Madde 62. -
Madde 64. -
Madde 65. -
Madde &Q. -
Madde 68. -
Madde 71. -
Madde 72. -
Madde 74. -
Madde 75. -
Madde 76. -
Madde 77. -
Madde 80. -
Madde 81. -
Madde 86. -
Madde 87. -
Madde 88. -
Madde 93. -
Madde 94. -
Madde 95. -
Madde 96. -
Madde 98. -
Madde 101. -
Madde 103. -
Madde 104. -
Madde 107. -
Madde 108. -

Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değiliklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
' D e l i k l i k 
DeğiişMk 
Değişikl&k 
DeğîşMSIk 
Değişiklik 

• Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
- Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
- Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 
• Değişiklik 

Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 

- Değişiklik 
- Değişiklik 
- Değişiklik 
- Değişiklik 
- Değişiklik 

aynen kalbul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kalbul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kalbul 

aıynıen kalbul 
aynen kalbul 
aynen, kabul 
aynen kalbul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 
aynen kabul 

_ 2 — 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
•edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilin iştir. 
edilin iştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
ediLm iştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilm iştir. 
edilin işti ı*. 

edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. . 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
edilmiştir. 
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Madde 109. — Değişiklik aynen kabul edilmiş ir. 
Madde 110. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 111. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 112 — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 113. — Değişiklik aynen kabul edilmiş+ir. 
Madde 115. — Değişiklik aynen kabul edilmftştir. 
Madde 121. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 122. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 123. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 124. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Madde 125. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1. — Değişiklik aynen kalbul ediılimiştir. 
Geçici mıadde 2. — Değişiklik aynen kabul edilmiştir. 
Geçici mıadde 3. — Değişiklik aynen kalbul edilmiştir. 

Üm'uimi Heyetin tasıv'ilbine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon IBaişkanı 'Sözcü IKâtip 
Elâzığ Kayseri Adana 

ö. F. Sanaç M. Göker î. Tekin 

Ankara 'Balıkesir İzmir 
Z. Pehlivanlı C. Turgut Ş. Bakştk 

İmzada bulunamadı 

Sakarya Zonguldak 
Y. TJlusoy M. A. Pestilci 

M. Meclisi ( 3». Sayısı : 634 e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KAI.5UL ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 

Derneklerin kuruluşu 

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

Bu izin âzami 15 gün içinde verilir. îdare âmirinin izin vermemesi halinde durumun ilgililere 
yazı ile bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde ticari dâvaları görmekle yetkili mahkemede dâva 
açılabilir. 

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

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

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

de toplanmaya çağırır. 

Kayıt zorunluluğu yönünden odalarla dernekler arasında çıkc:%k anla§mazhklarm çözümü 

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

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

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

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

Genel kurulun görevleri ve yetkileri 

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

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

gililerin aynı süre içinde işten el çektirilmelerini karar altına almak, 

M. Meclisi (S. Sayısı : Ğ34'e-1 nci û'k ) 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 

Derneklerin kuruluşu 

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

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

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

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

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

Kayıt zorunluğu yönünden odalarla dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkların çözümü 

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

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

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

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

Genel kurulun görevleri ve yetkileri 

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

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

ilgililerin aynı süre içinde işten el çektirilmelerini karar altına almak, 

M. Meelfei (S. Sayısı : 634'* 1 nci âk ) 
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g) Bakanlıkça düzenlenen tip statüde değişiklik yapılması hakkında Bakanlığa teklifte bulun
masına, statünün derneklerin ihtiyarına bırakılan kısımları hakkında yönetim kurulunca Bakanlık
tan alınacak ön izine dayanarak, 

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

i) îmkânüarı nisbetinde öğrenci okutmasına, bir evvelki yıl gelirlerinin % 5 ini geçmemek kay-
diyle umumi menfaate hadim kuruluşlara yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

ı) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak feshi teklifi hakkında karar vermek, 
j) Yönetim kurulu tarafından düzenlenecek kayıt ücretleri ve yıllık aidat miktarları ile der-

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

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

Genel Kurul toplantıları 

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

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

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

Toplantıya çağrı ve çoğunluk 

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

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

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

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

Toplantıya katılanlar listesi 

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

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

nca komiser tarafından imza olunur. 

M. MeclM (S. Sayısı : 634ıe İnci ek) 
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g) Bakanlıkça, düzenlenen tip statüde değişiklik yapılması hakkında Bakanlığa teklifte bulu
nulmasına, statünün derneklerin ihtiyarına bırakılan kısımları hakkında yönetim kurulunca Bakan* 
lıktan alınacak ön izine dayanarak karar vermek, 

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

i) İmkânları ni'sbetinde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gelirlerinin % 5 ini geçmemek kay-
diyle umumi menfaate hadim kuruluşlara yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

ı) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak fesih teklifi hakkında karar vermek, 
j) Yönetim kurulu tarafından düzenlenecek kayıt ücretleri ve yıllık aidat miktarları ile der-

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

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

Genel Kurul taplantıları 
MADDE 13. — Genel Kurul yılda bir defa dernek statüsünde belirtilen zamanlarda belli yer 

ve saatte âdiyen toplanır, Genel kurul ayrıca; 
a) Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlasının kararı ile, 
b) Üyelerden beşte birince (500 den fazla üyeli derneklerde onda biri) düzenlenecek tuta

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

Toplantıya çağrı ve çoğunluk 
MADDE 14. — Genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi on gün evvel yerinde iki 

ayrı yayın organı ile bir defa ilân olunur. Yayın organı bulunmıyan yerlerde o yerin gelenek ve 
teamülüne göre ilân yapılır ve durum bir tutanakla tesbit olunur. 

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

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

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

Toplantıya katılanlar listesi 
MADDE 15. — Toplantıya katılanlar üye kayıt defterlerine nazaran dernek sicil numaralan ad 

ve soyadları ile çalışma konularını belirtecek şekilde listedeki yerlerini imza suretiyle katılmala
rını belirtirler. 

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

tipleri ve ayrıca komiser tarafından imza olunur. 

M. Meclisp. ( S. Sayısı : 634 ıe 1 nci ek ) 
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Komiser 

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

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

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

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

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

Bu suınetle görevlendirilecek komiserlerin, miktar ve esasları Bakanlıkça tesbit edil'eoek zaruri 
masrafları dernek tarafından ödenir. 

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

Başkanlık Divanı 

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

Üyelerden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır. 

Âdi toplantı gündemi 

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

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

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

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

Statü değiştirme, fesih vesair konularda karar çoğunluğu 

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

M. M>clifci ( S. Sayısı : 634 e 1 nei elk ) 
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Komiser 

MADDE 16. — Genel Kurulu toplantılarının muteber olabilmesi için Ticaret Bakanlığını tem-
silen bir komiserin, toplantının süresince bulunması zorunludur. 

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

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

gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık komiseri tâyini talebedilmesi, ayrıca derneklerin birliğe 
bilgi vermesi lâzımdır. Toplantı başlamadan evvel çağrının usule uygun olarak yapıldığı, top
lantıya katılanlar listesinin istenen biçimde düzenlendiği ve çoğunluğun tamam olduğu komiser 
tarafından incelenip tesbit edilerek görüşmelere başlanmasına izin verilir. 

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

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

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

Başkanlık Divanı 

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

Üyelerden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır. 

Âdi toplantı gündemi 

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

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

• birlik ve federasyon delegelerinin seçimi, 
6. Dileklerin tesbiti, -
Gündemde bulunmayan hususlar hazır bulunan üyelerden yirmide birinin yazılı isteği veya 

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

Statü değiştirme, fesih vesair konularda karar çoğunluğu . 

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 ıe 1 nci elk ) 
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Yönetim Kurulu 

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

Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında açılma olursa yerine yedeklerden sırası ile en fazla oy 
alanlar getirilir. 

Kurulun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısı yandan aşağı düşmesi ve ye
deklerinin de kalmaması halinde, genel kurulun, denetçiler ve yönetim kurulunun mevcut üyele
rinin müşterek çağrısı ile bir ay içinde toplanarak yönetim kurulu yeniden kurulur. 

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

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

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

aası ille cezalandırılmaımış olmak. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 ıe 1 nci elk) 
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Yönetim Kurulu 

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

Yönetim kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yerine yedeklerden sırasdyle en fazla oy 
alanlar getirilir. 

Kurulun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısı yarıdan aşağı düşmesi ve ye
deklerinin de kalmaması halinde, genel kurul, denetçiler ve yönetim kurulunun mevcut üyele
rinin müşterek çağrısı ile bir ay içinde toplanarak yönetim kumlu yeniden kurulur. 

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

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

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

cezası ile cezalandırılmamış olmak. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Demek üyeleri ile müşterileri arasında iş münasebetleri dolayısiyle çıkacak anlaşmazlık-
lara muhatabolmak ve icabında 34 ve 124 ncü maddelerin esasları dairesinde zararın ödenmesine 
karar vermek ve cezayı İcabettiren hallerde haysiyet divanına göndermek, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 nci ek ) 
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m) Dernek üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve 
özel kuruluşlarda gerekli teşebbüslerde bulunmak, 

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

Huzur hakkı ve ücretler 

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

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

Denetçiler 

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

Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim gösterme oyu ile yapılabilir. 
Seçimde en fazla oy alanlardan üç kişi asıl ayrıl iıktan sonra sıra ile en fazla oy alanlardan aynı 
sayıda yedek ayrılır. 

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

Denetçilerin çalışma görev ve yetkileri 

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

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

mek, 
c) Bakanlıkça, bağlı bulunduğu birlik tarafından icabında federasyon ve konfederasyonca veri

lecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 
d) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol et

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

ğunlukla veya tek başlarına yaparlar. 

Haysiyet divanı 

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

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

ayrılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 034 -e İnci eik ) 
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m) Dernek üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve 
özel kuruluşlarda gerekli teşebbüslerde bulunmak, 

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

Huzur hakkı ve ücretler 

MADDE 24. — Yönetim Kurulu üyelerine toplantıları için huzur hakkı verilip verilmiyeceği ve 
miktan, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine kanunun veya genel kurulun yüklediği görevlerden 
dolayı aylık ücret verilip verilmiyeceği ve miktan, genel kurulun üçte iki çoğunluğu ile kararlaş-
tmlır. 

Denetçiler 

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

Toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin isteği üzerine seçim işari oyla yapılır. Seçim
den en fazla oy alanlardan üç kişi asıl ayrıldıktan sonra sıra ile en fazla oy alanlardan aynı sayıda 
yedek aynlır. 

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

Denetçilerin çalışma görev ve yetkileri 

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

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

mek, 
c) Bakanlıkça, bağlı bulunduğu birlik tarafından, icabında federasyon ve konfederasyonca veri

lecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 
d) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol 

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

larda çoğunlukla veya tek başlanna yaparlar. 

Haysiyet divanı 

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

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

aynlır. 
M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 nci ek ) 
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Haysiyet Divanı kendi arasından birini Başkanlığa seçer. 
Haysiyet divanı görev ve yetkilerine giren hususları üye tamsayısının tamamı ilâ görüşür ve as

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

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

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

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

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

Haysiyet divanı diğer organlar tarafından verilecek hususlarla doğrudan doğruya bilgi edineceği 
konuları 101 nci maddenin (o) fıkrasına göre hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde müzake
re eder ve karara bağlar. 

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

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

Haysiyet divanına üye olabilme şartlan 

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

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

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

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

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

Cezalar 

MADDE 30. — Dernek üyelerine haysiyet divanınca verilecek cezalar : 
a) thtar, 
b) Tevbih, 
c) Para cezası, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 >e 1 nci eik ) 
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Haysiyet divanı kendi arasında' birini Başkanlığa seçer. 
Haysiyet divanı görev yetkilerine giren hususlan üye tamsayısının tamamı ile görüşür ve as

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

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

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

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

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

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

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

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

Haysiyet divanına üye olabilme şartlan 

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

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

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

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

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

Cezalar 

MADDE 30. — Dernek üyelerine haysiyet divanınca verilecek cezalar : 
a) İhtar, 
b) Tevbih, 
c) Para cezası, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 ıe 1 nci ek ) 
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ç) Geçici veya devamlı dernekten çıkarma. 
a) îhtar cezası : Üyeyi mevzuat ve meslekî ahlâk yönünden hareketlerini düzeltme bakımın

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

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

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

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

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

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

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

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

rine getirilir. 

İhtiyari tahkim usulünü gösteren yönetmelik 

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

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

Dernek kararları 

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

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 nci ek ) 
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ç) Geçici veya devamlı dernekten çıkarma. 
a) îhtar cezası : Üyeyi mevzuat ve meslekî ahlâk yönünden hareketlerini düzeltme bakımın

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

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

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

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

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

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

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

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

rine getirilir. 

İhtiyari tahkim usulünü gösteren yönetmelik 

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

Kurulun vereceği kararların yürürlüğe konulması zorunludur. Ancak, taraflar kara
rın yazılı bildirme tasrihinden itibaren bir hafta içinde ticari dâvalara bakmakla gö
revli mahkemeye itiraz edebilirler. Bu kurtulun kıuruiıv}, görev, yetki ve çalışma şekilleri Tica
ret ve Sanayi bakanlıklarınca müştereken tesbit olunacak bir yönetmelikle gösterilir. 

Dernek kararlan 

MADDE-39. — Derneklerin kayıt ücretleri, yıllık aidatı ve para cezaları ile ilgili ve usulü 
dairesinde itiraz mercilerinden geçerek kesinleşmiş olan kararları ilâm hükmünde ölüp genel 
hükümler dairesinde yerine getirilir. 

30 ncu maddeye göre verilecek çıkarma cezası dolayısiyle ticaret, sanat, meslek ve hizmet
ten men hususunda alınan kararlar da ayni esaslar dâhilinde yerine getirilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 ıe 1 nci ek ) 
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Fesih 

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

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

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

leri karşılıyacak miktarda gelir sağlıyamıyan ve konfederasyonun bu hususta uyarmasına rağmen 
durumunu ıslah etmek imkânını bulamıyan dernekler konfederasyonun müracaatı üzerine Danış-
tayca fesholunur. 

Ayrıca derneğin iştigal konusuna giren hususlardan bâzılarına mensup esnaf ve sanat sahip
lerinin zamanla ayn demek teşkil etmeleri neticesi, kalan mevzuun müstakil bir dernek deva
mını icabettirecek kifayette olmaması halinde konfederasyonun müracaatı ve Bakanlığın tek
lifi üzerine Danıştayca fesholunur. 

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

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

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

Organlar 

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

Genel Kurulun görev ve yetkileri 

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

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

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

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

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

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

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 nci ek ) 
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Fesih 

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

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

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

leri karşıhyacak miktarda gelir sağlıyamıyan ve konfederasyonun bu hususta uyarmasına rağmen 
durumlunu ıslah etmek imkânını bulamıyan dernekler konfederasyonun müracaatı üzerine Da-
nıştayca fesholunur. 

Ayrıca derneğin iştigal konusuna giren hususlardan bâzılarına mensup esnaf ve sanat sahip
lerinin zamanla ayrı dernek teşkil etmeleri neticesi, kalan mevzuun müstakil bir dernek de
vamını icabettirecek kifayette olmaması halinde konfederasyonun müracaatı ve Bakanlığın tek
lifi üzerine Danıştayca fesholunıur. 

Danıştay bu nevi talepleri üç ay içinde neticelendirir. 
Bnı suretlte fesholjunan derneklerin üyelerr derneğin bağlı olduğu birlik tarafından tesbit 

edilecek, konuları ile ilgili derneklere kaydolunur. Bu gibi kimseler kayıt zorunluğunsu 5 nci 
madde esasları dairesinde yerine getirilir. 

Feshedilen derneğin defter ve kayıtları bağlı olduğu birlik tarafından 5 sene müddetle sakla
nır. 

Organlar 

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

Genel kurulun görev ve yetkileri 

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

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

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

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

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

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

f) Statünün değiştirilmesine ve yönetim kurulunca bakanlıktan ön müsaadesi alınmış 
hususlann değiştirilmesine karar vermek, 
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g) İmkânları ölçüşünde öğrenci okutulmasına kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal 
yardımlarda bulunulmasına ve bu gibi yardımların bir evvelki yıl safi gelirinin % 5 i geçmemesi 
şartiyle karar vermek, 

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

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

larda görevlendirmek. 

Genel kurul toplantıları 

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

Genel Kurul aynca : 
a) Yönetim Kurulu tam üye sayısının çoğunluğu kararı ile, 
b) Genel Kurula katılma yetkisine sahip dernek temsilcilerinden beşte biri tarafından düzenle

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

Toplantıya çağrı ve çoğunluk 

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

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

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

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

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

kanlık divanı için gerekli üye sayısından az olamaz. 

Toplantıya katılanların listesi 

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

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

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

M. Meclisi ( S, Sayısı : 634« 1 nci ek ) 
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g) İmkânları ölçüsünde öğrenci okutulmasına kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal 
yardımlarda bulunulmasına ve bu gibi yardımların bir evvelki yıl safi gelirini % 5 i geçmemesi şar-
tiyle karar vermek, 

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

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

nularda görevlendirmek. 

(fenci kurul toplantıları 

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

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

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

olağanüstü olarak toplanabilir. 

Toplantıya çağrı ve çoğunluk 

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

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

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

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

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

kanlık divanı için gerekli üye sayısından az olamaz. 

Toplantıya katılanlar listesi 

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

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

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

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

Temsilcilerinden onda birinin teklifi halinde seçim gizli oyla yapıüır. 

Âdi toplantı gündemi 

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

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

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

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

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tarifesini düzenlemek ve tetkik edilmek üzere Başkanlar Meclisine vermek, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e İ nci elk ) 



— 23 -
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metiti 

Başkanlık Divanı 

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

Temsilcilerinden onda birinin tekİifi halinde seçim gizli oyla yapilır* 

Âdi toplantı gündemi 

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

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

gelerinin seçimi, , 
6. Dileklerin tesbiti. 
Gündemde bulunmıyan hususlar toplantıya katılan temsilcilerin yirmide birinin isteği üzerine 

veya bakanlık veya konfederasyon tarafından görüşülmesi istenen hususlar gündeme alınır. Sta
tü değiştirilmesi ile fesih hususu ilân edilen gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez. 

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

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

üzere gerekli görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında 
tebligatta bulunmak, 

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

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

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

f) Derneklerin gelişmesini sağlamak için gerekli ve faydalı tedbirleri almak ve gereken ku-
ruluşlan kurmak, kendi imkânlan ile meydana getirilmesi mümkün olmıyan hususlan konfede
rasyona intikal ettirmek, 

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

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

meclisine vermek, 
j.) Başkanlar Meclisini ve genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
k) Konfederasyonca tesbit olunan esaslar dairesinde kayıt ücreti ve birlik katılma hissesi tari

fesini düzenlemek ve tetkik edilmek üzere Başkanlar Meclisine vermek, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 634« İnci ek ) 
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1) Resmî makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat 
yönetmelik ve tamimleri teminle mensubu olan derneklerin ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara bil
gi vermek, 

m) Dernek ve mensuplarının ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak ve 
resmî ve özel merciler nezdinde gerekli teşebbüs ve temaslarda bulunmak, 

n) Yönetim kurulunca başkanlar meclisine intikal ettirilen konular, meclisçe zamanında so
nuçlandırılmadığı takdirde yönetim kurulu sözü geçen hususları genel kurula götürür ve gerekli 
kararın alınmasını istiyebilir. 

Denetçilerin yetki ve görevleri 

MADDE 59. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Genel kurul veya başkanlar meclisince alınan kararların yönetim kurulunca yerine geti

rilip getirilmediğini araştırmak, 
b) Birlik kayıtlarının mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denet

lemek, 
c) Bakanlıkça veya konfederasyon tarafından verilecek görevlerin yerine getirilip getirilme

diğini incelemek, 
ç) Birlik, işlem hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol 

etmek, 
d) Birliğe bağlı derneklerin hesaplarını doğrudan doğruya görecekleri lüzum veya birUk yö

netim kurulunun isteği üzerine tetkik etmek, 
e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukarda sayılan görev ive yetkilerini (f) fıkrasında topluca diğer hususlarda toplu

ca veya tek olarak yaparlar. 

Başkanlar meclisi toplantıları 

MADDE 62. — Birlik yönetim kurulu başkanı başkanlar meclisinin de başkanıdır. 
Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya kimin başkanlık edeceği meclisçe tesbit olunur. 
Meclis üç ayda bir kendiliğinden ve gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar meclisi

nin en az üçte birinin çağırışı ile her zaman toplanabilir. 
Toplantıya başkanlardan üçte birinin katılması şarttır. Bu sayıda çoğunluk sağlanamadığı tak

dirde toplantı mevcut başkanların çoğunluk kararı ile lüzum göreceği bir tarihe bırakılarak 
derneklere tebliğ edilir. 

Ancak bundan sonraki toplantının onbeş gün içinde yapılması şarttır. Bu toplantıda çoğun
luk aranmaz. 

Toplantıya katılmıyan başkanların durumu toplantıdan sonra birlik yönetim kurulunca incele
nerek bunlardan lüzum görülenler hakkında gereken işlem yapılmak üzere ilgili bulundukları der
neklerin haysiyet divanına gönderilir. 

Toplantıda kararlar çoğunlukla alınır. 
Toplantı gündeminde bulunmıyan hususlar toplantıda bulunanların onda birinin isteği ile gün 

deme alınır. 
Toplantılara birlik başkâtibi katılır, 
Başkâtip müzakerelere katılmakla oy hakkına sahip değildir. 

M. Meclisi ( S . Sayısı : (>34 e I nci ok) 
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1) Resmî makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat 
yönetmelik ve tamimleri teminle mensubu olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara 
bilgi vermek, 

m) Dernekler ve mensuplarının ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri al
mak ve resmî ve özel merciler nezdinde gerekli teşebbüs ve temaslarda bulunmak, 

Yönetim kurulunca Başkanlar Meclisine intikal ettirilen konular, meclisçe zamanında sonuç
landırılmadığı takdirde yönetim kurulu sözü geçen hususlan genel kurula götürür ve gerekli 
kararın alınmasını istiyebilir. 

Denetçilerin yetki ve görevleri 

MADDE 59. — Denetçilerin başlıca görev veyetkileri : 
a) Genel kurul veya Başkanlar Meclisince alman kararların yönetim kurulunca yerine geti

rilip getirilmediğini araştırmak, 
b) Birlik kayıtlarının mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini de

netlemek, 
c) Bakanlıkça veya konfederasyon tarafından verilecek görevlerin yerine getirilip getiril

mediğini incelemek, 
ç) Birlik, işlem hesap ve defterlerini her zaman ve her halde en az üç ayda bir defa kontrol 

etmek, 
d) Birliğe bağlı derneklerin hesaplannı doğrudan doğruya görecekleri lüzum veya birlik yö

netim kurulunun isteği üzerine tetkik etmek, 
e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek, 
f) Genel kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
Denetçiler yukarıda sayılan görev ve yetkilerini (e ve f) bendlerinde çoğunlukla diğer husus

larda topluca veya tek olarak yaparlar. 

Başkanlar meclisi toplantıları 

MADDE 62. — Birlik yönetim kurulu başkanı başkanlar meclisinin de başkanıdır. 
Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya kimin başkanlık edeceği meclisçe tesbit olunur. 
Meclis üç ayda bir kendiliğinden ve gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar meclisinin 

en az üçte birinin çağrısı ile her zaman toplanabilir. 
Toplantıya başkanlardan üçte birinin katılması şarttır. Bu sayıda çoğunluk sağlanamadığı tak

dirde toplantı mevcut başkanların çoğunluk karan ile lüzum göreceği bir tarihe bırakılarak durum 
derneklere tebliğ edilir. 

Ancak bundan sonraki toplantının onbeş gün içinde yapılması şarttır. Bu toplantıda çoğunluk 
aranmaz. 

Toplantıya katılmıyan başkanların durumu toplantıdan sonra birlik yönetim kurulunca ince
lenerek bunlardan lüzum görülenler hakkında gereken işlem yapılmak üzere ilgili bulundukları 
derneklerin haysiyet divanına gönderilir. 

Toplantıda kararlar çoğunlukla alınır. 
Toplantı gündeminde bulunmıyan hususlar toplantıda bulunanların onda birinin isteği ile gün

deme alınır. 
Toplantılara birlik başkâtibi katılır, oy kullanamaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634e .1 IH<İ ek) 
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Birliğin gelirleri 

MADDE 64. — Birliğb gelirleri: 
a) Derneklerden aîmacak kayıt ücreti, 
b) Birliğe bağlı dernekler tarafından ödenecek katılma payı, 
c) Yayın gelirleri, 
ç) Bağış ve yardımlar, 
d) Birlik gayesinin gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılacak kuruluşlar geliri, 
e) Birlikçe hazırlanacak müsamere ve benzeri gösteriler geliri, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığı, 
h) Birlik tarafından kurulacak meslekî kurslar ve yapılacak sergi ve panayırlardan sağlana

cak gelirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu 

Tanım 

MADDE 65. — Esnaf ve küçük sanatkâr derneklerinin sadece meslekî yönden mensuplarının 
ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde iş birliği ve 
ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamak maksadıyla kuracakları tüzel kişiliğe sahip kuruluşla
ra esnaf ve küçük sanatkârlar federasyonu denir. 

Kurulma şartı 

MADDE 66. — Federasyon kurulabilmesi için bu kanuna göre bütün illerde aynı konuda 
kurulmuş derneklerin en az % 60 inin istekli bulunması ve kurucu dernek adedinin 50 den aşağı 
olmaması şarttır. 

Kuruluş yeri hükümet merkezi olup bir konuda birden fazla federasyon teşkil edilemez. 

Katılma zorunluluğu 

MADDE 68. — Federasyon kurulduktan sonra kendi konularında çalışan derneklerin bu kuru
luşlara girmeleri zorunludur. 

Üyelerinin belli bir konuda çalışmayıp çeşitli sanat ve mesleklerle iştigal eden çeşitli mahiyette
ki dernekler federasyonların kararlarına uymak zorunluğundadırlar. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 71. — Federasyon Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim Kurulu ve yedekleriyle konfederasyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetçiler raporunu incelemek, yönetim kurulu ve de 

netçileri ibra etmek, 
ç) Gelecek yıl çalışma raporu ile bütçeyi değiştirmek veya aynen kabul etmek, 
d) Federasyona dâhil dernekler ve dolayısiyle üyesi olan esnaf ve sanatkârları meslekî yönden 

ilgilendiren tüzük, yönetmelik ve emsali yönetmelikleri tesbit ve uygulanmasını teminen konfede
rasyona götürmek, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 nci ek ) 
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Birliğin gelirleri 

MADDE 64. — Birliğin gelirleri: 
a) Derneklerden alınacak kayıt ücreti, 
b) Birliğe bağlı dernekler tarafından ödenecek katılma payı, 
c) Yayın gelirleri, 
ç) Bağış ve yardımlar, 
d) Birlik gayesinin gerçekleştirilmesini sağlamak için yapılacak kuruluşlar geliri, 
e) Birlikçe hazırlanacak müsamere ve benzeri gösteriler geliri, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığı, 
g) Birlik tarafından kurulacak meslekî kurslar ve yapılacak sergi ve panayırlardan sağlana

cak gelirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Esnaf ve küçük sanatkârlar federasyonu 

Tanım 

MADDE 65. — Esnaf ve küçük sanatkârlar demeklerinin sadece meslekî yönden mensupları* 
nın ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde iş birliği ve 
ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamak maksadiyle kuracaklan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu denir. 

Kurulma şartı 

MADDE 66. — Federasyon Kurulabilmesi için bu kanuna göre bütün illerde aynı konuda kurul
muş derneklerin en az % 60 inin istekli bulunması ve kumcu dernek adedinin 50 den aşağı olmama
sı şarttır. 

Kuruluş yeri Hükümet Merkezi olup aynı konuda birden fazla federasyon teşkil edilemez. 

Katılma zorunluluğu 

MADDE 68. — Federasyon kurulduktan sonra kendi konularında çalışan derneklerin bu kuru
luşlara girmeleri zorunludur. 

Üyelerinin belli bir konuda çalışmayıp çeşitli sanat ve mesleklerle iştigal eden çeşitli mahiyette
ki dernekler federasyonların kararlarına uymak zorunluğundadırlar. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 71. — Federasyon genel kumlunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim kumlu ve yedekleriyle konfederasyon delegelerini seçmek, 
b) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
c) Yönetim kumlu çalışma rapom ile denetçiler raporunu incelemek, yönetim kumlu ve denet

çileri ibra etmek, 
ç) Gelecek yıl çalışma rapom ile bütçesini değiştirmek veya aynen kabul etmek, 
d) Federasyona dâhil dernekler ve dolayısiyle üyesi olan esnaf ve sanatkârları meslekî yönden 

ilgilendiren tüzük, yönetmelik ve emsali yönetmelikleri tesbit ve uygulanmasını teminen konfede
rasyona götürmek, 

M. MecM (S. Sayısı : 634e lneî eik) 
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e) Üyesi olan dernekler arasında meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden çıkacak anlaş
mazlıkları kesin olarak gidermek, 

f) Çalışılan konularda uyulması zorunlu meslskî kararların alınmasını sağlamak üzere konfede
rasyona teklif ve teşebbüslerde bulunmak, 

g) Üye olan dernekler ve dolayısiyle mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesinde ge
lişmesini sağlayıcı kurs, mektep, sergi ve emsali kültürel ve sosyal teşebbüsleri kurmak, 

h) Meslekî gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak maksadiyle gerekli tedbirleri 
almak, ret verilip verilmemesi ile verilecek ücret mikta-

i) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere üc 
rmın tesbit hususunu karara bağlamak. 

Genel Kurul toplantıları 

MADDE 72. — Federasyon genel kurulu iki yılda bir defa statüde belli edilen zamanda âdi-
yen, yönetim kurulu ve denetçilerin veya üyesi olan derneklerin dörtte birinin, gerektiğinde 
bakanlığın veya konfederasyonun çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 74. — Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklere isim ve 
yerleri gösterilecek şekilde düzenlenen toplantıya katılanlar listedeki yerleri imzalamak sure
tiyle katılmalarını belirtiler. 

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

16 ncı maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur. Temsilciler tarafından veri
lecek derneği temsilen yetkili olduklarını gösterir belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Başkanlık divanı 

MADDE 75. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine hazır bulunan dernek temsilcileri 
veya konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler arasından bir başkan bir başkanvekili 
ve yeteri kadar tutanak kâtibi gösterme oyu ile seçilir. 

Delegelerden onda birinin teklifi halinde seçimin gizli oyla yapılmasına karar verilir. 

Âdi toplantı gündemi 

MADDE 76. — Federasyon genel kurul toplantısı gündemi : 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim kurulu çalışma raporunun görüşülmesi hesapların incelenmesi ve denetçiler ra

porunun okunması, 
3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Başkanlar meclisince incelenen bütçe ve çalışma raporlarının aynen veya değiştirilerek 

kabulü, 
5. (Seçim yılı olduğu takdirde) yönetim kurulu ve yedekleri ile konfederasyon delegelerinin 

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

ya bakanlık veya konfederasyonun isteği ile gün deme alınır. Statü değişikliği ile feshi hususu ilân 
edilen gündeme dahil olmadıkça görüşülemez. 

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 

M. MecliNi (S. Sayısı : 634 e İnci. ek) 
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e) Üyesi olan dernekler arasında meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden çıkacak anlaş
mazlıkları kesin olarak gidermek, 

f) Çalışılan konularda uyulması zorunlu meslekî kararların alınmasını sağlamak üzere konfe
derasyona teklif ve teşebbüslerde bulunmak, 

g) Üye olan dernekler ve dolayısiyle mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesinde ge
lişmesini sağlayıcı kurs, mektep, sergi ve emsali kültürel ve sosyal teşebbüsleri kurmak, 

h) Meslekî gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak maksadiyle gerekli tedbirleri al
mak, 

i) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ücret verilip verilmemesi ile verilecek ücret miktarı
nın tesbit hususunu karara bağlamak. 

Genel kurul toplantıları 

MADDE 72. — Federasyon genel kurulu yılda bir defa statüde belli edilen zamanda âdiyen, yö
netim kurulu ve denetçilerin veya üyesi olan derneklerin dörtte birinin, gerektiğinde bakanlığın 
veya konfederasyonun çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. 

Toplantıya hatılanlar listesi 

MADDE 74. — Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklerin isim ve yer
lerini gösterilecek şekilde düzenlenen listedeki yerleri imzalamak suretiyle katılmalarını belirtirler. 

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

16 ncı maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur ye temsilciler tarafından veri
lecek derneği temsile yetkili olduklarını gösterir belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Başkanlık divanı 
MADDE 75. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine hazır bulunan dernek temsilcileri ve

ya konfederasyon tarafından görevlendirilen temsilciler arasından bir başkan bir başkanvekili ve 
yeteri kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir. 

Delegelerden onda birinin teklifi halinde seçimin gizli oyla yapılmasına karar verilir. 

Adi toplanh gündemi 

MADDE 76. — Federasyon genel kurul toplantısı gündemi : 
1. Başkanlık divanı seçimi, 
2. Yönetim kurulu çalışma raporunun görüşülmesi hesapların incelenmesi ve denetçiler raporu

nun okunması, 
3. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası, 
4. Başkanlar meclisince incelenen bütçe ve çalışma raporlarının aynen veya değiştirilerek 

kabulü, 
5. (Seçim yılı olduğu takdirde) denetçiler ve yönetim kurulu ile yedekleri ve konfederas

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

bakanlık veya konfederasyonun isteği ile gündeme alınır. Statü değişikliği ile fesih hususu ilân edi
len gündeme dâhil olmadıkça görüşülemez. 

Kararlar 19 ncu maddede belirtilen çoğunluk dairesinde alınır. 
M. Meclisi (S Sayısı : 634 e İnci ek) 
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Statü değişikliğinde ve feshinde karar çoğunluğu 

HADDE 77. — Statüde değişiklik yapılması ve federasyonun feshi hususunun görüşülebil
mesi için ilân edilen gündemde bulunması ve karar alınabilmesi için de kayıtlı temsilcilerin üçte 
ikisinin oyu şarttır. 

Yönetim kurulu "başkanlığı 

MADDE 80. — Federasyon yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir veya iki 
başkanvekili geçer. 

Federasyonun hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. 
Federasyon' yönetim kurulunu başkanı veya başkanvekili ile genel sekreter ortak imzalan 

bağlar. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 81. — Federasyon yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Federasyon işlerini mevzuata göre yürütmek, 
b) Genel kurul tarafından alınacak kararlan yürütmek, 
c) Derneklerin çalışmalarını mevzuat ve statüleri esaslanna göre yürümesini sağlamak üze* 

re gerekli görülecek zamanlarda inceliyerek alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bu
lunmak ve derneğin bağlı bulunduğu birliğe de bilgi vermek, 

ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazhklan ilgili birlikle beraber inceliyerek düşünce ve 
tekliflerini konfederasyona vermek, 

d) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca verilecek talimatı yerine getirmek, 
e) Derneklerin gelişmesini teminen lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri 

kurmak kendi imkânlan ile yapılması mümkün olmıvan hususlan konfederasyona götürmek, 
f) Derneklerle mensuplan hakkında lüzumlu bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî daire

lerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek, 
g) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek, 
h) Bütçe, çalışma programı ve hesap cetvellerini hazırlamak ve onanmak üzere genel kurula 

vermek, 
i) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak, 
i) Konfederasyonca tesbit olunan esaslara göre kayıt ücreti ve federasyon katılma payı ta

rifesini düzenlemek ve onanmak üzere genel kurula vermek, ' 
j) Resmî ve özel makamlarca hazırlanan esnaf ve sanat sahihleri ile ilgili her türlü mevzuat 

yönetmelik ve tedbirleri sağlıyarak üyesi olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanatkârlara 
bilgi vermek, 

k^ Demeklerin ihtiyacı bulunan malzemeyi toptan ve en iyi şekilde sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak, 

1) Resmî ve özel 'merciler n'ezdinde mensuplarının yararına olarak gerekli teşebbüs ve te
maslarda bulunmak. 

Denetçilerin görev ve yetkileri 

MADDE 86. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri: 
a) Federasyon genel kurulu tarafından alınan kararların yönetim kurulunca yerine getirilip 

getirilmediğini araştırmak, 
b) Federasyon işlemlerinin statü esaslan içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 
c) Federasyon işlem, hesap ve defterlerini en az üç ayda bir defa kontrol etmek, 

M, MeclM (S. Sayısı ; 634ıe İnci ek) 
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Statü değişikliğinde ve fesihte karar çoğunluğu 

MADDE 77. — Statüde değişiklik yapılması ve federasyonun feshi hususunun görüşülebilmesi 
için ilân edilen gündemde bulunması ve karar alınabilmesi için de kayıtlı temsilcilerin üçte ikisi
nin oyu şarttır, , 

Yönetim kurulu başkanlığı 

MADDE 80. — Federasyon yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir veya iki 
başkanvekili seçer. 

Federasyonun hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. 
Federasyon yönetim kurulunu başkanı veya başkanvekili ile genel sekreterin ortak imzalan 

bağlar. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 81. — Federasyon yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Federasyon işlerini mevzuata göre yürütmek, 
b) Genel kurul tarafından alınacak kararları yürütmek, 
c) Derneklerin çalışmalarını mevzuat ve statüleri esaslarına göre yürümesini sağlamak üze

re gerekli görülecek zamanlarda inceliyerek alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bu
lunmak ve derneğin bağlı bulunduğu birliğe de bilgi vermek, 

ç) Dernekler arasında çıkacak anlaşmazlıkları ilgili birlikle beraber inceliyerek düşünce ve 
tekliflerini konfederasyona vermek, 

d) Bakanlıkça verilecek emir ve konfederasyonca verilecek talimatı yerine getirmek, 
e) Derneklerin gelişmesini teminen lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri 

kurmak kendi imkânları ile yapılması mümkün olmıyan hususları konfederasyona götürmek, 
f) Derneklerle mensupları hakkında lüzumlu bilgileri muntazaman sağlamak ve resmî daire

lerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek, 
g) Resmî ve özel mercilerce istenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek, 
h) Bütçe, çalışma programı ve hesap cetvellerini hazırlamak ve onanmak üzere genel kuru

la vermek, 
i) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak, 
ı) Konfederasyonca tesbit olunan esaslara göre kayıt ücreti ve federasyon katılma payı ta

rifesini düzenlemek ve onanmak üzere genel kurula vermek, 
j) Resmî ve özel makamlarca hazırlanan esnaf ve küçük sanat sahipleri ile ilgili her türlü 

mevzuat yönetmelik ve tedbirleri sağlıyarak üyesi olan derneklere ve dolayısiyle esnaf ve sanat
kârlara bilgi vermek, 

k) Derneklerin ihtiyacı bulunan malzemeyi toptan ve en iyi şekilde sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak, 

1) Resmî ve özel merciler nezdinde mensup larının yararına olarak gerekli teşebbüs ve te
maslarda bulunmak. 

Denetçilerin görev ve yetkileri 

MADDE 86. — Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Federasyon genel kurulu tarafından alınan kararların yönetim kurulunca yerine getiri

lip getirilmediğini araştırmak, 
b) Federasyon işlemlerinin statü esasları içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 
c) Federasyon işlem, hesap ve defterlerini en az üç ayda bir defa kontrol etmek, 
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ç) Federasyonun iki yıllık kesinhesaplarını incelemek ve imza etmek, 
d) Federasyonun iki yıllık çalışmaları hakkında genel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukardaki görev ve yetkilerini (e) fıkrasında ortaklaşa, diğer hususlarda ortaklaşa 

veya tek olarak yaparlar. 
Denetçilere bu husustaki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin miktar ve esasları genel ku

rulca kararlaştırılır. 

Federasyonun gelirleri 

MADDE 87. — Federasyonun gelirleri : 
a) Federasyona dâhil olan dernekler tarafından ödenecek yıllık aidat, 

. b) Yayın gelirleri, 
c) Bağış ve yardımlar, 
ç) Federasyon gayesinin gerçekleştirilmesini temin için yapılacak kuruluş gelirleri, 
d) Federasyonca tertibolunacak müsamere ve benzeri gösteriler gelirleri, 
e) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığı, 
f) Meslekî kurslar ve tertibedilecek sergi ve panayırlardan temin edilecek gelirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Usııaf ve Sanatkârları KonCetlera-syonu 

Tanım ve kuruluş 

MADDE 88. — Bu kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar dernekleri, birlikleri ve federasyonlar 
arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve sanatkârların ça
lışmalarının meslek icabı ve memleket yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek ve 
bu hususta lüzumlu görülecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulunmak Ticaret ve Sanayi Ba
kanlığınca verilecek görevleri yapmakla görevli olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede-
rasyonu kurulur. 

Konfederasyon tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup statüsünün Ticaret Bakanlığınca onanma
sından sonra kurulmuş olur. 

Genel Kurul toplantıları 

MADDE 9&. — Konfederasyon genel kurulu üç yılda bir Mayıs ayında konfederasyon merke
zinde veya ilân edilecek yerde toplanır. 

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün evvel iki gazete ile 
ilân olunur. 

Ayrıca birlik ve federasyonlara da yazıl ile bildirilir. 
Çoğunluk hâsıl olmaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, günü ve saati gündemi 

tebligata yazılır. 
Genel kurul ayrıca yönetim meclisince doğrudan doğruya, Bakanlıkça re'sen veya denetçiler 

tarafından lüzum görüldüğünde her zaman için olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Bu takdirde dahi nitelik aynı şekilde ilân ve tebliğ olunur. 
Âdi ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılmacı şarttır, ilk toplantıda 

bu çoğunluk elde edilemediği takdirde, toplantı en çok üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılır. 

Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. 
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ç) Federasyonum yıllık kesin hesaplarını incelemek ve imza etmek, 
d) Federasyonun yıllık çalışmaları hakkında genel kurula rapor vermek, 
e) Genel kurulu lüzumunda olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Denetçiler yukardaki görev ve yetkilerini (d ve e) bendlerinde çoğunlukla ortaklaşa, diğer 

hususlarda ortaklaşa veya tek olarak yaparlar. Denetçilere bu husiustaki hizmetleri karşılığı 
yapılacak ödemjelerin miktar ve esasları genel kurulca kararlaştırılır. 

Federasyonun gelirleri 

MADDE 87. — Federasyonun gelirleri : 
a) Federasyona dâhil olan dernekler taraf ından ödenecek yıllık aidat, 
b) Yayın gelirleri, 
c) Bağış ve yardımlar, 
ç) Federasyon gayesinin gerçekleştirilmesini temin için yapılacak kuruluş gelirleri, 
d) Federasyonca tertibolunacak müsamere ve benzeri gösteriler gelirleri, 
e) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle 

elde edilecek hizmet karşılığı, 
f) Meslekî kurslar ve tertibedilecek sergi ve panayırlardan temin edilecek gelirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu 

Tanım ve kuruluş 

MADDE 88. — Bu kanuna tabi Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri, birlikleri ve federasyon
lar arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve küçük sanat
kârların çalışmalarının meslek icabı ve memleket yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzen
lemek ve bu hususta lüzumlu görülecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulunmak Ticaret ve Sa
nayi bakanlıklarınca verilecek görevleri yapmakla görevli olarak Türkiye Esnaf ve Küçük Sanat
kârları Konfederasyonu kurulur. 

Konfederasyon tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup statüsünün Ticaret Bakanlığınca onanma
sından sonra kurulmuş olur. 

Genel Kurul toplantıları 

MADDE 93. — Konfederasyon genel kurulu üç yılda bir Mayıs ayında konfederasyon mer
kezinde veya ilân edilecek yerde toplanır. 

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün evvel iki gazete ile ilân 
olunur. 

Ayrıca birlik ve federasyonlara da yazı ile bildirilir. 
Çoğunluk hâsıl olmaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, günü ve saati gündemi 

tebligata yazılır. 
* Genel kurul ayrıca yönetim meclisince doğrudan doğruya, Bakanlıkça re'sen veya denetçiler 

tarafından lüzum görüldüğünde her zaman için olağanüstü topdiantıya çağrılabilir. 
Bu takdirde dahi durum aynı şekilde ilân ve tebliğ olunur. 
Adi ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. îlk toplantıda 

bu çoğunluk elde edilemediği takdirde, toplantı en çok üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın 
yapıflar . 

Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır. 
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Genel Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 94. — Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri : 
a) Yönetim meclisi çalışma raporu ile denetçilerin raporunu incelemek, yönetim meclisi ve de

netçileri ibra etmek, 
b) Gelecek yıl çalışma programı ile bütçeyi değiştirerek veya aynen kabul etmek, 
c) Kesinhesap cetvellerini kabul veya reddetmek, 
ç) Sorumluluğu görülen yönetim meclisi üyeleri hakkında dâva açılmasına karar vermek (bu 

gibi kimseler hakkında 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü tatbik olunur.) 
d) Yönetim meclisince hazırlanan yönetmelikleri onamak, 
e) Her hangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla konfederasyon yönetim meclisi ve denet

çiler arasında çıkacak görüş ayrılıklarını kesin olarak halletmek, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı 

görülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim meclisi tarafından getirilecek konulan incelemek ve 
karara bağlamak ve gerekirse yönetim meclisine görüş ve temennilerini bildirmek, 

g) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat ve mütalâa isteklerinden yönetim meclisine intikal et
tirilecekler hakkında karar vermek, 

h) Denetçilerin ücretleri ile yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısiyle ala
cakları huzur hakkı ile, merkeze gidiş ve gelişleri sebebiyle yapacakları zaruri giderleri tesbit et
mek. (Genel kurul ücret ve huzur haklan Ticaret Bakanlığınca onanır.) 

i) Yönetim Meclisi üyelerini ve yedeklerini seçmek. (99 ncu maddedeki süre hitam bulmuş ise) 
ı) Denetçiler ve yedeklerini seçmek. 

Toplantıya katılanlar listesi 
MADDE 95. — Toplantıya katılanlar adı ve soyadları ile temsil ettikleri birlik ve federasyon

ların isimleri gösterilecek şekild'0 hazırlanan toplantıya katılanlar listesindeki yerleri kimlik gös
termek ve imza etmek suretiyle katılmalarını belirtirler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmalan gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Toplantıya katılanlar listesi gentel klurul başkan ve başkanvekilleriyle tutanak kâtipleri ve 

16 nci maddeye göre hazır bulunan komiser tarafımdan imza oMnur ve temsilciler tarafından ve
rilen, temsile yetkili olduklarını gösteren belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Başkanlık Divanı 

MADDE 96. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine toplantı açılır. Temsilciler arasından 
bir başkan, bir başkanvekili ve gereği kadar tutanak kâtibi gösterme oyu ile seçilir. 

Temsilcilerden onda birinin teklifi üzerine seçim gizli oyla da yapılabilir. 

Başkanlık meclisi 

MADDE 98. — Başkanlar meclisi birlik ve federasyon başkanlarından kurulur. 
Konfederasyon genel kurulunun toplandığı yıllarda Mayıs ayında ve ayrıca yönetim meclisinin 

gerekli göreceği zamanlarda çağrısı üzerine toplanır. Toplantı görüşme ve karar alması usul ve 
esasları genel kuruldaki gibidir. Meclis bu kanunun 94 ncü maddesinin a,b,c,ç,d,e,f,g,h fıkraların
da yazılı görevleri yapar. 
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Genel Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 94. — Genel Kumlun başlıca görev ve yetkileri: 
a) Yönetim meclisi çalışma raporu ile denetçilerin raporunu incelemek, yönetim meclisi ve 

denetçileri ibra etmek, 
T)) Gelecek yıl çalışma programı ile bütçeyi değiştirerek veya aynen kabul etmek, 
c) Kesinhesap cetvellerini kabul veya reddetmek, 
ç) Sorumluluğu görülen yönetim meclisi üyeleri hakkında dâva açılmasına karar vermek 

(bu gibi kimseler hakkında 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü tatbik olunur.) 
d) Yönetim meclisince hazırlanan yönetmelikleri onamak, 
e) Her hangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla konfederasyon yönetim meclisi ve denet

çiler arasında çıkacak görüş ayrılıklarını kesin olarak halletmek, 
f) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı gö

rülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim meclisi tarafından getirilecek konular* incelemek ve 
karara bağlamak ve gerekirse yönetim meclisine görüş ve temennilerini bildirmek, 

g) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat ve mütalâa isteklerinden yönetim meclisine intikal et
tirilecekler hakkında karar vermek, 

h) Denetçilerin ücretleri ile yönetim meclisi üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısiyîe 
alacakları huzur hakkı ile, merkeze gidiş ve gelişleri sebebiyle yapacakları zaruri giderleri tes-
bit etmek. (Genel kurul ücret ve huzur hakları Ticaret Bakanlığınca onanır.) 

i) Yönetim meclisi üyelerini ve yedeklerini seçmek, (99 ncu maddedeki süre hitam bulmuş 
ise) 

ı) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 

Toplantıya katılanlar listesi 

MADDE 95. — Toplantıya katılanlar adı ve soyadları ile temsil ettikleri birlik ve federasyon
ların isimleri gösterilecek şekilde hazırlanan listedeki yerleri kimlik göstermek ve imza etmek su
retiyle katılmalarını belirtirler. 

Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup vekâlet kabul edilmez. 
Toplantıya katılanlar listedeki genel kurul başkan ve başkanveMUeriyle tutanak kâtipleri ve 

16 nci maddeye göre hazır bulunan komiser tarafından imza olunur ve temsilciler tarafından ve
rilen, temsile yetkili olduklarını gösteren belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Başkanlık Divanı 

MADDE 96. — Komiser tarafından verilecek izin üzerine toplantı açılır. Temsilciler arasın
dan bir başkan, bir başkanvekili ve gereği kadar tutanak kâtibi işari oyla seçilir. 

Temsilcilerden onda birinin teklifi üzerine seoim gizli oyla da yapılır. 

Başkanlık meclisi 

MADDE 98. — Başkanlar Meclisi birlik ve federasyon başkanlarından kurulur. 
Konfederasyon genel kurulunun toplanmadığı yıllarda Mayıs ayında ve ayrıca yönetim mecli

sinin gerekli göreceği zamanlarda çağrısı üzerine toplanır. Toplantı görüşme ve karar alması 
usul ve esasları genel kuruldaki gibidir. Meclis bu kanunun 94 ncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), 
(d), (e), (f), (g), (h) fıkralarında yazılı görevleri yapar, 
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Yönelim Meclisi gör et* ve yetkileri 

MADDE 101. — Yönetim meclisinin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Konfederasyon işlerini mevzuat içinde yürütmek, 
b) Genel Kurul tarafından alman kararları yürütmek, 
c) Bütçe, çalışma programı ve kesinhesap cetvellerini hasırlamak ve toplantı yılma, göre baş

kanlar meclisi veya genel kurula vermek, 
ç) Genel kurulu ve başkanlar meclisini âdi ve gerekirse olağanüstü toplantıya çağırmak, 
d) Gayrimenkul alım ve satımına istikraz akdine karar vermek ve birliklerin, federasyonların 

istikraz isteğine dair isteklerini incelemek ve sonuçlandırmak, 
e) Birliklerin ve gerektiğinde derneklerin ve federasyonun çalışmalarının mevzuat ve statüleri 

esasları içinde yürümesini sağlamak için lüzumlu göriuecek zamanlarda işlemlerini incelemek va 
alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunmak, 

f) Birlikler ve birliklerle federasyon arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve kesin olarak 
halletmek, 

g} Genel Sekreterle, memur ve müstahdemlerin atanma, terfi ve işten uzaklaştırılmalarını yap
mak, 

h) Bakanlıkça verilen emir ve talimatı yerine getirmek, 
i) Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının ekonomik ve sosyal bakımdan ih

tiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerini temin için gerekli her türlü tedbirleri almak ve teşebbüs
lerde buhmmak kendi imkânları içinde yapılması mümkün olmıyan hususları gerekli incelemeler 
sonunda ilgili Bakanlığa vermek, 

ı) Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve üyeleri hakkında muntazam gerekli bilgileri sağlamak 
ve resmî dairelerce gerek bu hususta ve gerekse lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve 
mütalâayı vermek, 

j) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat hakkında konfederasyon görüşünü gerektiğinde genel ku
rulun tasvibini de almak suretiyle tesbit ve ilgili makama vermek, 

kN Kurs ve mektep açılmasına, talebe okutulmasına, öğrenci yurtları tesis edilmesine, kamu 
yararına hizmet eden kuruluşlara bir evvelki yıl safi gelirinin % 5 ini g-eçmiyecek miktarda sosyal 
yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

1) Bakanlığın izni alınmak şartiyle ülke dışında «ergi ve panayırlara katılmak, ülke dışındaki 
meslekî kuruluşlara katılmak veya bu gibi kurul, şiarla bağlantı kurmak ve temsilciliğini kabul et
mek, 

m) Konfederasyon topluluğuna dâhil kuruluşların kendi aralarında kurdukları veya kuracakla
rı ölüm, maluliyet, hastalık veya ihtiyarlık halterini teminat altına alan yardım sandıkları kurul
ması, topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının sigorta işlerini düzenlemek amaciyle bir sigorta 
şirketi kurmak veya mevcut sigorta müesseseleri ile gerekli anlaşmaları akdetmek, 

n) Esnaf ve küçük sanat sahipleri ile konfederasyona bağlı kuruluşlar ve tesislerin ihtiyacı 
bulunan yardım ve kredileri sağlamak için gerekli teşebbüsleri yapmak, 

o) Konfederasyona bağlı kuruluşların işlem, muhasebe ve personel ile lüzumlu görecekleri ko
nularda yönetmeliklerini hazırlamak, 

ö) Birliklerce tesbit olunan gelenek ve taamüllerden memleket ölçüsünde uyulması zorunlu 
meslekî kararlar haline getirilmesi, gerekenleri tesbit ve bunların yürütülmesini sağlamak için 
Bakanlığa teklifte bulunmak, 

p) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin tescilini ilân ve lüzumlu meslekî yayında bulunmak 
üzere gazete çıkarmaya ve buna benzer işleri yapmaya karar vermek, 

r) Federasyon, birlik ve gerektiğinde derneklerde yapacağı inceleme sonunda, para ve 

M. MeclM ( S. Sayısı : 634 ıe 1 nci dk ) 



— 37 — 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Yönetim Meclisi görev ve yetkileri 

MADDE 101. — Yönetim Meclisinin başlıca görev ve yetkileri : 
a) Konfederasyon işlerini mevzuat içinde yürütmek, 
b) Genel Kurul tarafından alınan kararları yürütmek, 
c) Bütçe, çalışma programı ve kesin hesap cetvellerini hazırlamak ve toplantı yılına göre 

başkanlar meclisi veya genel kurula vermek, 
ç) Genel kurulu ve başkanlar meclisini âdi ve gerekirse olağanüstü toplantıya çağırmak, 
d) Gayrimenkul alım ve satımına istikraz akdine karar vermek ve birliklerin, federasyonla

rın istikraz isteğine dair isteklerini incelemek ve sonuçlandırmak, 
e) Birliklerin ve gerektiğinde derneklerin ve federasyonun çalışmalarının mevzuat ve statü

leri esaslan içinde yürümesini sağlamak için lümmlu görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek 
ve alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunmak, 

f) Birlikler ve birliklerle federasyon arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve kesin 
olarak halletmek, 

g) Genel Kâtiple memur ve müstahdemlerin atanma, terfi ve işten uzaklaştırılmalarını yapmak, 
h) Bakanlıkça verilen emir ve talimatı yerine getirmek, 
i) Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının ekonomik ve sosyal bakımdan 

ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerini temin İçin gerekli her türlü tedbirleri almak ve teşebbüs
lerde bulunmak kendi imkânlan içinde yapılması mümkün olmıyan hususlan gerekli inceleme
ler sonunda İlgili Bakanlığa vermek, 

ı) Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve üyeleri hakkında muntazam gerekli bilgileri sağla
mak ve resmî dairelerce gerek bu hususta ve gerekse lüzumlu görülecek konularda istenecek 
bilgi ve mütalâayı vermek, 

j) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat hakkında konfederasyon görüşünü gerektiğinde genel 
kurulun tasvibini de almak suretiyle tesbit ve ilgili makama vermek, 

k) Kurs ve mektep açılmasına, talebe okutulmasına, öğrenci yurtlan tesis edilmesine, 
kamu yaranna hizmet eden kuruluşlara bir evvelki yıl safi gelirinin % 5 ini geçmiyecek miktar
da sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

1) Bakanlığın izni alınmak şartiyle ülke dışında sergi ve panayırlara katılmak, ülke dışın
daki meslekî kuruluşlara katılmak veya bu gibi kuruluşlarla bağlantı kurmak ve temsilcili
ğini kabul etmek, 

m) Konfederasyon topluluğuna dâhil kuruluşların kendi aralannda kurduklan veya kura-
caklan ölüm, maluliyet, hastalık veya ihtiyarlık hallerini teminat altına alan yardım sandıklan 
kurulması, topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının sigorta işlerini düzenlemek amaciyle bir si
gorta şirketi kurmak veya mevcut sigorta müesseseleri ile gerekli anlaşmaları akdetmek, 

n) Esnaf ve küçük sanat sahipleri ile konfederasyona bağlı kuruluşlar ve tesislerin ihti
yacı bulunan yardım ve kredileri sağlamak için gerekli teşebbüsleri yapmak, 

o) Konfederasyona bağlı kuruluşları işlem, muhasebe ve personel ile lüzumlu görecekleri 
konularda yönetmeliklerini hazırlamak, 

ö) Birliklerce tesbit olunan gelenek ve teamüllerden memleket ölçüsünde uyulması zorunla 
meslekî kararlar haline getirilmesi gerekenleri tesbit ve bunların yürütülmesini sağlamak için Ba
kanlığa teklifte bulunmak, 

p) Esnaf ve küçük sanat sahiplerinin tescilini ilân ve lüzumlu meslekî yayında bulunmak 
üzere gazete çıkarmaya ve buna benzer işleri yapmaya karar vermek, 

r) Federasyon, birlik ve gerektiğinde derneklerde yapacağı inceleme sonunda, para ve kıy
metli evrak üzerinde suiistimali görülen federasyon, birlik, dernek idarecileri hakkında dâva 
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kıymetli evrak üzerinde suiistimali görülen federasyon, birlik, dernek idarecileri hakkında dâva 
açılması, mevzuat ve statü esasları içinde verilecek emir ve talimatı yerine getirmiyen idareciler 
için ilgili genel kurula teklifte bulunmak, 

Dâva olunan ve genel kurulu toplantıya çağrılan kuruluş idarecilerinin, dâva sonucunda ve 
genel kurulca alınacak karara kadar işten el çektirilmesi Ticaret Bakanlığınca Danıştaydan Ta-
lebolunur. Bu takdirde 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü yürütülür. 

s) Derneklerin kayıt ücreti yıllık aidat ve sair tarifelerini, birlik ve federasyonların kayıt 
ücretleri ile dernek katılma hisselerinin en az ve en yüksek sınırları ile genel esaslarını, bir
lik, federasyon ve konfederasyon genel kurul temsilcilerinin huzur hakları ile zaruri yol giderle
rini, birlik ve federasyon yönetim kurulu huzur haklarını, derneklerin hizmetleri karşılığında 
alacakları ücretlerin esaslarını tesbit etmek, 

ş) 40 nci maddenin (c) fıkrasına göre feshi gereken esnaf kuruluşları hakkında Bakanlığa 
teklifte bulunmak, 

t) Kendisine bırakılan işleri yürütmek için ilgili meslek kolundaki federasyonun mütalâası
nı almak, 

ü) Esnaf ve küçük sanatkârların yetiştirilmesi, ileri tekniğe sahip bulunan memleketler ma
mulleri seviyesinde imalâtta bulunabilmeleri ve bu memleketlerde yürütülen estetik, kalite ve 
istihsal usul ve esaslarının devamlı bir şekilde takip ve tesbiti ile memleketimizde uygulanması 
imkânlarının araştırılması, imalâtın teknik ve maliyet bakımından matluba en uygun bir şekle 
getirilmesini sağlamak için Bakanlığın izni alınmak suretiyle valiliğin gözetimi altında ve o yer 
teknik teşkilâtın yardımı ile birlikler nezdinde kurslar açmak, 

v) (ü) fıkrasında gösterilen maksatların gerçekleşmesini sağlamak üzîere gerektiğinde kü
çük sanatları geliştirme enstitüsü kurmak. 

y) Toplum kalkınması ile ilgili olarak kendilerine verilecek görevleri mevauat içerisinde 
yerine getirmektir. 

Huzur hakkı ve yolluklar 

MADDE 103. — Yönetim meclisi ve genel kurul üyelerinin toplantılara katılmaları maksadiyle 
yapacakları zaruri yol masrafları esasları ve huzur haMa miktarları yönetim meclisi tarafından 
tesbit ve genel kurulun onaması il« tesbit olunur. * 

Genel Sekreter 

MADDE 104. — Konfederasyonun işlerini mevzuat, yönetmelik ve yönetim meclisi kararlan 
dairesinde yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur. 

Genel Sekreter, yönetim meclisi toplantılarına katılır oy kullanamaz. 
Giderler, yönetim meclisi başkanı veya vekili ile genel sekreterin ortak imzası ile yapılır. 
Konfederasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim meclisi bâzı 

konularda genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. 
Genel Sekreterin atama, terfii, cezalandırılması ve işten uzaklaştırılması yönetim meclisince ya

pılır. 
Genel Sekreterin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri veya İktisadî ve Ticarî İlimler 

Akademisi mezunu ve bulunmadığı takdirde lise mezunu olması ve iktisadî sahada tatbikî bilgi ve 
tecrübe sahibi bulunması şarttır. İngilizce, Fransızca veya Almanca lisanlarından birini bilenler 
tercih olunur. 

Genel Sekreter personelin birinci teskiye âmiri olup atanma, terfi, cezalandırma ve işten uzaklaş
tırma işlemleri teklifi üzerine yönetim meclisince yapılır. 
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açılması, mevzuat ve statü esasları içinde verilecek emir ve talimatı yerine getirmiyen idareciler 
için ilgili genel kurula teklifte bulunmak, 

Dâva olunan ve genel kurulu toplantıya çağrılan kuruluş idarecilerinin, dâva sonucuna veya 
genel kurulca alınacak karara kadar işten el çektirilmesi Ticaret Bakanlığınca Danıştaydan ta-
lebolunur. Bu takdirde 48 nci maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendi hükmü yürütülür. 

s) Derneklerin kayıt ücreti yıllık aidat ve sair tarifelerini, birlik ve federasyonların kayıt 
ücretleri ile dernek katılma hisselerinin en az ve en yüksek sınırları ile genel esaslarını, birlik, 
federasyon ve konfederasyon genel kurul temsilcilerinin huzur hakları ile zaruri yol giderlerini, 
birlik ve federasyon yönetim kurulu huzur haklarını, derneklerin hizmetleri karşılığında alacak
ları ücretlerin esaslarını tesbit etmek, 

ş) 40 nci maddenin (c) fıkrasına göre feshi gereken esnaf kuruluşları hakkında Bakanlığa 
teklifte bulunmak, 

t) Kendisine bırakılan işleri yürütmek için ügili meslek kolundaki federasyonun mütalâasını 
almak, 

u) Esnaf ve küçük sanatkârların yetiştirilmesi, ileri tekniğe sahip bulunan memleketler ma
mulleri seviyesinde imalâtta bulunabilmeleri ve bu memleketlerde yürütülen estetik, kalite ve is
tihsal usul ve esaslarının devamlı bir şekilde takip ve tesbiti ile memleketimizde uygulanması 
imkânlarının araştırılması, imalâtın teknik vs maliyet bakımından matluba en uygun bir şekle 
getirilmesini sağlamak için Bakanlığın izni alınmak suretiyle valiliğin gözetimi altında ve o yer 
teknik teşkilâtın yardımı ile birlikler nezdinde kurslar açmak, 

v) (u) bendinde gösterilen maksatların gerçekleşmesini sağlamak üzere gerektiğinde kü
çük sanatları geliştirme enstitüsü kurmak. 

y) Toplum kalkınması ile ilgili olarak kendilerine verilecek görevleri mevzuat içerisinde ye 
rine getirmektir. 

Huzur hakkı ve yolluklar 

MADDE 103. — Yönetim meclisi ve genel kurul üyelerinin toplantılara katılmaları maksadiy-
le yapacakları zaruri yol masrafları esasları ve huzur hakkı miktarları yönetim meclisi tarafın
dan teklif ve genel kurulun onaması ile tesbit olunur. 

Genel Kâtip 

MADDE 104. — Konfederasyonun işlerini mevzuat, yönetmelik ve yönetim meclisi kararlan 
dairesinde yürütmekle görevli bir genel kâtip bulunur. 

Genel Kâtip yönetim meclisi toplantılarına katılır oy kullanamaz. 
Giderler, yönetim meclisi başkanı veya vekili ile genel kâtibin ortak imzası ile yapılır. 
Konfederasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak yönetim meclisi bâzı 

konularda genel kâtibe tek başına imza yetkisi verebilir. 
Genel kâtibin, atama, terfii, cezalandırılması ve işten uzaklaştırılması yönetim meclisince ya

pılır. 
Genel kâtibin, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler fakülteleri, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ida

ri bölümü veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu veya muadili yüksek tahsil yapmış 
olmak ve iktisadi sahada tatbikî bilgi ve tecrübe sahibi bulunmak şarttır. İngilizce, Fransızca 
veya Almanca lisanlarından birinden Devlet lisan imtihanını verenler tercih olunur. 

Genel kâtip personelin birinci tezkiye âmiri olup atanma, terfi, cezalandırma ve işten uzak
laştırma işlemleri teklifi üzerine yönetim meclisince yapılır. 
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Konfederasyonun gelirleri 

MADDE 107. — Konfederasyonun gelirleri : 
a) Birlik ve federasyonların % 10 u geçmemek üzere bir önceki yıl gelirleri üzerinden ve ba

kanlıkça tesbit edilecek orana göre tahsil edilecek katılma paylarından, 
b) Sicil gazetesi ile meslekî yayın gelirlerinden, 
c) Düzenlenecek ve onanacak matbua gelirlerinden, 
ç) Konfederasyonun amacının gerçekleştirilmesi için yapılacak kuruluş gelirlerinden, 
d) Tertip edilecek piyango gelirlerinden, 
e) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına sunulacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığından, 
f) Kurulacak meslekî kurslar ve okullarda tertip edilecek sergi ve panayırlardan sağlanacak 

gelirlerden, 
g) Bağış ve yardımlardan, ibarettir. 

Birlik, federasyon ve konfederasyon payları 

MADDE 108. — Birlik ve federasyona katılma payını tam olarak ve zamanında ödemeyen der
nek yöneticileri, konfederasyon katılma payını aynı şekilde ödemekte ihmali görülen birlik ve fe
derasyon yönetim kurulu üyeleri hakkında konfederasyon yönetim meclisince 30 ncu maddedeki pa
ra cezalan yürürlüğe konulur. 

Bu husustaki kararlar ilâm hükmünde olup genel hükümler dairesinde yerine getirilir. Aida
tın tahsili de aynı hükm£ bağlıdır. 

Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar 

MADDE 109. — Esnaf kuruluşlarında kullanılacak beyanname ve defterler : 
a) Kayıt ve sicil beyannamesi, 
b) Üye kayıt defteri, 
c) Üye sicil defteri, 
ç) Genel kurul tutanaklarının (yazılmak ve yapıştırılmak suretiyle) kaydolunacağı tutanak 

defteri, 
d) Yönetim kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri, 
e) Haysiyet divanı kararlarının yazılacağı karar defteri, 
f) Başkanlar meclisi kararlarının karar defteri, 
g) Gelecek ve teamül defteri, 
h) Demirbaş defteri, 
i) Gelen ve giden evrak kayıt defteri. 
Yukardaki adı geçen matbua ve defterleri ile muhasebeye ait defter ve makbuzların ne şekilde 

tesis, düzenleme ve kullanılacağı konfederasyon tarafından hazırlanacak ve Bakanlıkça onanacak 
yönetmelikte tâyin ve tesbit olunur. 

Esnaf kredilerini düzenleme komitesi 

MADDE 110. — Bu kanuna bağlı derneklere mensup esnaf ve küçük sanat sahiplerine verile
cek olan kredilerin tesbit, düzenleme ve dağıtma şekil ve esaslarını tesbit etmek üzere, Ticaret Ba
kanlığında, Sanayi Bakanı, Maliye Bakanı ve bu bakanlıkların birer temsilcisi ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Genel Müdürü, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Esnaf Kefalet Ko
operatifleri Birliği Başkanı ve Konfederasyonun Başkanının katılmaları ile daimî bir Esnaf Kre
di Komitesi kurulur. 
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Konfederasyonun gelirleri 

MADDE 107. — Konfederasyonun gelirleri : 
a) Birlik ve federasyonların % 10 u geçmemek üzere bir önceki yıl gelirleri üzerinden ve 

Bakanlıkça tesbit edilecek ıorana göre tahsil edilecek katılma paylarından, 
b) Sicil gazetesi ile meslekî yayın gelirlerinden, 
c) Düzenlenecek ve onanacak matbua gelirlerinden, 
ç) Konfederasyonun amacının gerçekleştirilmesi dçin yapılacak kuruluş gelirlerinden, 
d) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına sunulacak ihtiyaç maddeleri dolayısiyle elde 

edilecek hizmet karşılığından, 
e) Kurulacak meslekî kurslar ve okullarda tertibedilecek sergi ve panayırlardan sağlanacak 

gelirlerden, 
f) Bağış ve yardımlardan, 
ibarettir. 

Birlik, federasyon ve konfederasyon payları 

MADDE 108. — Birlik 've federasyona katılma payını tam olarak ve zamanında ödemiyen der
nek yöneticileri, konfederasyon katılma payını aynı şekilde ödemekte ihmali görülen birlik ve 
federasyon yönetim kurulu üyeleri hakkında konfederasyon yönetim meclisince 30 ncu maddedeM 
para cezalan uygulanır. 

Bu husustaki kararlar ilâm hükmünde olup genel hükümler dairesinde yerine getirilir. Aidatın 
tahsili de aynı hükme bağlıdır. 

Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar 

MADDE 109. — Esnaf kuruluşlarında kullanılacak beyanname ve defterler : 
a) Kayıt ve sicil beyannamesi, 
b) Üye kayıt defteri, 
c) Üye sicil defteri, 
ç) Genel kurul tutanaklarının (yazılmak ve yapıştırılmak suretiyle) kaydolunacağı tutanak 

defteri, 
d) Yönetim kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri, 
e) Haysiyet divanı kararlarının yazılacağı karar defteri, 
f) Başkanlar Meclisi kararlarının karar defteri, 
g) Gelenek ve teamül defteri, 
h) Demirbaş defteri, 
i) Gelen ve giden evrak kayıt defteri. 
Yukarda adı geçen matbua ve defterler ile muhasebeye ait defter ve makbuzların ne şekilde 

tesis, düzenleme ve kullanılacağı konfederasyon tarafından hazırlanacak ve Bakanlıkça onanacak 
yönetmelikte tâyin ve tesbit olunur. 

Esnaf kredilerini düzenleme komitesi 

MADDE 110. — Bu kanuna bağlı derneklere mensup esnaf ve küçük sanat sahiplerine verile
cek olan kredilerin tesbit, düzenleme ve dağıtma şekil ve esaslarını tesbit etmek üzere, Ticaret 
Bakanlığında, Sanayi Bakanı, Maliye Bakanı ve bu bakanlıkların birer temsilcisi ile Türkiye 
Oumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri Birliği Başkanı ve Konfederasyonun Başkanının katılmaları ile daimî bir Esnaf 
Kredi Komitesi kurutur. 
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Komitenin çalışma şekli Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelik ile tes-
bit olunur. 

Teftiş, denetleme ve yetki 

MADDE 111. — Bakanlık müfettişleri 112 nci maddedeki hallerin meydana gelmesinde teftişe 
yetkilidir ve bu hallerde ilgili memur ve hizmetlilere işten el çektirebilirler. Bir ay zarfında mah
kemeye tevdi ederler. Organlar içindeki üyeler hakkında Danıştaydan bu yolda talepte buluna
bilirler. 

Memur ve müstahdemler hakkında takipsizlik ve beraet kararı verildiği takdirde mensubol-
dukları kuruluşların yetkili organları kararı ile göreve alınırlar. Açıkta kaldıkları süreye ait ay-
hk ücretleri tam olarak ödenir. 

Yürürlüğe konulacak cezaim 

MADDE 112. — Bu kanuna göre kurulan teşekküllerin, organları içinde bulunan üyeleri ile 
memur ve hizmetlileri, dernek, birlik, federasyonlarla konfederasyonun paraları ile para hükmün
deki evrak ve senetleri ve sair malları aleyhine kesinhesap rapor ve diğer her çeşit evrak ve def
terleri ve vesikaları üzerinde suç işledikleri takdirde bu suçlardan dolayı devlet memurları hak
kında uygulanan cezalar yürürlüğe konulur. 

Organlarda görev alma yasağı 

MADDE 113. — Bu kanuna bağlı kuruluşlarda haysiyet divanı üyeliği ile denetçilik görevle
rini üzerine alan kimselerin aynı kuruluşlarda yönetim kurulu veya meclisince aynı zamanda, 
görev almaları yasak olduğu gibi kan, koca, usul, füruğ ve birinci derecede kan hısımlarının da 
aynı organlarda görev almaları yasaktır. 

Küçük sanat kollan 

MADDE 115. — Bu bölüm hükümlerine bağlı küçük sanat kolları aşağıda gösterilmiştir : 
a) Madenî eşya sanatkârlan : 
Demircilik, bakırcılık, kalaycılık, tenekecilik, lehimcilik, sobacılık, nalbantlık, tornacılık, fre-

zecilik, dökümcülük, tesfiyecilik, kaportacılık, haddecilik, kuyumcu sanatkârlan ve benzerleri, 
b) Ağaç işleri sanatlan : 
Doğramacılık, mobilyacılık, araba imalciliği, marangozluk, oymacılık, tahta tornacılığı, oyun

cakçılık, döşemecilik, kakmacılık ve benzerleri, 
c) İnşaat sanatlan : 
Taşçılık, duvarcılık, betonculuk, dülgercilik, sıvacılık, boyacılık, badanacılık, sıhhi tesisatçılık, 

elektrik tesisatçılığı, mozayıkçılık, fayansçılık, mermercilik, ve benzeri, 
ç) Giyim, mensucat ve deri işleri sanatları : 
Terzilik, gömlekçilik, giyim eşyası imalciliği, dokumacılık, saraçlık, kundura imalciliği ve ta

mirciliği, sayacılık, semercilik, tabaklık ve benzerleri, 
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Komitenin çalışma şekli Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelik 
ile tesbit olunur. 

Teftiş, denetleme ve yetki 

MADDE 111. — Bakanlık müfettişleri 112 nci maddedeki hallerin meydana gelmesinde tef
tişe yetkilidir ve bu hallerde ilgili mıemfur ve hizmetlilere işten el çektirebilirler. Bir ay zarfında 
mahkemeye tevdi ederler. Organlar içindeki üyeler hakkında Danıştaydan bu yolda talepte bulu
nabilirler. 

Memur ve müstahdemler hakkında takipsizlik veya beraet kararı verildiği ve inzibati ba
kımdan işine iadesinde mahzur görülmediği takdirde menöubolduklan kuruluşların yetkili or-
ganları kararı ile göreve alınırlar. Açıkta kaldıkları süreye ait aylık ücretleri tam ollarak 
ödenir. 

Uygulanacak cezalar 

MADDE 112. — Bu kanluna göre kurulan teşekküllerin, organları içinde bulunan üyeleri ile 
memur ve hizmetllileri, dernek, birlik, federasyonlarla konfederasyonum paraları ile para hük
mündeki evrak ve senetleri ve sair malları aleyhine kesinhesap rapor ve diğer her çeşit evrak 
ve defterleri ve vesikaları üzerinde suç işledik'teri takdirde bu suçlardan dolayı Devlet me
murları hakkındaki cezalar uygulanır. 

Organlarda görev alma yasağı 

MADDE 113. — Bu kanuna bağlı kurulmuşlarda haysiyet divanı üyeliği ile denetçilik görev
lerini üzerine alan kimselerin aynı kufriulfuşlarda yönetim kurulu veya meclisinde aynı zamanda 
görev almaları yasak olduğu gibi kan, koca, u:sul, füru ve ikinci derecedeki kan hısımlarının 
da aynı organlarda görev almalan yasaktır. 

Küçük sanat kolları 
MADDE 115. — Bu bölüm hükümlerine bağlı küçük sanat kolları aşağıda gösterilmiştir : 
a) Madenî eşya sanatkârlan : 
Demircilik, bakırcılık, kalaycılık, tenekecilik, lehimcilik, sobacılık, nalbantlık, tornacılık, fre-

zecilik, dökümcülük, tesfiyecilik, kaportacılık, haddecilik, kuyumcu sanatkârlan ve benzerleri, 
b) Ağaç işleri sanatları: 
Doğramacılık, mobilyacılık, araba imalciliği, marangozculuk, oymacılık, tahta tornacılığı, 

oyuncakçılık, döşemecilik, kakmacılık ve benzerleri, 
c) İnşaat sanatları : 
Taşçılık, duvarcılık, betonculuk, dülgerlik, sıvacılık, boyacılık, badanacılık, sıhhi tesisatçılık, 

elektrik tesisatçılığı, mozayıkçılık, fayansçılık, mermercilik ve benzeri, 
ç) Giyim, mensucat ve deri işleri sanatlan : 
Terzilik, gömlekçilik, giyim eşyası imalciliği, dokumacılık, saraçlık, kundura imalciliği ve ta

mirciliği, sayacılık, semercilik, tabaklık ve benzerleri, 
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d) Gıda maddeleri sanatları: 
Mandıracılık (süt, yoğurt, peynir, yağ ve mümasili imalciliği) kasaplık, sakatçılık, unlu mad

deler imalciliği, fırıncılık, şekerli maddeler imalciliği, pastırma, sucuk ve mümasili imalciliği, tur
şuculuk, nebati yağ imalciliği ve benzerleri, 

e) Spor ve sıhhi malzeme imalciliği: 
Her nevi spor alet ve malzemelerinin imalciliği, av ve kamp levazımı imalciliği, suni uzuvlar, 

kasık bağları ve korse imalciliği ve benzerleri, 
f) Fotoğraf, cam, kâğıt, seramik ve plâstik sanatları : 
Fotoğrafçılık, camcılık, aynacılık, cam eşya imalciliği, süs ve ziynet eşyası imalciliği, seramik 

ve plâstik eşya imalciliği, mücellitlik, klişecilik, tabelâcılık ve benzerleri. 
g) Boyama ve temizleme sanatları: 
Kolacılık, ütücülük, elbise temizleme ve boyacılığı ve benzerleri. 
h) Tamircilik sanatları : 
Radyo, saat, gözlük, elektrik, havagazı aletleri tamirciliği, kalem tamirciliği, motorlu - mo

torsuz nakil vasıtaları tamirciliği, motor tamirciliği ve benzerleri. 
i) Kadın erkek berberliği, manikür, pedikür, masajcılar ve lüks olmıyan otelciler ve benzer

leri. 

İşyeri açılması 

MADDE 121. — Her hangi bir sanat kolunda yeniden iş yeri açmak için o sanatta ustalık nite
liğini alan bir kimsenin, sorumlu sanatkârı sıfatı ile iş yerinde yürütülecek hizmetlerin sorumluluğu 
nu üzerine alması şarttır. 

Çırak, kalfa, usta 

MADDE 122. — Esnaf ve sanatkârların ve umumiyetle küçük sanat kollarında çabşan kim 
seler çırak, kalfa ve usta olarak çalışan üç grupa ayrılır ve bunların tarifleri hak ve vecibeleri, 
imtihan hus/usları,, imtihan kurullarının çalışıma gelkli, ücret tarifelerinin tesbiti, iş sahipleriyle 
sanatkârlar arasındaki münasebetler, ehliyetin devamlı veya geçici olarak alınması hustusları, 
çırak, usta ve kalfalar haklarında çıkarılacak ayrı bir kanunla düzenlenir ve işleme tabi tutulur. 

Sicil özeti 

MADDE 123. — Çırak, kalfa ve ustalar kayıtlı bulundukları dernekten hizmet safhaları ile mes
lekî durumlarını gösterir sanatkâr sicil suretlerinin harcını ödemek suretiyle istiyebilirler 

Bir yerden diğer bir yere naklen giden kalfa ve ustaların sicil kayıtlan evvelce çalıştıkları yer
den celbedilecek sicil suretleri ile yapılır. 

Bu gibi kimselerin sicil kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar bir ay süre ile çalışabilirler. 
Bu devre içinde, geldiği yerde sicile kayıtlı olmamasından dolayı tescil edilemiyen kalfa ve usta 

o mahalde hiçbir iş yerinde çalıştırılamaz 

Sorumlu sanatkârın hak ve vecibeleri 
MADDE 124. — Her hangi bir işyerinin, sanatın icrasını sağlıyacak şekilde kurma ve devamını 

gerektirecek hususlar yönünden işyeri sahibi, işyerinde yürütülen sanatın meslekte müesses usul 
ve esaslarla mevcut mevzuat ve nizam hükümlerine uygun bir tarzda yürütülmesinden sorumlu ol-
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d) Gıda maddeleri sanatları: 
Mandıracılık (süt, yoğurt, peynir, yağ ve mümasili imalciliği) kasaplık, sakatçılık, unlu mad

deler imalciliği, fırıncılık, şekerli maddeler imalciliği, pastırma, sucuk ve mümasili imalciliği, 
turşuculuk, nebati yağ imalciliği ve benzerleri, 

e) Spor ve sıhhi malzeme imalciliği : 
Her nevi spor alet ve malzemelerinin imalciliği, av ve kamp levazımı imalciliği, suni uzuvlar, 

kasık bağlan ve korse imalciliği ve benzerleri, 
f) Fotoğraf, cam, kâğıt, seramik ve plâstik sanatları: 
Fotoğrafçılık, camcılık, aynacılık, cam eşya imalciliği, süs ve ziynet eşyası imalciliği, sera

mik ve plâstik eşya imalciliği, mücellitlik, klişecilik, tabelâcılık ve benzerleri, 
g) Boyama ve temizleme sanatları : 
Kolacılık, ütücülük, elbise temizleme ve boyacılığı ve benzerleri. 
h) Tamircilik sanatları: 
Radyo, saat, gözlük, elektrik, havagazı aletleri, tamirciliği, kalem tamirciliği, motorlu - mo

torsuz nakil vasıtaları tamirciliği, motor tamirciliği ve benzerleri. 
i) Kadın erkek berberliği, manikür, pedikür,masajcılar ve lüks olmıyan otelciler ve benzer

leri. 
ı) Deniz motorculuğu, kayıkçılık, mavnacılık ve imalcilikleri ve benzerleri. 
j) Sicim, urgan, halat ve benzerleri imalcileri, 

İşyeri açılması 

MADDE 121. — Her hangi bir sanat kolunda yeniden işyeri açmak için o sanatta ustalık nî  
teliğini alan bir kimsenin, sorumlu sanatkâr sıfatı ile işyerinde yürütülecek hizmetlerin sorumlu
luğunu üzerine alması şarttır. 

Çırak, kalfa, usta 

MADDE 122. — Esnaf ve sanatkârların ve umumiyetle küçük sanat kollarında çalışan kim
seler çırak, kalfa ve usta olarak çalışan üç grupa ayrılır ve bunlann tarifleri hak ve vecibeleri 
imtihan hususlan, imtihan kurullannın çalışma şekli, ücret tarifelerinin tesbiti iş sahipleri ile 
sanatkârlar arasındaki münasebetler ehliyetin devamlı veya geçici olarak alınması hususlan çı
rak, usta ve kalfalar haklannda çıkarılacak ayn bir kanunla düzenlenir. 

Sicil özeti 

MADDE 123. — Çırak, kalfa ve ustalar kayıtlı bulundukları dernekten hizmet safhalan ile 
meslekî durumlarını gösterir sanatkâr sicil suretlerini tesbit edilen ücreti ödemek suretiyle isti-
yebilirler. 

Bir yerden diğer bir yere naklen giden kalfa ve ustalann sicil kayıtlan evvelce; çahştıklan 
yerden celbedileoek sicil suretleri ile yapılır. 

Bu gibi kimseler sicil kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar bir ay süre ile çalışabilirler. 
Bu devre içinde, geldiği yerde sicile kayıtlı olmamasından dolayı tescil edilemiyen kalfa ve 

usta o (mahalde hiçbir işyerinde çalıştırılamaz. 

Sorumlu sanatkârın hak ve vecibeleri . 

MADDE 124. — Her hangi bir işyerinin, sanatın icrasını sağlıyacak şekilde kurma ve deva
mını gerektirecek hususlar yönünden işyeri sahibi, işyerinde yürütülen sanatın meslekte mü
esses usul ve esaslarla mevoult mevzuat ve nizam hükümlerine uygıun bir tarzda yürütültoe-
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mak üzere çalıştırdığı ehliyetli ustayı veya ustalardan birini sorumlu sanatkâr olarak görevlendirme
ye ve ilgili merciflere bildirmeye zorunludur. 

İşyerinde çırak, kalfa ve ustalar tarafından icra olunan sanatın sonunda imal ve tamir olunan 
mamulâtm ayıp ve kusurlarından dolayı malî sorumluluk müessese sahibine, meslekî sorumluluk so
rumlu sanatkâra teveccüh eder. 

Sorumlu sanatkâr bu suretle deruhte etmiş olduğu mesuliyetten müessese sahibine, diğer ustala
ra, kalfalara aidolması gereken kısım için ilgililere rücu hakkını haizdir. 

işyerinde sanatın icrası şekil ve esaslarının tertip ve tanzimi tamamen sorumlu sanatkâra aido-
lup çırak, kalfa ve ustalar hiçbir veçhile bu esaslar dışında çalışamazlar. 

iş sahiplerinin işyeri ile olan münasebetlerinde, muhatapları yalnız mezkûr sanatkârlardır. 
Taraflar arasında aktedilen mukavele de 34 ncü maddede mündemiç tahkim usulü kabul edilme

miş ise anlaşmazlık umumi hükümlere göre halledilir. 

ücret tarifelerinin tesbit şekli 

MADDE 125. — Belediyelerin yetkilere dayanarak fiyat, tarife veya narh tesbit ettiği hallerde 
mahallî birliğin mütalâası alınır. 

Belediyece fiyatı tesbit edilmiyen ve esnaf dernekleri mevzuuna girmiyen sair mal, hizmet ve 
emek karşılığı alınacak ücret veya fiyatlar için v.ahallî birlik başkanlar meclisi tarafından tarife 
veya ücret tesbitleri yapılır ve belediyenin tasditane sunulur. 

Belediyeler tesbit edilen bu tarife veya ücretleri çok gördüğü takdirde esnaf teşekkülü ile an
laşmaya varamazsa onbeş gün zarfında mahallî mülkiye amirliğine itiraz edebilirler. Bu takdirde 
mahallî mülkiye âmiri veya tevkil edeceği bir zatın başkanlığı altında; belediyeden iki, Ticaret ve 
Sanayi Odasından bir temsilci ile Esnaf Dernekleri Birliği Başkanından teşekkül edecek Komisyon 
tarafından nitelik tetkik edilerek karara bağlanır. «Ticaret ve Sanayi Odası olmıyan yerlerde mül
kiye âmirinin seçeceği kimse komisyona katılır.» Komisyon kararına karşı ilgililer ticari dâvaları 
görmt-ye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. 

GEÇÎCl MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halen mevcut esnaf dernek
leri bir yıl içinde, esnaf dernekleri birlikleri iki yıl içinde federasyonlar ve Türkiye Esnaf ve Sa
natkârları Teşkilâtı Konfederasyonu üçüncü yıl içinde silsile esası ile yeni kuruluşlara geçerler. 
Yeniler kuruldukça eskiler münfesih addedilirler. Kuruluşlar konfederasyon vasıtası ile yapılır. 

GEÇÎCl MADDE 2. — Her hangi bir yerde aynı vaya birbirinden başkalığı olmıyan konularda 
kurulmuş oldukları bu kanunun 6 ncı maddesinde açıklanan komitece tesbit olunan dernek ve bir
likler idare amirliğince bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde tek bir dernek içinde 
birlenmek üzere ortaklaşa bir genel kurul toplantısına çağırılır. 

Toplantının yeri, günü, saati idare Amirliğinse en az onbeş gün evvel o yer ilân vasıtaları ile 
ilân .:lunmakla beraber nitelik ilgili derneklere yazı ile tebliğ olunur. 

Toplantı ilgili dernekleriıî üyelerinin katılma durumları nazara alınmaksızın yapılır. 
Katılan kişi sayısı kurulacak derneğin organlarının asıl ve yedek sayısı ile Genel Kurul Baş

kanlık Divanının kuruluşuna yetecek kadar olması gerekir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 634te İnci ek) 
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sinden sorumlu olmak üzere çalıştırdığı ehliyetli ustayı veya ustalardan birini sorumlu sanat
kâr olarak görevlendirmeye ve ilgili mercilere "bildürmeye zorunludur. 

işyerinde çırak, kalfa ve ustalar tarafından icra olunan sanatın sonlunda imal ve tamir olu
nan mamiulâtm ayıp ve kusurlarından dolayı malı sorumluluk müessese sahibine, meslekî 
sorumluluk sorumlu sanatkâra teveccüh eder. 

Sorumlu sanatkâr bu suretle deruhde etmiş olduğıu mesuliyetten müessese sahibine, diğer 
ustalara, kalfalara aidolması gereken kısım için ilgililere rücu hakkını haizdir. 

işyerinde sanatın icrası şekil ve esaslarının tertip ve tanzimi tamamen sorumlu sanatikâra 
aidolup çırak, kalfa ve ustalar hiçbir veçhile bu esaslar dışında çalışamazlar. 

iş sahiplerinin, işyeri ile olan münasebetlerinde, muhatapları yalnıız sorumlu sanatkârlardır. 
Taraflar arasında akdedilen mukavelede 34 noü maddede mündemiç tahkim usıulü kabul 

edilmemiş ise anlaşmazlık umuımi hükümlere göre halledilir. 

Ücret tarifelerinin tesbit sekli 

MADDE 125. — Belediyelerin yetkilerine dayanarak fiyat, tarife veya narh tesbit ettiği 
hallerde mahallî birliğin mütalâası alınır. 

Belediyece fiyatı tesbit edilmiyen ve esnaf dernekleri mevzuuna giren sair hizmet ve 
emek karşılığı alınacak ücret veya fiyatlar için mahallî birlik başkanlar meclisi tarafından 
tarife veya ücret tesbitleri yapılır ve belediyenin tasdikine sunulur. 

Belediyeler tesbit edilen bu tarife veya ücretleri çok gördüğü takdirde esnaf teşekkülü ile anlaş
maya varamazsa onbeş gün zarfında mahallî mülkiye amirliğine itiraz edebilirler. Bu takdirde ma
hallî mülkiye âmiri veya tevkil edeceği bir zatın başkanlığı altında; belediyeden iki, Ticaret ve Sa
nayi Odasından bir temsilci ile Esnaf Dernekleri Birliği Başkanından teşekkül edecek Komisyon 
tarafından durum tetkik edilerek karara bağlanır. «Ticaret ve Sanayi Odası olmıyan yerlerde mül
kiye âmirinin seçeceği kimse komisyona katılır.» Komisyon kararına karşı ilgililer yazılı bildiri ta
rihinden itibaren otuz gün içinde ticari dâvaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulu
nabilirler. 

GEÇlCl MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halen mevcut esnaf dernek
leri bir yıl içinde, esnaf demekleri birlikleri iki yıl içinde federasyonlar ve Türkiye Esnaf ve Sa
natkârları Teşkilâtı Konfederasyonu üçüncü yıl içinde silsile esası ile yeni kuruluşlara geçerler. 
Yeniler kuruldukça eskiler münfesih addedilirler. Kuruluşlar konfederasyon vasıtasiyle yapılır. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belirtilen süreler zarfında durumlarını bu kanunun hü
kümlerine uydurmıyan dernekler ve federasyonlar süresi sonunda münfesih sayılırlar. Derneklerin 
mevcutları ile hak ve vecibeleri aynı konuda kurulacak derneklere devredilmek üzere emaneten bir
liklerine, federasyonlannki de aynı şekilde Konfederasyona devrolumır. Devrolan teşekküllerin so
rumluluğu devraldıkları miktarla mukayyettir. 

GtEÇlCl MADDE 2. — Her hangi bir yerde aynı veya birbirinden başkalığı olmıyan konularda 
kurulmuş oldukları bu kanunun 6 ncı maddesinde açıklanan komitece tesbit olunan dernek ve bir
likler idare Amirliğince bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde tek bir dernek için
de birleşmek üzere ortaklaşa bir genel kurul toplantısına çağırılır. 

Toplantının yeri, günü, saati idare amirliğince en az onbeş gün evvel o yer ilân vasıtaları ile 
ilân olunmakla beraber ilgili derneklere yazı ile tebliğ olunur. 

Toplantı ilgili derneklerin üyelerinin katılma durumları nazara alınmaksızın yapılır. 
Katılan kişilerin sayısı kurulacak derneğin organlarının asıl ve yedek sayısı ile genel kurul baş

kanlık divanının kumlusuna yetecek kadar olması gerekir. 

M. MeclM (S. Sayısı : 634e İnci ek) 
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Gtnel Kurul toplantılarına katılması gereken dernakler yeni derneğin kuruluşu anından itibaren 
münfesih olurlar. Menkûl ve gayrimenkûlleri ile hak ve vecibeleri bu derneklere geçer. 

Toplantı çoğunluğu belirtilen sayıda olmadığı takdirde İdare Amirliğince uygun görülecek bir 
tarihe bırakılır ve nitelik aynı şekilde tebliğ ve ilân olunur. 

Bu defa gerekli üye mevcudunun katılması sağlanmadığı takdirde ilgili dernekler münfesih du
ruma girer ve menkûl ve gayrimenkûlleri ile hak ve vecibeleri yeniden aynı konuda kurulacak der
neklere devredilmek üzere bölgesi içinde bulunan Esn?i Dernekleri Birliğine emaneten geçer. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen çalışmakta bulunan Hrlikler (îl merkezindekiler hariç) iki yıl 
içinde fesih ve tasfiye olunarak mevcutları ile hak ve vecibeleri bağlanacaktan birliğe geçer. 

îl merkezlerinde kurulmuş birlikler ise bu süre icir.de kanun hükümlerine uyarlar. 
Süresinde uymıyan birikler münfesih olur ve mevcutları ilgili bulunan dernekler arasında ka

tılmaları oranında dağıtılır. 
Halen il merkezlerinde kurulmuş bulunan meslekî birlikler iki yıl içinde bu kanuna uyarlar. 

Ve bulundukları yerin belediye sınırlan içinde ve ana sözleşmelerinde belli konulan ve bu konulara 
dâhil meslek ve sanat müntesipleri için çalışmada bulunurlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 nci ek ) 
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Genel kurul toplantılarına katılması gereken dernekler yeni derneğin kuruluşu anından itiba
ren münfesih olurlar. Menkûl ve gayrimenkulleri ile hak ve vecibeleri bu derneklere geçer. 

Toplantı çoğunluğu belirtilen sayıda olmadığı takdirde idare amirliğince uygun görülecek bir 
tarihe bırakılır ve durum aynı şekilde tebliğ ve ilân olunur. 

Bu defa gerekli üye mevcudunun katılması sağlanmadığı takdirde ilgili dernekler münfesih du
ruma girer ve menkul ve gayrimenkulleri ile hak ve vecibeleri yeniden aynı konuda kurulacak 
derneklere devredilmek üzere bölgesi içinde bulunan Esnaf Dernekleri Birliğine emaneten geçer. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Halen çalışmakta bulunan birlikler (il merkezindekiler hariç) bir 
yıl içinde fesih ve tasfiye olunarak mevcutlan ile hak ve vecibeleri bağlanacaklan birliğe geçer. 

İl merkezlerinde kurulmuş birlikler ise iki yıl içinde kanun hükümlerine uyarlar. 
Süresinde uymıyan birlikler münfesih olur ve mevcutlan ilgili bulunan demekler arasında ka-

tılmalan oranında dağıtılır. 
Halen il merkezlerinde kurulmuş bulunan meslekî birlikler iki yıl içinde bu kanuna uyarlar. Ve 

bulundukları yerin belediye sınırlan içinde ve ana sözleşmelerinde belli konulan ve bu konulara 
dâhil meslek ve sanat müntesipleri için çalışmada bulunurlar. 

M. Mecliısi ( S. Sayısı : 634 e 1 nei ek ) 
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Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 6. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 12. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 13. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 14. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 15. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 16. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 17. — Bu maddede yapıüan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 18. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 19. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 20. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 22. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 24. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 26. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 27. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 28. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 29. — Bu maddede yapıüan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 30. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 32. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 33. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 34. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 35. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 36. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 37. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 38. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 39. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 40. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 41. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 42. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 43. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 44. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 <e 1 nci ek ) 
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MADDE 45. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 46. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 47. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 48. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 49. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 50. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 51. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 52. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 53. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 54. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 55. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 56. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 57. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 58. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 59. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 60. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 61. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 62. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 63. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 64. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 65. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 66. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 67. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 68. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 69. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 70. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 71. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 72. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 73. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 74. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 75. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 76. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 77. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 78. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 79. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 80. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 81. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 82. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 83. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 84. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 85. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 86. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 87. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 88. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 89. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 90. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 91. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 nci eik ) 
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MADDE 92. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 93. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 94. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 95. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 96. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 97. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 98. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 99. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 100. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 101. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 102. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 103. — Bu maddede yapılan değişiklik komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 104. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 105. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 106. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 107. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 108. — Bu maddede yapıdan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 109. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 110. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 111. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 112. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 113. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 114. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 115. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 116. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 117. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 118. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 119. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 120. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 121. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 122. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 123. — Bu maddede yapıilan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 124. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 125. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
GEÇtCt MADDE 2. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu maddede yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 126. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 127. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 128. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 634 e 1 ııci ek ) 



Dönem 
Toplantı 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 338 e 2 nci ek 

Sosyal sigortalar kanunu tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 

(M. Meclisi 1/462; C. Senatosu 1/324) 

Sosyal Sigortalar Kanunu Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sosyal Sigortalar Ka

nunu Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/462 

Karar No. : 2 

16 . 7 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilip Millet Meclisin
ce benimsenmiyen 11, 15, 43, 57, 61, 80, 84, 89, 126, 135, geçici 8, geçici 9, geçici 18 ve 142 nci 
maddeleri Karma Komisyonumuzca incelenerek bütün bu maddeler için ekli yeni metinler tes-
bit ve kabul edilmiştir. 

G'enel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına takdim olu
nur. 

Karma Komisyon 
Başkanı Sözcü 

Elâzığ Senatörü İzmir Milletvekili Aydm Senatörü 
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Kastamonu Senatörü 
A, N. Tuna 

Uşak Senatörü 
K. Coşkunoğlu Ö. F. S anaç 
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N. Mirkelâmoğlu 



MİLLET MECLİSİNİN \EABXJL 
ETTİĞİ METÎN 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 
TASARISI 

©ÖLÜM - II 

İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

t§ kasası ve meslek hastalığının tanımı 

MADDE 11. — 
A) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlar

dan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen 
veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğ
ratan olaydır : 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan 

iş dol'ayısiyle, 
c) Sigortalının, işveren tarafından görev 

ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işi
ni yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalının, işverence sağlanan bir 'ta
şıtla işin yapıldığı yere toplu olarak gütürülüp 
getirilmeleri sırasında. 

B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıl
dığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 
geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi 
arıza halleridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalık
lar listesi dışında her hangi bir hastalığın mes
lek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıka
bilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta, Yüksek 
Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

İşverenin yükümü 

' MADDE 15. — İşveren, îş kazasına uğnyan 
sigortalıya, Kurumca işe el koyuncaya kadar, 
sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardım
larını yapmakla yükümlüdür. 

Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan 
masraflarla yol paraları Kurum tarafından iş
verene ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yeri
ne getirilmesindeki savsama ve gecikmeden do-

OUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 
TASARISI 

BÖLÜM - II 

îş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

İş kazası ve meslek hastalığının tarifi 

MADDE 11.— 
A) İş kazası, aşağıdaki hâl ve durumlardan 

birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve
ya sonradan bedence veya ruhça ârizaya uğratan 
olaydır : 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sıra
da, 

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş 
dolayısiyle, 

c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile 
başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir ta
şıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp 
getirilmeleri sırasında, 

B) Meslek hastlığı, sigortalının çalışnlıdığı 
işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple ve
ya işin yürütüm şartlan yüzünden uğradığı 
geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi 
arıza halleridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalık
lar listesi dışında her hangi bir hastalığın mes
lek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çı
kabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Sağlık 
Kurulunca karara bağlanır. 

İşverenin yükümü 

MADDE 15. — İşveren, iş kazasına uğnyan 
sigortalıya, Kurumca işe elkoyuncaya kadar, 
sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardım
larını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan 
ve belgelere dayanan masraflarla yol paralan 
Kurum tarafından işverene ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine 
getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl 

M. Meclüsd ( S., Sayısı : 338 e 2 neti ıelk ) 
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İş kazası ve meslek hastaltğmm tarifi 

MADDE 11. — 
A) Işkazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 

sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan (faydır : 
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan i§ dolayısiyle, 
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp ge

tirilmeleri sırasında. 
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya 

işin yürütüm şartlan yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza 
halleridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında her hangi bir hastalığın meslek 
hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunca karara bağlanır, 

İşverenin yükümü 

MADDE 15. — İşveren, iş kazasına uğrıyan sigortalıya, Kurumca işe elkonuncaya kadar, sağ
lık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve 
belgelere dayanan masraflarla yol paralan Kurum trafmdan işverene ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına se-
bebolan işveren, Kurumun bu yüzden uğnyacağı her türlü zaran ödemekle yükümlüdür, 

M. Meclîsi ( S, Sayısı ; 338 e 2 ncd ek) 
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layı, sigortalının tedavi süresinin uzmasına, ma
lûl kalmasına veya malûllük derecesinin artma
sına sebebolan işveren, Kurumun bu yüzden uğ-
rıyacağı her türlü zaran ödemekle yükümlü
dür. 

IBÖLÜM - IV 

Analık (Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. — Sigortalı kadının veya sigor
talı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı 
hallinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : 

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve 
gerekli sağlik yardımlarının sağlanması, 

B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 
sağlanması, 

C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi, 

E) Gerekirse analık hali sebebiyle başka 
bir yere gönderilmesi. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandık
tan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri 
sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiye-
bilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Ku
rum da her zaman kontrol muayenesine tabi 
tutabilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muaye
nesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya 
işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde 
yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna gö
re, malûllük aylığı : 

A) Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan 

rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından 
sonraki bir tarihi taşımakta ise bu raporun ta
rihini, 

B) Kurumca kontrol muayenesine veya işe 
alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûl
lük durumuna esas tutulan raporun tarihini, 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına 
sebebolan işveren, Kurumun bu yüzden uğrıya-
cağı her türlü zaran ödemekle yükümlüdür. 

BÖLÜM - IV 

Analık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. —- Sigortalı kadının veya sigor
talı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı 
halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : 

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve 
gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 

B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 
sağlanması, 

C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
Ç) Sigortalı kadının doğumdan önce ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi, 

D) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt 
içinde başka bir yere gönderilmesi. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandık
tan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri 
sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiye-
bilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Ku
rumda her zaman kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayene
sinde, gerekse sigortalının isteği üzerine ve
ya işe alıştırma sonunda yapılan muayenesin
de yeniden tesbit edilecek malûllük durumu
na göre, malûllük aylığı: 

I - Sigortalanın istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan 

rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından 
sonraki bir tarihi taşımakta ise bu raporun ta
rihini, 

II - Kurumca kontrol muayenesine veya işe 
alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûl
lük durumuna esas tutulan raporun tarihini, 

M. Meclisi ( S.ı Sayısı : 338 e 2 noi <elk) 
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Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. — Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı halin
de, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : 

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi, 
E) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sürekli 
. bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri -sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiyebilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum da her zaman kontrol muayenesine tabi tutabilir. 
Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe 

alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, malûl
lük aylığı : 

I - Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonra

ki bir tarihi taşımakta ise bu raporun tarihini, 
II - Kurumca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûllük 

durumuna esas tutulan raporun tarihini, 
Takibeden ay başından başlanarak gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir. 
Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen 

tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muayenesi için 
belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kuru
mun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç ay içinde yaptıran ve malûllük halinin de
vam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak veri
lir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptı
ran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, rapor tarihinden son
raki ay başından başlanarak ödenir. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 338 e 2 ned ıeik ) 
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Takibeden ay başından başlanarak gerekir
se artırılır, azaltılır veya kesilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kon
trol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yap-
tırmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay 
başından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kon
trol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten başlıyarak üç ay içinde yap
tıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit 
edilen sigortalının malûllük aylığı, ödemenin 
kesildiği tarihten başlanarak verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildi
risinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten son
ra yaptıran ve malûllük halinin devam ettiği 
tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, ra
por tarihinden sonraki ay başından başlanarak 
ödenir. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 61. —• 60 ncı maddenin (A) fıkra
sında yazılı şartlan yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, iş
ten ayrıldığı tarihten önce Malûllük, Yaşlılık ve 
ölüm Sigortaları primi ödenmiş, son on takvim 
yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tu
tarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yı
lına göre bulunacak ortalama yıllık kazancı
nın % 50 si oranında yıllık yaşlılık geliri bağ
lanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı da yukarıki fık
raya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık 
ve ölüm Sigortaları primi ödemiş olan sigorta
lının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tu
tulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği 
takvim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 
yukarıki oranlardan, sigortalılık süresinin 34 
yıldan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme 
yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağla
nır. 

60 tan yukarı yaşta aylık bağlanan sigor
talının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Takibeden ay başından başlanarak gerekirse 
artırılır, azaltılır veya kesilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol 
muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belir
tilen tarihten sonraki ay başına kadar yaptır-
mıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay ba
şından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol 
muayenesini kurumun yazılı bildirisinde belir
tilen tarihten başlıyarak üç ay içinde yaptıran 
ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen 
sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildi
ği tarihten başlanarak verilir. 

Kabuledilir bir özrü olmadan kontrol mua
yenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen 
tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve ma
lûllük halinin devam ettiği tesbit edilen si
gortalının malûllük aylığı, rapor tarihinden 
sonraki ay başından başlanarak Ödenir. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkra
sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık 
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 
işten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş, son on tak
vim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç 
tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim 
yılma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının 
% 50 si oranında yıfllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan 
sigortalının ortalama yıllık- kazancı da yukarı
ki fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigorta
lının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tu
tulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği 
takvim yıllan esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlı
lık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalı
ya, yukarıki oranlardan, sigortalılık süresinin 
34 yılldan eksik her tam yılı için % 0,50 indir
me yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağ
lanır. 

60 dan yukan yaşta aylık bağlanan sigor
talının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara 
göre tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra 
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Aylığın hesaplanması 

MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartlan yerine getirerek yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten aynldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primi ödenmiş son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlan top
lamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si ora
nında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıki 
fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortadan primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yılhk kazancı prim ödediği takvim 
yıllan esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlıllık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu
karıki orandan, sigortalılık süresinin 34 yıldan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme yapılmak 
suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağüanır. 

60 tan yukan yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukanki fıkralara göre 
tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak 
hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

M. MecJiki ( S. Sayısı : 33Ş e 2 nci ek ) 
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göre tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra 
doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 ar
tırılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin oniki-
de biridir. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — İşveren, bir takvim ayı için
de çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 
esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu 
kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını 
ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait prim
ler tutarını da bu miktara ekliyerek en geç er
tesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mec
burdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak 
edilen ve fakat (ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak primler hakkında da yukarıki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak öden
mezse, ödenmiyen Hasmına, sürenin bittiği tarih
ten bağlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bun
dan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı 
uygulanır. 

Ay kesirleri tam olarak hesabedilir. Gecikme 
zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve 
tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını 
geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmının alınacağı 
tarihe kadair gecikme zammı alınır. 

Yersiz olarak alman primlerin geriv&rilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ye yersiz olarak alın
mış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında 
işverenlere ve sigortalılara geliverilir. 

İşverenlere geliverilecek primler için Ku
rumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin 
Kuruma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşın
dan iadenin yapıldığı ayın başına kadar gecen 
süre için hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kaza-

M. Meclfei ( S- Sayısı : 338 e 2 nci <ek ) 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 ar
tırılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin oni-
kide biridir. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — İşveren, bir ay içinde çalış
tırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tu
tulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun 
gereğince hesaplanacak prim tutarlarım ücret
lerinden kesmeye ve kendilerine ait primler 
tutarını da bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecbur
dur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak 
edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üze
rinden hesaplanacak primler hakkında da yu
karıki fıkra hükmü uygulanır. 

Prim süresi içinde ve tam olarak ödenmezse 
ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten baş-
lıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan 
sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Ge
cikme zammı yalnız prim alacaklarına uygula
nır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim mik
tarının % 20 sini geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, 
gecikme zammının uygulandığı sürenin sonun
dan itibaren % 5 faiz alınır. 

Yersiz olarak alınan jirimlerin geriverilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alın
mış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında 
işverenlere ve sigortalılara geriverilir. 

İşverenlere geriverilecek primler için Ku
rumca % 5 faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku
ruma yatırıldığı tarihi takibeden ay başından 
iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre 
için hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kazala-
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Primlerin ödenmesi 
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutula

cak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlannı ücretlerinden 
kesmeye ve kendilerine ait primler tutarını da bu miktara ekliyerek en geç ertesi ayın sonuna 
kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci madenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden 
hesaplanacak primler hakkında da yukanki fıkra hükmü uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten bağ
lıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve 
tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarının % 20 sini geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış oüsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı 
tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan 
itibaren kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci madde şümulüne giren müteselsil sorumluluk halinde 
faiz borçları da nazara alınır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geriverilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alınmış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarihler
den on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geliverilir. 

işverenlere geliverilecek primler için Kurumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin Kuru
ma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için 
hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortasından yapılmakta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Hastalık, ana
lık, ımâlüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılmakta olan yardımlar ile verilmekte olan 
ödenek ve aylıklar ise, ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş 
olurlarsa durdurulur. Şu kadar M, daha önce sağlanan yardımlara ait giderler ilgililerden geri 
alınmaz. 

M'. 'MVrliitti ( S. Siivısı : ^ 8 o 2 imi de ) 
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lariyle meslek hastalıkları sigortasından yapıl
makta olan yardım ve ödemeler durdurulur. 
Hastalıkı Analık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından yapılmakta olan yardımlar ile 
verilmekte olan ödenek ve aylıklar ise, ilgililer 
bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme 
şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu 
kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ait 
giderler ilgililerden geri alınmaz. 

Geçici iş göremedik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — iş kazası, meslek hastalığı 
veya hastalık halinde verilecek geçici iş göre
mezlik ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci mad
deler gereğince hesaplanacak günlük kazancı
nın yarısıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimsesi varsa geçici iş göremezlik ödeneği gün
lük kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut ba
kımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere 
gönderilmek yolu ile tedavi ettirilen sigorta
lıya günlük kazancının üçte biri yerilir. Bu yol
dan tedavi ettirilen sigortalının geçindirmekle 
yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu ödenek si
gortalının günlük kazancının yarısına çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan si
gortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayı-
siyle yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte bu
lunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tu
tulan kazanca göre hesaplanacak bir günlük 
geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli 
iş göremezlik gelirinin 90 da biri arasındaki 
fark, kendisine her gün için geçici iş göremez
lik ödeneği olarak verilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 

Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında 
güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun tali
matı uyarınca, işveren tarafından Kurum hesa
bına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna, uy
gun olarak verilen ödenekleri belgelerine da
yanarak işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek gün
lük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

M. Meclisi ( S. S 
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riyle meslek hastalıkları sigortasından yapıl
makta olan yardım ve Ödemeler durdurulur. 
Hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortalarından yapılmakta olan yardımlar ile 
verilmekte olan ödenek ve aylıklar ise, ilgililer 
bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şart
larını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu kadar 
ki, daha önce sağlanan yardımlara ait giderler 
ilgililerden geri alınmaz. 

Geçici i§ göremezlik ödeneğinin hesaplanması 
m 

MADDE 89. — iş kazası, meslek hastalığı 
veya hastalık halinde verilecek geçici işgöre-
mezlik ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci mad
deler gereğince hesaplanacak günlük kazancının 
yarısıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimsesi varsa geçici işgöremezlik ödeneği gün
lük kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut ba
kımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmele
re gönderilmek suretiyle tedavi ettirilen sigor
talıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu 
yoldan tedavi ettirilen sigortalının geçindir
mekle yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu öde
nek sigortalının günlük kazancının yarısına çı
karılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan si
gortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dola-
yısiyle yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte 
bulunursa, sürekli işgöremezlik gelirine esas 
tutulan kazanca göre hesaplanacak bir günlük 
geçici işgöremezlik Ödeneği ile üç aylık sürekli 
işgöremezlik gelirinin 90 da biri arasındaki 
fark, kendisine her gün için geçici iş göremez
lik ödeneği olarak verilir. 

Geçici işgöremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 

Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında 
güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun Tali
matı uyarınca, işveren tarafından Kurum hesa
bına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna uy
gun olarak verilen ödenekleri belgelerine daya
narak işverene Öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek gün
lük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

»ayısı : 338 e 2 nci etk ) 
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Geçici i§ göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — 1§ kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik 
ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük 
kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gön
derilmek voliyle tedavi ettirilen sigortalıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu yoldan tedavi 
ettirilen sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu Ödenek sigortalının günlük 
kazancının yarısına çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayı-
siyle yeniden tedavi edilir ve yazılı istekle bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutulan 
kazanca göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli iş göre
mezlik gelirinin doksanda biri arasındaki fark, kendisine her gün için geçici iş göremezlik öde
neği olarak verilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 
Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunursa, bu ödenek, Kurumun talinuatı 

uyarınca, işveren tarafından Kurum hesabına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna uygun ola
rak verilen ödenekleri belgelerine dayanarak işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

M. Meclîsi ( S. Sayısı : 338 e 2 nci ek ) 
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Resim ve hare bağışıklığı 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan 
bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere ve
rilmesi veya bunlardan alınması gereken rapor, 
ihbarname, makbuz, ilmühaber, dilekçe, beyan
name ve saire gibi bütün evrak ve belgeler ile 
bunların suretleri her türlü resim ve haredan 
bağışıktır. 

Tüzükler 

MADDE 135.— 
A) 
a) îş kazası ve meslek hastalığı sonucu sü

rekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma 
gücünü ne oranda azaltacağı; 

b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gü
cünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal
lerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
durumda sayılacakları; 

c) İşe alıştırmanın ne yolda ve hangi esas
lara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uy
gulanma tarzı; 

d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaş
lanmış sayılacakları; 

e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 
belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uy
gulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalış
ma şekil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sa
yılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en 
geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı tak
dirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 

B) 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim 

ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini gös
teren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kart
larının nitelik, usul ve esasları ile verilme sü
releri ; 

b) Primler hesabına esas tutulacak kazanç
la toplamının hangi usul ve esaslara göre Ku
rumca ölçümleneceği ve Prim İtiraz Komisyon
larının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları 
ile üyelerinin ücretleri; 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Resim ve hare muaflığı 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan 
bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere veril
mesi veya bunlardan alınması gereken her tür
lü evrak ve belgeler ve bunların suretlerinden 
hiçbir resim ve hare alınmaz. 

Tüzükler 

MADDE 135.— 
A) : 
a) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sü

rekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazan
ma gücünü ne oranda azaltacağı; 

b) Sigortalının hangi hallerde çalışma gü
cünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal
lerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
durumda sayılacakları; 

c) İşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esas
lara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu
lanma tarzı; 

d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaş
lanmış sayılacakları; 

e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sos
yal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu ka
nunda belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun 
uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalış
ma şekil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayı
lacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en 
geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı tak
dirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 

B) : 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile 

prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini 
gösteren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap 
kartlarının nitelik, usul ve esasları ile verilme 
süreleri; 

b) Primler hesabına esas tutulacak kazanç
lar toplamının hangi usul ve esaslara göre Ku
rumca ölçümleneceği ve prim ikraz komisyon
larının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları 
ile üyelerinin ücretleri; 

M. Meeüisn ( S., Sayısı : 338 e, 2 neâ >ek ) 
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Besim, hare ve Damga Vergisi muaflığı 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere verilmesi 
veya bunlardan alınması gereken her türlü evrak ve belgeler ve bunların suretlerinden hiçbir re
sim, hare ve Damga Vergisi alınmaz. 

' Tüzükler 

MADDE 135. — 
A) : 
a) iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma 

gücünü ne oranda azaltacağı; 
b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi haller

de başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları; 
c) îşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu

lanma tarzı; 
d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacaktan; 
e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 

belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma 
şekil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en 
geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 

Çalışma ve Sağlık ve Sosval Yardım bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile, 
B ) : 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini gös

teren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile. verilme «üre
leri; 

b) Primler hesabına esas tutulacak kazançlar toplamının hangi usul ve esaslara göre Kurum
ca ölçümleneeeği TO prim itiraz komisyonlarının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile üye
lerinin ücretleri; 

c) Sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya mec
bur bulundukları usul ve esaslar; isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul

lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve 
bunların işverenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 
g) 118 nci madde hükümlerinin uygulanmasiyle ilgili esaslar; 
h) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil ve esaslan; 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile 
Tesbit olunur. 

M. Meclsri ( S.. Sayısı : 338 e 2 ned ıe(k ) 
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c) Sigortalıların tescili, i§ verenler tarafın
dan tutulacak kayit ve defterler ile iş verenle
rin uymaya mecbur bulundukları usul ve esas
lar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim 
ödeme şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usûl
lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde 
çalışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve 
bunların iş verenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle 
ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 

g) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil 
ve esasları; 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük 
ile, 

Tesbit olunur. 

îleri yaştakilere aylık bağlama şartları 

GEÇİCİ MADDE 8. — A) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulu
nan kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek 
sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 
yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede ya
zılı şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde, 6 nci maddenin (A, O ve D) 
fıkralarında belirtilen islerden gayrı işlerde en 
az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıfl inin en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esasfla-
ra göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

6 nci maddenin (B, E, P, G, H, 1, J ve K) 
fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukardaM 
(a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük ça
lışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreHeri, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren si-

M. Meclsd ( S. £ 
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c) Sigortalıların tescil, işverenler tarafın
dan tutulacak kayıt ve defterler ile işverenlerin 
uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, 
isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanlann prim 
ödeme şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul
lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde ça
lışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve 
bunların işverenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle 
ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 

g) 118 nci madde hükümlerinin uygulanma-
siyle ilgili esaslar; 

h) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şe
kil ve esasları; 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük 
ile, 

Tesbit olunur. 

îleri yaştakilere ayhk bağlama şartlan 

GEÇİCİ MADDE 8. — A) Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulu
nan kadın ve 36 yaşını geçmiş bulunan erkek 
sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 
yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede ya
zılı şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kazana-
mryan ve : 

a) SigortalılıMannın başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin I nci bendi
nin (A, O ve D) fıkralannda belirtilen işlerden 
gayn işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tev
sik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara. Sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

3 ncü maddenin I nci bendinin (B, E, F, G, 
H, I, J, ve K) fıkralan kapsamına giren çalış
malar yukandaki (a) fıkrasında belirtilen en 
az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu 

ısı ; 3S8 e 2 ncd '\&k ) 
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îleri yaştakilere aylık bağlama şartlan 

GEÇİCİ MADDE 8. — A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını 
doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigorta
sından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin I nci bendinin 
(A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden gayrı işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik 
eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
33 ncü maddenin I nci bendinin (B, E, F, G, H, I, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışma

lar yukardaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 
Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu ka

nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sigortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra başlıyan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl için
de Kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu düzen-
liyen ve gerekse ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğnyacağı zararları % 50 fazlasiyle ve 
kanuni faizi ile birlikte Kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 
B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını geçmiş 

bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 60 ncı 

M. Meclsd ( S, Sayısı : 338 e 2 ncı 'eik) 
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gortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra başlıyan sigortalılar için de sigor
talılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç 
bir yıl içinde Kuruma verilecek belgelerde tev
sik edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymaması ha
linde, gerek bunu düzenliyenler ve gerekse ilgi
li sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrıyacağı 
zararları % 50 fazlasiyle ve kanuni faizi ile bir
likte kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümle
re göre ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını geç
miş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını dol
durup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen 
ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getire
mediklerinden aylık bağlanmasına hak kazana-
mıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, 
sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar 
gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

(i 900 sayılı Kanuna göre İmzanı imiş haklar 

GEÇÎOI MADDE 9. — Yürürlükten kaldı
rılmış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desine göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar kazanılmış bulunan haklar saklıdır. 

Eski aylıkların artırılması 

GEÇÎCÎ MADDE 18. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağ
lanmasına hakakazanılmış olan maluliyet ve ih
tiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sa
hibi kimselerine bağlanan aylıklara esas tutulan 
aylıklardan: 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 
sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince 

(•ıınılıuriyet Senatosunun kabul ettiği indin 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
sigortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra başlıyan sigortalılar için de si
gortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en 
geç bir yıl içinde Kuruma verilecek belgelerle 
tevsik edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işveren
den zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu 
düzenliyenler ve gerekse ilgili sigortalılar, Ku
rumun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 faz-
lasiyle ve % 5 faizi ile birlikte Kuruma öde
mekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hüküm
lere göre ceza, kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını geç
miş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını 
doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edi
len ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine ge
tiremediklerinden aylık bağlanmasına hak ka-
zanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şart
larla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, 01 nci maddedeki esaslara göre 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye gö
re topluluk sigortası voliyle tabi olanlar hak
kında yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri 
uygulanmaz. 

(1900 sayılı Kanuna göre kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükten kaldırıl
mış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
göre kazanılmış bulunan haklar, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar saklıdır. 

Eski aylıkların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağ
lanmasına hak kazanılmış olan maluliyet ve 
ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak 
sahibi kimselerine bağlanan aylıklara esas tu
tulan aylıklardan; 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 
sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince 

M:. Meclfei ( S. S, »ayısı ; '>o8 o 2 nci e»k ) 
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maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan sigorta
lılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci mad
dedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 nci maddeye göre topluluk sigortası yoliyle tabi olanlar hakkında 
yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre kazanılan haklar 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunların geçici 1 nci 
maddelerine göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kuruma eski hizmet çalışma bel
gesi vermiş bulunanların sözü edilen maddelerde belirtilen haklan saklıdır. 

Eski aylıkların artırılması 
GEÇÎCÎ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağlanma

sına hak kazanılmış olan mâlûlliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalılann hak sahibi kim
selerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan : 

a) Tutarlan, yürürlükten kaldınlmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince tesbit 
edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarlan, yürülükten kaldınlmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli 
(3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

Bu kanunun yürülüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır. 

M. Meclisi ( SJ Sayısı : 338 e 2 noi 'ek ) 
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tesbit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde 
yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 
sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ek-
li (3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

Ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlanarak artırılır. 

Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tu
tarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 
6900 ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en 
az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltme
ler nazara alınmaz. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Bu kanun yayımı tarihniden 
sonraki ay başından altı ay sonra yürürlüğe gi
rer. 

tesbit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvel
de yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 
sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar 
ekli (3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara 
göre; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lanarak artırılır. 

Bu artırımların hesaplanmasında, aylık tutar
larının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 
6900 ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en 
az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltme
ler nazara alınmaz. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Bu Kanun yayımı tarihinden 
sonraki ay başından itibaren altı ay sonra yü
rürlüğe girer. Ancak, geçici 7, 17, 18 ve 19 ncu 
maddeleri ile 96 noı madde hükümlerine göre 
yapılacak zamlar bu kanunun yayım tarihini 
takibeden üç aylık dönemden itibaren hesabe-
d ilerek kanun yürürlüğe girdikten sonra verilir. 

M. Meclsi ( S, Sayısı : 338 e 2 nci ek ) 
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Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yürürlükten kaldınlmış 5417, 6708, 6900 
ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en az sınırlara çıkanlması için yapılan yükseltmeler nazara 
alınmaz. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Bu kanunun 126 ncı maddesi 1 Kasım 1964 tarihinde, diğer hükümleri ise ya
yımını takibeden aybaşından altı ay sonra yürür.üğe girer. 

Ancak, geçici 7, 17 ve 18 nci maddeler ile 96 ncı madde hükümlerine göre yapılacak zamlar 
bu kanunun yayım tarihini takibeden ilk üç aylık dönemden itibaren hesabedilerek kanun yü
rürlüğe girdikten sonra verilir. 

M. M-eclfai ( S. Sayısı : 338 e 2 nci ek ) 
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[3] NUMARALI CETVEL 

(Geçici madde 1$ . b) 

Kaldırılma 6900 sayılı Kanmı gereğiınce tesit)it edilen aylıkların artırılmasında kullanıl \. 
katsayılar. 

Sigortalılığın sona erdiği1 yıllara ıgöre aylık 
artırıma katsayıları 

aşladığı yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

•1957 

2,46 
2,36 
2,25 
2,14 
2 02 
1,87 
1,78 
— 
— 
— 
— • 

—. 

19618 

2,28 
2,18 
2,08 
1.08 
1,86 
1,75 
1,65 
1,55 
— 
_. 
— 
—. 

1(9'59 

2,08 
1,99 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
1,50 
1,40 
1,29 
— 
— 
.—, 

1960 

1,92 
1,84 
1,75 
1,66 
1,57 
1,48 
1,39 
1,30 
1,21 
1,12 
— 

f 

1960. 

1,78 
1,71 
1.63 
1,55 
1,47 
1,38 
1,31 
1,23 
1,15 
1,08 
1,04 
— 

1962 

1,68 
1,61 
154 
1.47 
1,39 
1,32 
1,25 
1,18 
1,12 
1,06 
1,03 
1.00 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği cetvel) 

[3] NUMARALI CETVEL 

(Geçici madde 18 - b) 

Kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğimee tesibit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak 
katsayılar. 

Sigortalılığın tfona erdiği yıllara göre aylı'k 
artırıma katsayıları 

Sigortalılığın 
başladığı yıl H957 H9Ö8 1350 1960 19'61 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

2,46 
2,36 
2,25 
2,14 
2,02 
1,87 
1,78 

2,28 
2,18 
2,08 
1,98 
1,86 
1,75 
1,65 
1,55 

2,08 
1,99 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
1,50 
1,40 
1,29 

1,92 
1,84 
1,75 
1,66 
1,57 
1,48 
1,39 
1,30 
1,21 
1,12 

1,78 
1,71 
1,63 
1,55 
1,47 
1,38 
1,31 
1,23 
1,15 
1,08 
1,04 

1962 

1,68 
1,61 
1,54 
1,47 
1.39 
1,32 
1,25 
1,18 
1,12 
1,06 
1,03 
1,00 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 2 nci <ak ) 
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[3] NUMARALI CETVEL 

(Geçici madde 18 - b) 
Yürürlükten kaldınlnnş 6900 sayılı Kamın gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında 

kullanılacak katsayılar. 
Sigortalılığın sona ererek aylık (bağlandığı yıllara 

göre aylık artırma! katsayıları 

Sigortalılığın 
başladığı yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1957 

2,46 
2,36 
2,25 
2,14 
2,02 
1,87 
1,78 
— 
— 
— 
— 
— 

-1958 

2,28 
2,18 
2,08 
1,98 
1,86 
1,75 
1,65 
1,55 
— 
— 
— 
— 

1959 

2,08 
1,99 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
1,50 
1,40 
1,29 
— 
— 
— 

1960 

1,92 
1,84 
1,75 
1,66 
1,517 -
1,48 
1,39 
1,30 
1,21 
1,12 
— 
—. 

1961 

1,78 
1,71 
1,63 
1,55 
1,47 
1,38 
1,31 
1,23 
1,15 
1,08 
1,04 
— 

1962 ve 
daha 

sonraki 
yıllar 

1,68 
1,61 
1,54 
1,47 
1,39 
1,32 
1,25 
1,18 
1,12 
1,06 
1,03 
1,00 

*« mmm M 
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