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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Bakımı İbrahim Saffet Oınay, dünkü 
'BMeşimjd'e Adana Milletvekili Mehmet Geçi-
oğlu tarafından söylenildiği .şekilde lâiklik il
kesinden sapmaya ve din düşmanlığına doğru 
bir tutumun,' yersiz haberlere dayanılarak ileri 
sürtÜenıiyeceğini, yapılan işlerden örnekler ve
rerek, açıkladı. 

YozJgat Milletvekili 'İsmail Hakkı Akdoğan, 
dış münasebetlerde Meclisi temsil etmek üze
re Siyasi partilere ayrılan kontenjana, dair 
konuşarak, Millet Partisine 'bu ihususta bir İhale 
.tanıan'amıasmın 'Auayasaya ve usule aykırılığını 
söz kon/usu etti vfe Başkanlıkça kendisine, 
«eldeki (Sistemin ıbııııa İmkân •'vermediğinin in
celemeler sonunda anlaşıldığı>>yblunda cevap 
vernikli. 

Burdur Milleetvekiıli Feftihi Gelikbaş; Kiütartı
ya Milletvekili Sadrettin Tosbl tarafından şe
ker ihraçlarına dair veril en rakamın yanlış ol
duğuna değinerek Bakanlığı zamanındaki du
rumu açıklayıcı demeçte bulundu. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Lübnan '.Kl-
(jisîinjııı, Devletler hukukuna uymıyaın şekilde 
Mardin bölgesinden 'gelen vatandaşların pasa
portlarını vize etmemesini kimyan bir konuşma 
yaptı. 

Sayın Millet vekil erinden bâzılarına baş
kanlık tezkeresinde ya zilli sürelerle izin veril
mesi kaıbul olundu. 

•İstambul Milletvekili T «'illisin Demiray ve iki 
arkadaşının. Türk ve Yunan münasebetlerinin 
genel muihasebesinin yapılmasına ve bu -müna
sebetlerin yapılmasına ve 'bu 'münasebetlere ve
rilecek istikametin tâyininde faydalı olacak bir 
Genel Ölörüişime açılmasına dair öııeılgesi okun
du ve Başbakan Tadımcısı Kemal 'Satır tora
fından yapılan açıklama sonunda, bu görüşme
lerin. Birleşmiş Milletler ara bulucusunun menı-

.buketimize gelişinden sonra yapılacağının anla
şılması üzerine, önerge, saJlıiplerince geri alındı. 

(lider Vergisi 'Kaınunuaiuın! bâzı maddeleri
nin. değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı llıüküm
ler eklenmesine dair kanun tasarısının tümü, 
görüşülmesinin bitirilmesinden sonra, acık oya 
sunulduysa da, yeter sayı sağlanamadı. 

1.7 Nisan '1964 Cuma (günü saat 16 t e .top
lanılmak üzere (18.40) ta Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
I iaşkaiKvekili. Ybzıga t 
Mcîcki Keskin İsmet Kapısız 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Över 

GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet kotmiiisyotnlarııııdıan ımürtefetoep Karıma Ko
misyon raporu (3/739) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 656) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/741) (Gündeme) (S. Sayısı : 
657) 

3. — Malatya Milletvekili Halit Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karam Ko-

mistyon raporu (3/742) (iUindeııue) (S. Sayısı : 
658) 

4. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, 
yasama doikuınulnıazlığııırn kaldırilmaısı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/638) (Gündeme) (S. Sayısı : 
659) 

5. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılamsı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/579) (Gündeme) (S. Sayısı : 
660) 

6. — Bursa Millet vekili Ekrem Paiksoyu'uıı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/573) (Gündeme) (S. Sayısı : 
(561) 

7. — Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/570) (Gündeme) (S. Sayısı -. 
662) 

8. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğ-
lu'nıuı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/559) (Gündeme) (S. Sayısı : 
663) 

1). — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/527) (Gündeme) (S. Sayısı : 
664). 

İÜ. — İzmir Milletvekili Şinasi Osman'ın. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adaileıt 'komisyonlarından .mürelkikep •Kanına Ko
misyon raporu (3/839) (Gündeme) (S. Sayısı : 
665) 

11. — Manisa Milletvekili Süleyman (jağ-
lar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/837) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 666) 

12. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç,'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karnı Ko-
misyou raporu (3/826) (Gündeme) (S. Sayısı : 
667) 

13. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkersi rve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanom Ko
misyon raporu (3/822) (Gündeme) (S. Sayısı : 
668) 

14. — Kocaeli MiılileltvekMi ıNilhat Erim'in-
yasanıa dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/785) (Gündenim) (S. Sayısı : 
69) 

15. — İsparta Milletvekili Mustafa. Gülcü-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Kn 
misyon raporu (3/784) (Gündeme) (S. Sîiyısı : 
670) 

Ki . - »Adana Milletvekili Ali Bozdoğaııoğ-
lıûıun yasam dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/591) (Gündeme) (S. Sayısı : 
671) 

17. — Erzurum Milletvekili ftrtuğrul Akça'-
nııı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma. Ko
misyon raporu (3/783) (Gündeme) (S. Sayısı : 
672) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER — îsmet Kapısız (Yozgat), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Lütfen düğmelere basınız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi .bitmiştir. 
Ekseriyetimiz var, -müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

- Sayın Ahmet Üstün, traktör BAŞKAN 
mevzuu etrafında söz istemiştiniz. (Yok sesleri.) 

./. •— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Hasankale'nin sel felâketiyle karşılaşmaması için 
gerekli kanalın biran önce açılmasına dair de 
meçi, 

BAŞKAN — Sayın Diler, beni vebal altmds 
bıı akıyorsunuz, Ilasankaleyi su basacakmış. 
(«Vazgeçti» sesleri) Hasankale sel tehdidi altın
dadır, söz vermezseniz vebali size aittir diye ya-
züsı var. Ben vebal altında kalmak istemem, (Al
kışlar.) 

Kısa konuşacaksınız, çok kısa ise buyurun. 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Muhterem ar-

kadaş1ar, mühim ve müstacel bir mevzu üzerin
de Yüksek Huzurlarınızı işgal ettiğimden dolay^ 
özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, 1963 senesinde Hasar 
kaleMe büyük ,bir sel felâketi olmuş, 15 bin ha 
nenin topyekûn mahvına sebebolmuş, vatandaş 
lar. bundan dolayı büyük Ibir mağduriyete du 
car olmuşlar. Sel felâketinin meydana getir 
diği teressübat Devlet Su İşleri ve Karayolları
nın birikirine yapmış olduğu yardım neticesinde 
kaldırılmıştı. Fakat bir kısmı henüz kalmıştı. 
O «sırada Hasankale'ye giden bir fen heyeti, şa
yet bu teressübat tamamen kaldırılmaz, yağan 
yağmurların, eriyen karların sularını !bir araya 
toplayıp şehrin dışına intikal ettirecek bir ka
nal açılmazsa, bu takdirde yeniden yağacak yağ

murlar büyük bir sel felâketini m ey dene geti
recek ve 1963 senesindeki sel felâketi Imuun ya
nında çok küçük kalacaktır, demişlerdir. İşte 
bütün bunları Bütçe Komisyonunda ilgililere 
ırz ettik. Kanalın yapılması işi 1964 senesi prog
ramına alındı. Kanalın biran evvel yapılması 
lâzımgeknektcdir. Aldığımız halberlere göre eri
yen cüzi kar ve az yağmur neticesinde yine Hasan
kale'deki bir kısum evlere su dolmuş. Vatan
daşlar büyük bir heyecen içinde, sel felâketini 
beklemektedirler. Eğer, ilgililer 'süratli şekil
de kanalın açılmasına başlarlar, sel felâketinin 
önüne geçerlerse bu takdirde, masraf ve zaman 
bakımından tasarruf temin edilmiş olacak. Bu 
suretle vatandaşlar da facia haline gelecek olan 
sel felâketinden kurtulmuş olacaklardır. Bu 
durumu Sayın Enerji Bakanına da intikal et
tirdim, henüz bize kati bir cevap vermediler. 
Eğer (bugünlerde, ilkbahar mevsimidir, yağımur 
mevsimidir, yağımur zamanıdır, derhal tedbir 
alınıp kanal açılmazsa, iki katlı ımasraf yapıla
cak ve vatandaşlar da yeni bir faciadan son de
rece müteessir olacaklardır. 

Bu hususları Yüksek Huzurunuzda ilgililere 
arz ettim, maruzatım bundan ibarettir, hürmet
lerimle. (Alkışlar.) 

2. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Av
rupa ve Amerika'dan ihtiyaç fazlası yapı gereç
leriyle, buldozer ve kamyon gibi yapı, araçlarının 
inşaat rtıevsimine yetiştirilmek üzere Gümrük Ees-. 
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miriden istisnasına ait tasarının, komisyonlar do 
süratte görüşülerek, Genel Kurula verilmesin' 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, siz ne hakkında ko
nuşacaksınız ? 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Amerikan ihti
yaç malzemesi hakkında... 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Kılıç. Ancak 
çok kısa olacak. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım; söz aldığım mevzu, yaz döneminde 
illerin, belediyelerin hatta köylerin dahi ihtiya
cı olan malzemenin karşılanmasına dairdir. Ar
kadaşlar, biliyorsunuz İki, Avrupa'dan, Ameri
ka'nın ihtiyaç fazlası inşaat malzemesi, buldo
zer, 'greyder, kamyon, araba, amîbüılâns, jeep ve 
buna mümasil malzemeler memleketimize, aşa
ğı - yukarı malî değeri kırk milyon lirayı bulan 
"bir malzeme sevkedilmektedir. Bu malzemenin 
gümrükten ve damga resminden muaf tutulması 
için hazırlanan tasarı henüz Ticaret Komisyo
nundan geçmiş bulunmaktadır. Kanun tasarısı
nın Ulaştırma, Tarım ve Plân komisyonlarından 
geçmesi lâzım. Uzun süreceğini düşünerek (ben, 
muhterem ilgililerden, karma komisyon kurul
mak suretiyle işin çabuk1 aştırılmasmı ve taşan
ı m 'biran evvel kanunlaşarak, belediye reisleri, 
valiler ve köylerin beklemekte olduğu imaat 
malzemesinin faydalı ha1 e getirilebilmesi için 
yerlerine şevklerinin sağlanmasını temenni edi
yorum. 

Maruzatım bundan ifbarettir. 'Malzemenin de
ğerini, sağlıyaicağı faydayı, karşılıyaeâğı ihtiya
cı nazarı itibara alarak Hükümetin bu yokla 
hareket etmesini rica eder, zamanınızı aldığım 
için özür dilerim. Hepinizi saygıyle selâmlarım. 

3. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
traktör ihtiyacının giderilmesi için Hükümetçe 
yardım yapılması konulu demeci ve Ticaret Ba
kanı Fennî Islimyeli'nin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün, size bir 
va'dimiz vardır. Buyurun, traktör mevzuunda 
konuşacağınızı konuşun. Traktör mevzuu da~ 
mühim.. Ancak çok kısa olmasını rica ediyorum 
efendim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, mevsim dolayısiyle önemi bir kat 
daha artan bir hususu, bir konuyu yüksek hu
zurunuzda arz etmek ve bu hususta Hükümetin 
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kararını ye tedbirini öğrenmek maksadiyle gün-
lem ,dışı huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Plânlı kalkınmanın icabı olarak memleke-
imizin ihtiyacı ve hizmetleri Plânlama Daire

since tesbit edilmektedir. 1963 yılı için ziraati-
p.ıiz bakımından lüzumlu olan traktör adedi de 
Plânlama Dairesince altı bin olarak tesbit edil
miştir. İhtiyacın ve talebin bu t^bi t ten daha 
fazla olması dolayısiyle 9 800 traktör ithal edil
miş bulunmaktadır. Traktör fiya+larının yük
sekliği malûmunuzdur. Nitekim Hükümet bu 
hususu kabul ettiği için, çiftçinin kolaylıkla 
traktör alabilmesi bakımından Ziraat Banka
sına gerekli direktifi vermiş; Ziraat Ban
kası da geçen sene traktör muamelelerinde, ku
rumlara karşı şirketlere karşı çiftçi adına kefil 
olmuş, traktör bedellerinin yüzde seksenini 
ödemek suretiyle, çiftçinin traktör alabilme
sini temin etmiştir. Bu tarz muameleden cesa
ret alan ve ihtiyacı olan çiftçiler bir seneden 
beri % 20 si 1.0 - 15 bin lira tutan bu traktör
lerin paralarını bu şirket ve kurumlara yatır
mış ve faftat Ziraat Bankasının, imkânı olma-
d'<n cevabı ile karşı - karşıya kaldıkları iein 
dir ki, bugüne kadar bîr türlü muamelelerini 
vantıramamıslardır.. Nadas mevsimi gelmiş-
fi*\ vazlık ekim mevsimi gelmiştir. 15 bin lirası 
bir seneden beri kurumlarda, şirketlerde bpk-
Vven Türk çiftçisine traktör alabilmesi için Hü-
Vümetin yardım elinin uzatılması zaruridir. 
tlçililerle görüVüm, <60 milvon lira temin edi
lecek olursa bütün muamelelerin ikmal 'edile
ceği söylenmektedir. Aldığımız malûmata göre, 
30 milyon lira Hükümet tarafından temin edil
miş ve fakat Ziraat Bankasına henüz intikal 
etmemiştir. Bu doğru ise ne zaman intikal ede
cektir? Bir seneden beri muamele bekliyen 
çiftçilerin bu muameleleri ne zaman tahakkuk 
edecektir1? Bunu öğrenmek istiyorum. 12 ay
dan beri traktör alabilmek için her türlü im
kânı sarf etmiş olan çiftçiler de heyecanla bek
lemektedirler. Hükümet lütfederse, aldığı ted
birleri, bu hususta 'temin ettiği parayı açık
larsa memnun olurum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
Sayın Bakan, cevabınızın çok kısa olma

sını rica edeceğim. 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLÎMYELÎ 

(Balıkesir) — Sayın Ahmet Üstün'ün ifade et-

-- 5 ~ 
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tiği istikamette bir çalışma içinde bulunduğu
muzu arz etmek isterim. Mutasavver olan plas
man programı, Banka Kredileri Nâzım Kuru
lunda bugün veya- yarın imzalanacaktır, önü-

17 . 4 . 1964 O : İ 
müzdeki haftadan itibaren bir miktar plasma
nın tevzii kararlaştırılmış bulunmaktadır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Gider Vergilen Kanununun bâzı mad-
Ierinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı 
(1/628) (S. Sayısı : 638)' 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının geçen 
de fakı oylamasında aranılan nisap temin edi
lemediği için, gelecek birleşimde tekrar edi
leceği söylenmişti. Şimdi bu oylamayı tekrar 
ediyorum. 

Oylanmaya hangi ilden başlanacağını tes-
bit için kur'a, çekiyorum : Sakarya. 

Oylamıya Sakarya'dan başlıyoruz. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var im?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

v)fendim, (îider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısının 
oylamasına 271 arkadaşımız katılmış, 171 kabul, 
!>!) ret, bir çekinser oy çıkmış, böylece tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

:>. -•••• Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/ i) (S. 
Sayısı : 631 re 63i e / nci ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, küçük esnaf kanun tasa
rısının görüşülmesine devam ediyoruz. Yüksek 
malûmunuz olduğu veçhile geçen Birleşimde tü
münün oya sunulması kabul edilmiş, maddeler 
üzerinde verilen önergeler komisyona havale edil
miş idi. Komisyon bu maddeler üzerinde rapo
runu hazırlamış, Başkanlığa sunmuştur. Komis
yon raporunu okutacağım ve o maddeler üzerin
de görüşü olan arkadaşlarımız varsa, kendileri
ne söz vereceğim. Ondan sonra da tasarının tümü
nü oyunuza, sunacağım. 

Oeçici Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Oeçici Komisyon raporu okundu) 

(t) 63i e 1 nci ek S. Sayılı hasnuıyazı la-
I an ağın so mı nd a d ir. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

M. M. Yüksek Başkanlığına 
Tasarının (Dernek, birlik, federasyon ve 

konfederasyon) bölümlerinin (Genel kurul, yö
netim kurulu, yönetim Meclisi, başkanlar, mecli
si) nin görevlerini belirten madde ve fıkralarda, 
tarihî bir geleneğimiz olan (Zaviye ve Loncalar-
daki sosyal yardımlar) ve îşçi Sendikaları Kanu
nunda işçiler lehine olan sosyal hak ve yardım
lara dokunan ve bu haklar ve sosyal yardımla
rı esnafa ve küçük sanatkârlara sağlıyan hü
kümler yoktur. Bu sebeple işçilerimizle, küçük 
sanat adamlarımız arasında, Anayasanın insan 
hakları (Sosyal haklar) hükümleri bakımından 
vatandaş olarak, mevcudolması gereken eşitlik 
yoktur. Bu da esnafın YQ. küçük sanatkârların 
aleyhine ve zararmadır. Bu sebeple tasarıda ge
reken bölüm ve maddelere bu konuda hüküm
ler konmasını saygı ile arz ederim. 

Niğdo 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu efen
dini; 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKE.K (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M'. M. Yüksek Başkanlığına 
Tasarının. (Bölüm) başlıklarında önce üste 

(bölüm sayısı) nra ve altına (bölüm başlığının) 
konmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğdo 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

CEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Efendim buna katılıyo
ruz. Zaten 1 nci bölümde baslık verilmiştir. 

6 



M. Meclisi B : 93 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Esnaf Kanununda Yüksek Haysiyet Diva

nı ihdasını arz ve teklif ederim, (ek madde ile) 
İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — • Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum... Nazara alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memişti i'. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci bölüme başlık olarak «Esnat ve kü

çük sanatkârlar derneği» ibaresinin ilâvesini 
sözlü olarak arz etliğim gerekçeye müsteniden 
arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizmau 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÇÖKER (Kayseri) — Efendim, Sayın Eren'in 
aynı mealdeki teklifi kabul edilmiştir. 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — O halde öner
gemi geri alıyorum, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Dizman, 
önergesini Asım Eren'in kabul edilen önergesi 
ile aynı olduğu için, geri alıyorlar. 

M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesi ile (dernek, birlik, 

federasyon ve konfederasyon) bölümlerinde yö
netim kulları maddelerinde (görevler) içinde 
(köy kalkınmasının küçük sanatlar) konusun
da her hangi bir görevleri olduğunu gösteren 
hükümler yoktur. Halbuki köy kalkınmasına 
(esnafın ve küçük sanatkârların), normal der
nek, birlik, federasyon ve konfederasyon görev
leri içinde yardımcı olmaları kadar tabiî no var
dır? Bu sebeple kanun metninde (köy kalkınma
sına esnaf ve küçük sanatkârlar organlarının 
yardım şekillerini) belirten yeni ibareler ilâve
si için önergemin komisyona havalesini arz ve 
teklif ederim. 

Niğdo 
Asım Eren 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Eren'in tek* 

lifine komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Buna katşlmıyoruz. Top
lum kalkınması için, değişikliklere ait, raporu
muzda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Bx\ŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergenin 
nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Geçen Birleşimde oya sunulması lâzımgelen 
bir fıkra vardı, birinci bölümün başlığına; «Es
naf ve küçük sanatkârlar derneği» ilâve edil
miştir. Komisyonun getirdiği bu fıkrayı oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Esnaf Kanununun 1 nci maddesinde bunla

rın «Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları» 
olduğunun belirtilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ METİMRT 
GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, burada büyük bir hata yapıldığı, hu
kukî hata yapıldığı kanaatini samimiyetle ta
şımaktayım. Evvelâ usul bakımından bir nokta
yı arz edeyim; Komisyon bizim takrirlerimizi 
almış, zaten kısaltıldı usul bakımından. Söyleye
ceğimizin asgarisi söylenildi. O kadar aceleye 
geldi ki, takrirlerimizde kelimeleri dahi doğru 
- dürüst yazamadık. Üstelik Komisyon, tenezzül 
edip te takrir veren arkadaşların ileri sürdüğü 
fikirleri, hiç. olmazsa şu şu sebeplerle makul bul
muyoruz, diye raporunda zikretmeye dahi lü
zum görmemiş. Bunu hazin buluyorum, çünkü 
bu kürsüye gelen bütün arkadaşlar, Yüce Mec
listen çıkan kanunların Türk milletine daha ya
rarlı çıkması için gayret sarfeden kimselerdir. 
Hata da etmiş olabilirler, yanlışlık da yapabilir
ler. Hiçbir İddiaları olamaz. Bendenizin de iböy-
le büyük bir iddiam yoktur. Yalnız, birinci mad-
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dede, kamu niteliği meselesinde; tereddüdüm 
yoktur arkadaşlar. Kamu niteliğindeki meslek 
kuruluşu ile özel hukuk hükümlerine göre ku
rulmuş bir dernek arasında büyük farklar, çok 
büyük farklar vardır. Birisi kaynağını Anayasa
nın 120 ve müteakip maddelerinden alır ve bu, 
çıkan kamın için büyük bir şeref ve kudrettir. 

Türk Esnafı, Türk sanatkârları için bu te
şekküllerin kamu niteliğinde alması büyük bir 
şeref ve büyük bir kuvvettir. Bu derneğin ismi 
- koyduğumuz isim yanlış - Esnaf Odaları deme
miz lâzım, biz dernek demişiz, dernek dediğimiz 
için de, kamu niteliği olmadığını söylüyoruz. 
Halbuki kanunun içindeki bütün maddeler bu
nun kamu niteliğinde olduğunu gösterir. Kamu 
niteliğinde olmıyan bir kuruluşun üyelerine 
meslekten men cezası, meslekten atma cezası, pa
ra cezası vermesine imkân var mıdır? Yoktur, 
elcevap yoktur. Binaenaleyh, kanunla kumlan 
bu kuruluş tıpkı, Türk Eczacılar Birliği, Türk 
Tabipleri Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Zi
raat Odaları, ve barolar gibi kamu niteliğindeki 
kuruluşlardır. Vaktinizi almamak için teker te
ker sayımyacağını. Kanunlar elimizdedir, i ler 
bir kanunda bu okuduğum diğer kanunlarda 
özel maddelerde Jra kuruluşların kamu niteli
ğinde olduğu açıkça yazılmıştır. Bu bakımdan, 
] nci maddeye, «kamu niteliğindeki kuruluşlar
dır» ibaresinin eklenmesi zaruridir. 

Ayrıca burada kullanılan «dernek» kelimesi 
de, bugün kamu niteliğindeki kuruluşlara, Türk 
hukukundaki kamu niteliğindeki kuruluşlara 
aykırı bir tabirdir. Dernek, cemiyetin Türkce-
şidir. Anayasamız da bunu böyle almıştır. Hal
buki buradaki topluluklar, özel hukuktaki ce
miyetler, yani dernekler değildir. Diğer kanun
larda avukatlarınkine baro denmiştir. Diğerleri-
ninkine bilâ istisna eczacı odaları, tabip odaları, 
ziraat odaları denmiştir. Bu maddedeki «der
nek» kelimesinin de «oda» şekline konulmasın
da ve diğer maddelerdeki bütün dernek kelime
lerinin de «oda» şekline çevrilmesinde zaruret 
vardır. 

Bıı, Türk esnaf ve Türk sanatkârlarına yapı
labilecek iyi bir harekettir arkadaşlar, destekle
menizi rica ederim. Hürmetlerimle. 
. BAŞKAN — Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarını; bir kuruluşun, kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşu olup olmadığı, ken-
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dişine âmme otoritesine istinaden bir meslekî 
düzenleme yetkisinin verilip verilmeyişinden an
laşılır. 

Bu kanunla kurulan dernekler ve bu dernek
lerin bir araya gelmesi ile kurulacak birlikler 
muayyen meslekleri âmme otoritesine, kanun
dan aldıkları âmme otoritesine istinaden düzen
lemek, bâzı tedbirler almak, üyelerine bâzı mü
kellefiyetler yüklemek durumundadırlar, bu 
yetkiyi haizdirler. Ayrıca bu dernekler kayıt
lanmak mecburiyeti gibi birtakım mükellefiyet
ler de bu âmme otoritesinin kullanılabilmesi için 
yüklenmektedir. Binaenaleyh, bu teşekküllerin 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
oldukları, bu bakımdan Anayasamızın 122 nci 
maddesinin şümulü içine girdikleri şüpheden 
varestedir. Şayet kanunda bu hususta bir açık
lama yapılmamış olsaydı dahi, yarın bu kanunu 
idare ve yargı organları, benim arz etmeye ça
lıştığım şekilde tefsir edecekti. Fakat mademki 
burada kanunun sistemine daha birinci madde
sinde tesir eder ve büyük yanlışlıklar doğması
na sebebiyet verecek bir ihtilâf meydana gelmiş
tir. 

Bu durumda tefsirin selâmetle yapılabilmesi 
için birinci maddeye bu derneklerin ve bu der
neklerin bir araya gelmesi suretiyle teşekkül 
edecek olan birliklerin Anayasamızın 122 nci 
maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde
ki kuruluşu olduğu sarahatle belirtilmelidir. Bu
nun dışında (dernek) teriminin (oda) olarak de
ğiştirilmesine, odalara da, (odalar birliği) den
mesine ben şahsan lüzum görmüyorum. Esnaf 
ve küçük sanatkârlar camiasında dernek terimi
ne alışılmıştır. Alışılmış terimleri tatbikatta de
ğiştirilmesine lüzum yoktur. 

Ancak birinci maddede bu derneklerin ve 
bunların birliklerinin kamu kurumu niteliğinde
ki kuruluşu olduğu belirtilmek suretiyle bütün 
mesele halledilmiş olur. 

Şunu da ilâve edeyim ki, bu kanunla kaldırı
lan 5373 sayılı Kanuna göre kurulan dernekler 
ve birlikler aynı şekilde halen kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, 
Komisyon kamu niteliğini haiz dernek tabirini 
kul! anmasın da ki maksadı, bu derneklere kamu 
idarelerinin yerli yersiz müdahalelerini önlemek 
gayesine matuftur. Maamafih arkadaşlarımız, 
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Sayın Reşit Ülker ve Sayın Kırca'nm izahına 
uyarak, özel hukuk hükümlerindeki hakları ba
ki kalmak üzere, bu şekilde, kamu niteliğini ha
iz dernekler, tabirini biz de Komisyon olarak ka
bul ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN '•— Muhterem arkadaşlar, verilen 
önergelerin ışığı altında maddeleri komisyon de-
ğiştirmişse, bu maddeler üzerinde müzakere açıl
dıktan sonra maddeyi oylarınıza sunacağım. 
Eğer maddede değişiklik yapılmamışsa arkadaş
larımızın o madde üzerindeki önergelerini oku
tarak oylarınıza sunacağım. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2 nei maddedeki «teamüle» kelimesinin «tea

mülüne» olarak değiştirilmesini, sözlü olarak 
arz ettiğim gerekçeye müsteniden arz ve teklif 
ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımızın öner
gesine komisyon katılmıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci madde üzerindeki önergeye uyarak 
Komisyonun yaptığı tadilâtı okutup oyunuza su
nacağım. 

«Madde 2. — Cümlenin üçüncü satırındaki 
teamüle - teamülüne - ve dördüncü satırdaki 
dosyası ile - dolayısiyle - olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Komisyonun tadili ka
bul edilmiştir. 

Efendim, madde üzerinde başka önerge ol
madığı, Komisyon da bu şekilde değiştirildiği 
için, maddeyi Komisyonun tadil ettiği şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin 2 nei fıkrasındaki «açılır» 

kelimesinin, mecburiyet ifade etmemesi bakımın
dan «açılabilir» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Komisyon raporunda var
dır efendim. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — İkinci fıkranın son kelimesi 

açılır - açılabilir - olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — Komisyon bu şekilde koymuş. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddedeki 2 ve 3 ncü fıkraların yer

lerinin değiştirilmesini, sözlü olarak arz ettiğim 
gerekçeye müsteniden arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Efendim anlıyaınadım. 
Lütfen bir daha okutur musunuz? 

BAŞKAN — Bir daha okuyalım. 
(Tokat Milletvekili Ali Dizman'm önergesi 

tekrar okundu) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Uymadık.. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 

itibara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Esnaf Kanununun 3 ncü maddesindeki kuru

luşların mecburi olmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul). — önergemi ge

ri alıyorum. 

BAŞKAN -— Sayın Reşit Ülker önergesini 
geri alıyorlar. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Esnaf ve "Sanatkârlar Kanunu Tasarısının 

3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 3. — Esnaf ve küçük sanatkârlar der
nekleri, dernek kurulması istenen yerde çalış-
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inakta olan sanat, hizmet, meslek sahipleri ile. 
esnaftan en az 50 kişinin isteği ile kurulur. O 
yer idare amirliğine de durumu bildirilir. 

Bu hususta Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 
önerge uygun düzenlenmiş tutanak ile birlikte 
tüzüğünün 3 nüshası dilekçeyle birleştirilip o 
yer idare amirliğine verilir. Tutanak ve Tüzük
leri Bakanlığa gönderilen dernek Tüzüklerinin 
Bakanlıkça onama ve durumun yazı ile bildiril
mesinden • sonra çalışmaya başlarlar. Tüzükte 
yapılacak değişiklikler de aynı usul ve hükme 
bağlıdır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, zannediyorum ki bu kanun hazırla
nırken, tarihi çok eskidir, üzerinde uzun yıllar 
uğraşılmıştır, bu metnin yapıldığı eski tarihte 
doğru bir metin olarak düşünülebilir. Ama Ana
yasamızın dernek kurma hürriyetinden bahse
den 29 ncu maddesi karşısında bu '> neti mad
dede tadilât yapılması zarureti vardır. Şöyle ki, 
Anayasamız; herkes önceden izin almaksızın 
dernek kurma hakkına sahiptir, demektedir. 

Şimdi burada, '50 kişinin isteği ve o yor idare 
amirliğinin izni ile kurulur, hükmü konmuştur. 
Yani 50 esnaf, sanatkârın birleşmesi kâfi değil
dir, idare âmirinin izni de lâzımdır. Bu izin 
Anayasadaki bu kayıtla karşılaştığı zaman, Ana
yasaya aykırı bir durum ifade etmektedir. 

Vaktinizi almamak için teferruata girmiyo
rum. Ayrıca burada «statü» kelimesi geçmekte
dir. Statü, bizim bildiğimiz «tüzük» kelimesinin 
karşılığıdır. Statü kelimesinin yerine de metin
de, tüzükte yapılacak, derneğin yahut odanın 
tüzüğünde yapılacak değişiklikler, yani sıtatü 
kelimelerinin karşılığında, metne tüzük koydum. 

Diğer noktaların hepsi maddenin aynıdır. Ya
ni izin almak keyfiyetini, Anayasanın 29 ncu 
maddesine uydurarak çıkardık ve metni eskisi 
gibi bıraktık efendim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Başkanım son 
fıkra okunmadı. 

BAŞKAN — Nasıl Sayın Aksoy? 
REFET AKSOY (Ordu) — Üçüncü madde

nin son fıkrası okunmadı. 
BAŞKAN — Maddeleri okutmuyoruz, deği

şiklik önergelerini okutuyoruz. Maddeleri top
tan oylıyacağız. Okunan madde üzerindeki ar-
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kadaşımızm önergesidir. O maddeyi aynen yaz
mış önergesini. 

Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, 
kıymetli arkadaşımız Reşit Ülker'in maddedeki 
/izin tâbirini kaildıran 'önergesinle iştirak eitmiyıo-
ruz. Bu, meslekî kuruluştur. Bilhassa takrirleriy-
le birinci maddede kabul edilen kamu niteliğini 
haiz bir teşekkülün kurulması elbette kamu idare
lerinin muayyen şekilde iznine bağlı bir husustur. 
O bakımdan önergenin bu kısmına katılmıyoruz. 
Maddeye komisyondan ge'len şekliyle oy veril
mesini istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, demin de arz ettiğim gibi, Türkiye'
de kamu niteliğinde ilk kuruluş değildir bu kuru
luş. Bu kuruluşların hiçbirisi izne tabi değildi'. 
Anayasanın maddesi de sarihtir. İdare âmiri neden 
izin vermiyecek? Yani, elli esnaf ve sanatkâr, 
biz burada dernek, kanun tâbiri, 50 esnaf ve sa
natkâr, biz burada dernek kurmak istiyoruz dedi
ği zaman, idare âmiri izin vermiyecek. Sonra mah
kemeye müracaat edecek. Bu kısmı da çıkardık. 
Oradaki ticaret mahkemesine gidecek. Halbuki bu 
gibi kamu niteliğindeki kuruluşlardan doğan ni-
zalar, Danıştayda halledilecek nizalardır. Yani sis
tem bakımından Danıştayda halledilecek nizalar
dır. Binaenaleyh buradaki izin alma keyfiyetinin 
bir esbabı mucibesi olmalıdır. İdare âmiri orada
ki kaymakam veya nahiye vey bucak müdürü, 
ben size izin vermiyorum diyecek. Neden vermi
yor. Kanun getirenler bunu bize izah etmelidir. 
Hangi sebebe istinaden onların dernek kurmaları
na izin verilmez. Bendeniz bunu anlıyamıyorum. 
Bu husus Anayasaya açıkça aykırı bulunmakta
dır. Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşımız Anayasanın 122 nci maddesini tetkik 
ettiği zaman görecektir ki, mütalâalarının tam 
aksinedir. 

«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları, kanunla meydana getirilir ve organları ken
dileri tarafından ve kendi üyeleri arasından se
çilir. İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii 
kararma dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak. 
görevinden uzaklaştıramaz. 

— 10 — 



M. Meclisi B l 9 3 17.4.1964 0 : 1 
Meslek kuruluklarının tüzükleri, yönetim ve iş

leyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.» 
Binaenaleyh, bir kuruluşun tüzüğü, yönetim 

ve işleyişi demokratik nizama aykırı ise, elbette 
idare buna izin vermiyecektir. Bu kuruluşlar, ta-
mamiyle Anayasanın 122 nci maddenin şümulü 
içine girdiği için, idare tüzüklerinde, yönetme
liklerinde işleyiş tarzlarında acaiplik gördüğü za
man, sana izin vermiyorum diyebilir. Çünkü bi
rinci madde ile kamu niteliğini haiz olan bir te
şekkül olarak kabul etmiş durumdayız. Bu itibar
la arkadaşım af buyursun, bunların durumları 
20 ncu maddeye değil, münhasıran 122 nci madde
ye girer. Bu bakımdan biz arkadaşımızın önerge
sine iştirak edemiyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Kesit Ülker'in önergesinin nazara alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesi, kurulacak teşekkü

lün kamu teşekkülü mahiyetinde bir teşekkül ol
madığını hükmi şahsiyeti haiz olduğunu söylemek
le yetinmiştir. 

Halbuki: 3 ncü maddenin son iki fıkrası, ka
mu niteliğini haiz teşekküllerin tabi olduğu mec-
1 uıriyetlerini koymuştur. 

1 ve 3 ncü maddeler arasında tezat vardır. Te
zadın ortadan kaldırılması için, 

3 ncü fıkrayı Cemiyetler Kanununa göre ye
niden tanzimini ve izinle ilgili hükümlerin kaldı
rılmasını arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu _, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim, 
aynı mevzudur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştirge 
önergesinin nazara alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Komisyonun değiştirdiği şekilde 3 ncü madde
yi okutuyorum. 

MADDE 3. — İkinci fıkranın son kelimesi aeı-
lır - açılabilir - olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi komisyonun de
ğiştirdiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —* Birinci fıkranın dördüncü sa
tırındaki Ticaret ve Sanayi - Ticaret veya Sana
yi - olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi bu şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
leç... Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin birinci cümlesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Madde 7. — Bu maddede bucak ve köylerde 
ajanlıkların tesis edilebilmesi için nüfus takyidatı 
kaldırılarak maddenin birinci cümlesine aşağıda
ki şekil verilmiştir. (Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar derneklerinin kurulmadığı ilçe, bucak ve köy
lerde birlik tarafından ajanlık tesis olunabilir.) 

BAŞKAN — Madde Komisyonca bu şekilde 
düzeltilerek getirilmiştir. Madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi Komisyonun getirdiği şekil
de oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 7 nci madde. Komisyonun getirdiği şekil
de kabul edilmiştir. 

«Madde 10. — Son fıkraya (dır) eki eklenerek 
(Haysiyet Divanıdır) şeklinde değiştirilmiştir.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun tasarısında yalnız 10 ncu maddede 

(Dernek organlarına) (Haysiyet Divanı) kon
muş. Fakat, (Birlik, Federasyon ve Konfede
rasyon) organlarına bir müeyyide organ (yani 
Haysiyet Divanı) sokulmamıştır. 

Kanun uygulamasında yöneticelerin başlıca 
disiplin organı noksan olan (Birlik, Federasyon 
ve Konfederasyon) a da (Haysiyet Divanı) 
konmasını ve maddelerin buna göre değiştiril
mesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Sayın Eren'in önergelerine ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Geçen celse izah etmiştim. 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

— 11 —. 
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Sayın Başkanlfğa 

10 neu madde (Ç) bendinin, cümlenin teşek
külü bakımından (Ç Haysiyet Divanıdır.) şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Uyduk. Komisyon olarak 
raporu bu şekilde tanzim ettik. 

BAŞKAN — Uymuşlar, raporu bu şekilde 
tanzim etmişler. Raporu oylatacağıma göre, bu
nu oyunuza sunmıyacağım. 

«Madde 10. — Son fıkraya (dır) eki eklene
rek (Haysiyet Divanıdır) şeklinde değiştiril
miştir.» 

BAŞKAN — Komisyon raporunda bu şekil
de değiştirmiş. Komisyonun, teklifler üzerine 
yaptığı değişiklikle 1.0 ncu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 12. — (K) fıkrasının sonuna «dir» 
eki eklenerek son kelime «görevlendirmekdir» 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi komisyonun dü 
zelttiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabu1 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 13. — (b) bendindeki «,» çıkarılmış 

tır. 
BAŞKAN — (B) bendindeki virgül çıkarıl

mıştır. Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyo 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
15 nci madde ve başlığındaki (Haziran liste

si) nin, (Toplantıya katılanlar listesi) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Sayın İzman'ın önergesine ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇÎCİ KOMISYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Yerleşmiş bir terim oldu
ğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Ali Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, ben konuşulan dile resmî müdahaleye 
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taraftar olmayanlardanım. Ancak, Geçici Ko
misyon, gerek Hükümet tasarısını gerekse, Tica
ret Komisyonu değiştirgesini hemen hemen sade
ce dil bakımından ele almış ve kamilen Türkçe
leş tirmiştir. Türkçe metin içinde, (hâzırım) gi
bi gayet ağır, tumturaklı bir kelimenin bulun
ması da göze batar bir hale gelmiştir. Kaldı ki 
onun yerine kullanılacak bir kelime de şimdiye 
kadar alışmadığımız bir kelime değildir. Hâzı-
rûn listesi yerine, toplantıya katılanların listesi; 
demek suretiyle bugünün konuşulan Türkçesine 
daha uygun bir metin haline getirmek mümkün 
olabilmektedir. Bu itibarla komisyonun uyul
maması teklifine değil, arz ettiğim şekilde değiş
tirilmesi teklifine itibar edilmesini istrham ede
ceğim. («Doğru, doğru», sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon, hâzırûn kelimesinin, 
Sayın Ali Dizman'ın, (Toplantıya katılanlar lis
tesi) şekilde değiştirilmesi teklifine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Ali Dizman arkadaşı
mızın önergesine katılıyor, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ali Dizman arkadaşımızın kabul buyurdu
ğunuz önergesi ile birlikte 15 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde. 16. — Altıncı fıkraya «komiserlerin» 
kelimesinden sonra «,» konulması uygun görül
müştür. 

BAŞKAN — Konan virgül ile birlikte 16 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin son satırındaki (cezalandı

rılmış) kelimesinin (cezalandırılmamış) olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

10 . 4 . 1964 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Sayın Dizman'in • değiştirme 
önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Raporu o şekilde tanzim 
ettik efendim. 

— 12 
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BAŞKAN — Sayın Dizman, sizin önergenize 

göre rapor tanzim edilmiş. 
Şimdi 20 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 20. — Üçüncü satırdaki «yolu» ke

limesi «oyu» olarak değiştirilmiştir. Son fık
radaki «cezalandırılmış» - cezalandırılmamış -
olarak değişti. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi komisyonun ka
bul edip getirdiği şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Esnaf Kanununun 22 nci 'maddesinin (1) fık-

rasmdan «ve bunları Haysiyet Divanı ile birlik
te gidermek» ibaresinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — önergeye uyulmuştur, 
raporda (1) fıkrası bu şekilde tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — (1) fıkrası komisyon raporunda 
bu şekilde tanzim edilmiştir. 

Saym Başkanlığa 
Madde 22 bend (E) deki (muhatabolan) ke

limesinin (mutahabolmak) olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

17 . 4 . 1964 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri ) — Uyulmuş ve raporumuz 
ona göre tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Uyulmuş ve rapor ona göre 
tanzim edilmiş. 

Komisyonun bu önerge ve diğer tekliflere gö
re getirdiği 22 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 22. — (1) bendindeki «muhatabolan» 
kelimesi «muhatabolmak» olarak ve aynı fıkra
nın son satırındaki «ceza» kelimesi «cezayı» ola
rak değiştirilmiştir. Aynı fıkranın «ve bunları 
Haysiyet Divanı ile birlikte gidermek» cümlesi 
fıkradan çıkarılmıştır. Bu haliyle (1) fıkrası 
aşağıdaki şekli almıştır. 

1) Dernek üyeleriyle müşterileri arasında 
iş münasebetleri dolayısiyle çıkacak anlaşmazlık-

17 . 4 . 1964 0 : 1 
lara muhatabolmak ve icabında zararın ödenme
sine karar vermek ve cezayı icabettiren hallerde 
Haysiyet Divanına göndermek. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun tadil etti
ği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
28 nci madde 6 neı fıkrasındaki (asgari ço

ğunlukla karara bağlar) m (üye tamsayısının 
çoğunluğu ile karara bağlar) şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz. Maddenin: 
metni maksadı ifade ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — önergemi geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımız öner

gesini geri alıyorlar. 
Komisyonun 28 nci madde üzerinde bir de-

ğiştirisi olmadığı için oylatmıyoruın. 

Sayın Başkanlığa 
30 ncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Mahkeme kararı, kesinleşmeyi mütaakıp 
umumi hükümlere göre yerine getirilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GKOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Madde bu hükmü ifade 
ediyor. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Öneı •gemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımız öner
gesini geri alıyorlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 34 te son fıkranın son cümlesindeki 

«ödev» kelimesinin «görev» olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Kayseri 

Mehmet Göker 
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BAŞKAN — Efendim; komisyonun teklif 

ettiği önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34 ü komisyonun değiştirgesi şeklin
de oyluyorum. Kabul edenler... Kaimi etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Fıkra .1 deki «ilân», «ilâm» 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
40 ncı maddenin (b) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederini. 
Tokat 

Ali Diz man 

Genel kurulların mevzuata aykırı olan ka
rarlarının, Bakanlıkça yapılacak uyarmaya rağ
men, iki ay içinde ıslah edilmemesi halinde, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Uyduk ve raporu o şekil
de tanzim ettik. 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye uyup ra
poru o şekilde tanzim etmişlerdir. Komisyonun 
raporunun 40 ncı maddesini okutuyorum. 

Madde 40. — (b) fıkrasındaki «olarak all
ının», «olan» olarak değiştirilmiştir. 40 ncı mad
denin (c) bendinden sonra gelen fıkradaki 
«keyfiyette» kelimesinin «kifayette» olarak de
ğiştirilmesine. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun değiştir
diği şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 47, satır 3 teki (birlikte) kelimesinin 

(birlik) olarak düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
Ali Dizınan 

BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Uyulmuş ve raporda bu 
şekilde tashihat yapılmıştır. 

BAŞKAN — Uyduk ve raporumu o şekilde 
tashih ettim diyor, komisyon. 

Komisyonun tashih ettiği şekli bildiren notu
nu okutuyorum, 

— 14 
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«Madde 47. — Birinci fıkranın üçüncü satı

rındaki «birlik» olarak değiştirilmiştir.» 
BAŞKAN — Maddeyi komisyonun tâdil, etti

ği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 49.— (e) fıkrasındaki «gerektiğinde 
bakanlıkça veya o yer idare amirliğince» cümle
sinden sonra gelen kısım satırbaşı olarak madde
nin sonuna eklenecektir.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun değiştir
diği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddede Yüce Meclisçe kabul edilen 

bir önerge gereğince, 51, 74 ve 95 nci maddeler
de de geçen haziran) keliımderi (toplantıya ka
tılanlar) olarak değiştirilmiştir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Söcüsü 
Kayseri 

Mehmet Göker 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirgesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun 51 nci maddesini okutuyorum. 
Madde 51. — Birinci fıkranın ikinci satırın

daki «düzenlenil» «düzenlenen» olarak değişti
rilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyonun 3reni getirdiği şek
liyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
52 nci madde 1 nci fıkrasına, (seçilir) keli

mesinden önce (gösterme oyu ile) ibaresinin 
eklenmesini, 17 nci madde ile uygunluğu temin 
bakımından arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMKT 

GÖKER (Kayseri) — Uyulmuş ve aynen rapa-
ra alınmıştır. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Ali Uizmaıvın öner
gesine Komisyon uymuş ve aynen rapora almış
tır. 

Komisyon raporunun 52 nci madde ile ilgili 
notunu okuyalım. 

«Madde 52. — Birinci fıkranın «seçilir» keli
mesinden önce «gösterme oyu ile» ibaresi ilâve 
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edilerek son şekli «Yeteri kadar tutanak kâtibi 
gösterme oyu ile seçilir» şeklinde düzenlenmiş
tir.» 

BAŞKAN — - Maddeyi komisyonun getirdiği 
şekli ile oyunuza sunuyorımı. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

«Madde 53. —- Son fıkradan bir evvelki fık
radaki «Başkanlık» kelimesi «Bakanlık» olarak 
değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
şekli ile oyunuza sunuyorum.^ Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

«Madde 55. — (e) fıkrasındaki «başkanlıkla» 
kelimesi «bakanlıkça» olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun değiştir
gesi ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 56, cümle başına (Yönetim Kurulu) 

ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımızın öner
gesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Katıldık ve virgül koy
duk efendim. 

BAŞKAN — Katılmış, virgül koymak sure
tiyle raporunu tanzim etmiştir, okutuyorum. 

«Madde 56. — «Yönetim Kurulu» kelimele
rinden sonra «,» konması uygun görülmüştür.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 57. — Altıncı fıkranın ikinci satırın
daki «mevzuunu» kelimesi «mezunu» olarak de
ğiştirilmesi.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 61. — (i) fıkrasındaki «ücret» keli
mesinin «ücreti» olarak değiştirilmesini.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
tötmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 68. — Fıkra 1 deki «kanunlarında» 
- konularında - olarak değiştirilmiştir.» 
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BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 

şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 74. — Fıkra 3 teki «genel başkan» 
kelimeleri «genel kurul başkanı» olarak değişti
rilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Mtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
75 nci maddenin 1 nei fıkrasına (seçilir) ke

limesinden evvel (gösterme oyu ile) ibaresinin 
eklenmesini, 17 ve 52 nci maddelerle uygunluğu 
sağlamak gerekçesiyle arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman/ın önergesine 
komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Uyulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Ali Dizman'm 
önergesine uymuş ve raporun maddeyi bu şek
liyle almıştır. Raporun 75 nci madde kısmını 
okutuyorum. 

Madde 75. — Fıkra 1 deki «seçilir» kelime
sinden evvel «gösterim1 oyu ile seçilir» kelime
leri ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 76. — Sondan bir evvelki «husus 
ilân» «hususu ilân» olarak değiştirilmiştir.^ 

BAŞKAN — Maddeyi komisyondan gelen de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 80. — Üçüncü fıkradaki «kurulu
nun» «kurulunu» olarak ve «sekreter» kelimesi 
«sekreterin » olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyondan gelen bu 
sekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 81. — (j) bendindeki ikinci satırda 
«dernekleri» - dernekleri - olarak değiştirilmiş
tir.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
değişik şekli ile oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 84. — Altıncı fıkrada «atanması» ke
limesinden sonra «,» ilâve edilmiştir.1» 
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BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 

değişik şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 91. — (ç) bendine «dır» eki ilâve 
edilerek «denetçilerdir» yapılmıştır.» 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun getirdiği 
değişik şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanunu tasarısı

nın 93 neü maddesinin ilk fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tâdilini arz ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Hüsamettin Tiyanşan 

Madde 93 : 
Konfederasyon genel kurulu iki yılda bir 

Mayıs ayında Konfederasyon merkezinde veya 
ilân edilecek yerde toplanır... 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Komisyon olarak uyma
dık. Esbabı mucibesini gecen celsede kürsüden 
"beyan etmiştik. 

BAŞKAN —'.Komisyon olarak önergeye katıl
mıyorlar. Nazara, alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
96 ncı madde 1 nci fıkrasındaki (açık oyla) 

ibaresinin kaldırılarak yerine (Gösterme oyu ile) 
ibaresinin konmasını 17, 52, 75 nci maddelerle uy
gunluğu sağlamak amaciyle arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Komisyon olarak uyduk 
ve rapora o şekilde aldık. 

BAŞKAN — Komisyon olarak uymuşlar ve 
rapora o şekilde almışlar. 

Raporun 96 ncı maddesini okutuyorum. 
«Madde 96. — Birinci fıkradaki «açık oyla» 

ibaresi kaldırılarak yerine «gösterme oyu ile» 
ibaresi alınması uygun görülmüştür.» 
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BAŞKAN — Komisyondan gelen değişik şek

liyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 97. — Birinci fıkradaki «divanı» ke
limesinden sonraki «,» kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —. Maddeyi komisyondan gelen 
değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısı

nın 98 nci maddesine (Başkanlar meclisi en az 
altı ayda bir toplanır) kaydının konulmasını arz 
ve teklif ederim. • 

İstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Katılmıyoruz, geçen bir
leşimde esbabı mucibesini arz ettim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesine 
katılmıyor. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde 101. — (ü.) bendinin birinci satırında
ki «sanatkârlar» «sanatkârların» olarak değiş
tirilmiş ve son cümledeki «açmak» kelimesinden 
itibaren «,» konulmuş ve oradaki «ve» bağlan
tısı kaldırılarak «v» harfi fıkra olarak maddenin 
sonuna eklenmiştir. 

v) (ü) fıkrasında gösterilen maksatların ger
çekleşmesini sağlamak üzere gerektiğinde kü
çük sanatları geliştirme enstitüsü kurmak. 

101 nci maddenin sonuna toplum kalkınması 
ile ilgili (y) fıkrası olarak aşağıdaki husus 
eklenmiştir. 

y) Toplum kalkınması ile ilgili olarak kendi
lerine verilecek görevleri mevzuat içerisinde 
yerine getirmektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Bu mevzuuda kısaca ma
ruzatta bulunmayı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Komisyon Sözcüsü 
Sayın Göker. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Bir hususu tasrih etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşım Asım Erenin kanunun 
baş maddesinin görüşülmesinde bilhassa birlik, 
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dernek, konfederasyonların toplum kalkınmasiy
lc ilgili olarak çalışmalara katılmasını esbabı mıı-
cibeli olarak kıymetli fikirlerini bir fıkra halinde 
maddeye ekledik, (y) fıkrası olarak 101 nci 
maddenin sonuna «toplum kalkınmasiylc ilgili 
olarak kendilerine verilecek görevleri mevzuat 
içinde yerine getirmektir» şeklinde bir fıkra ek
ledik. Arkadaşımızın takririni de bu suretle 
nazara aldık. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyondan gelen de
ğişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 106. — (d) bendindeki «incelemak» 
kelimesi «incelemek» olarak değiştirilmiştir. (F) 
bendindeki «çağırmak» kelimesinden sonra bu
lunan «,» «> olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyondan gelen de
ğişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 108. — Fıkra 2 deki «büküme» ke
limesi «hükme» olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyondan gelen de
ğişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 109. — (i) bendinin sonundaki «;» 
«.» olarak düzeltilmiştir.» 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyondan gelen de
ğişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa, 
Maddede 115/b deki (Marangozculuk) keli

mesinin (Marangozluk) olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Katıldık efendim, ve buna 
göre maddeyi tanzim ettik. 

BAŞKAN — Komisyon katılmış ve maddeyi 
ona göre tanzim etmiştir. Maddeyi okutuyorum. 

«Madde 115. — (b) bendindeki «marangozcu-
lntk» keliımesi «maraınıgozluJk» olıarafk değiştiırıi'lmiş 
ve (f) fıkrasına «fotoğraf» ilâve edilmiş ve cam
cılıktan evvel cümle basma «fotoğrafçılık» ilâve 
edilmiştir.» 
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BAŞKAN — Maddeyi komisyondan gelen bu 

değişik şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 122 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Madde 122. — Tasarıdaki 122 nci maddeye 
aşağıdaki yeni şekil verilmiştir. 

«Esnaf ve sanatkârların ve umumiyetle küçük 
sanat kollarında çalışan kimseler çırak, kalfa ve 
usta olarak çalışan üç. grupa ayrılır ve bunların 
tarifleri hak ve vecibeleri, imtihan hususları, im
tihan kurullarının çalışma şekli, ücret tarifeleri
nin tesbiti, iş sahipleriyle sanatkârlar arasındaki 
münasebetler, ehliyetin devamlı veya geçici olarak 
alınması hususları, çırak, usta ve kalfalar hakla
rında çıkarılacak ayrı bir kanunla düzenlenir ve 
işleme tabi tutulur.» 

BAŞKAN —Maddeyi komisyondan gelen deği
şik şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun ge

çici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

Ancak konfederasyon bu kanunda belirtilen 
Ticaret Bakanlığınca onanmış statüsüne göre ilk 
kongresini yapıncaya kadar diğer kuruluşlar Ba
kanlıkça yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri)—Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 2 nci madde hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı

nın geçici 2 nci maddesine ilk paragrafı mütaakip 
(3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş olup, esasın
da esnaf ve sanatkârlar derneği niteliğine sahip, 
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cemiyet namı altındaki meslek teşekkülleri de in
tibak edecektir.) 

Cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ('derini. 
Saygılarımla. 

îstanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyona tedvin iyin göndermiş olduğumuz 
1 nci madde gelmiştir, okutuyorum. 

Birinci Bölüm 
Derneğin tanımı 

MADDE 1. — Esnaf ve küçük sanat sahiple- . 
riyle, yanlarında çalışanların meslekî, sosyal, eko
nomik ihtiyaçlarım gidermek, sanat ve ticaretle
rinin meslekî ahlâk ve kamu yararına uygun, 
ahenkli ve verimli bir tarzda gelişmesini sağlamak, 
müşterileri ile aralarındaki münasebetleri düzen
lemek amaçları ile kuracakları tüzel kişiliği haiz 
ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larına Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği de
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun 'değiştirdi-
ği bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden- i 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Komisyonun bir isteği var mı?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

GÖKER (Kayseri) — 126 ncı madde hakkında 
bir isteğimiz vardı. 

BAŞKAN — 126 ncı madde hakkında ne is
teğiniz vardı?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Kayseri) — Efendim, 5373 sayılı Ka

nuna yapılan atıflar bu kanuna yapılır şeklinde 
bir önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Efendim, 126 ncı madde hak
kında Komisyonun vermiş olduğu önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ezcümle Sendikalar Kanununda 5373 sayılı 

Kanuna yapılmış olan atıfların mevcudiyeti mu
vacehesinde, esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısının 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş olup bu değişiklik Genel Kurulun tas
vibine arz olunur .- I 
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«Madde 126. — 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 

sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Ka
nunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunlarda 1 nci fıkrada »söz konusu 
kanuna yapılmış olan atıflar, işbu Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununa yapılmış sayılır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Kayseri 

Mehmet Göker 

BAŞKAN — - lOfendim, I asarının 126 ncı 
maddesini komisyonun tadil 'ettiği şekli ile oy
larınıza sunuyorum; kabul edenler... KMıııiyenler... 
K'abui edilmişti*'. 

Arkadaşlar, tasarının tümü ve maddeleri üze
rinde konuşuldu. Maddeler üzerinde değiştir
ge önergeleri veren arkadaşların değişiklik tek
liflerini dikkate alan komisyon, hazırladığı mad
deleri getirdi ve bunlar teker teker oylarınıza 
sunuldu, oylandı. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyh
te olmak üzere iki kişiye söz vereceğim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehte efen
dim. 

BAŞKAN —• Sayın Özmen, buyurun lehin 
de. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Yüce Meclisinizin açıldığı gün
den beri bir kanun beklemekteyiz. O kanun da 
şimdi huzurunuzda görüşülen ve kabul buyu-
lan Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunudur. 
Bu kanunu hazırlıyan arkadaşlarıma ve Hükü
mete, bilhassa bu kanun üzerinde emekleri geçen 
komisyondaki arkadaşlarıma huzurunuzda te
şekkür etmeyi kendi şahsım için paha biçilmez 
Ibir vazife olarak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının mühim 
maddelerinden birisi bütün küçük sanatları ve 
esnafımızı içinde bulunduğu müşkül bir vaziyet
ten kurtaracaktır. İçinizde araba sahibi olan ar
kadaşlarımız çoktur. Arbanızda her hangi bir 
arıza vukua geldiği zaman doğrudan doğruya 
ya yeni sanayie gidiyorsunuz veya büyük sana
yiye gidiyorsunuz. Artık hangi tarafın yolu iyi 
ise - o yollardan da çıkılmaz ya - arabanızı tes-~ 
lim ediyorsunuz. Usta olarak görülen arkada
şın ehliyeti var mı, ruhsatnamesi var mı, yok 
mu; bunlar hakkında en ufak bir malûmatınız 
yoktur. Eline tornavidayı alıp, üç bin liralık 
motorunuzun üzerine bir tornavida vurduğu 
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zaman, aşkolsun size, eğer anlamamışsanız... Ara
banız oradan çıkarsa sizin için ne mutlu. Bun
lar birçok arkadaşımızın başına geldiği gibi 
benim de başıma gelmiştir. Onun için şu kanu
nu hazırlıyanlara, getirenlere ve Yüce Heyeti
nize teşekkür ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Memlekete, millete hayırlı ol
sun. 

Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER HRTEN 

(Manisa) — Pek muhterem arkadaşlarını, eli
mizdeki rakamlara göre sayısı 1,5 milyonu bu
lan esnaf ve küçük saantkarların senelerden 
beri bekledikleri bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi bugün kabul buyurmakla esnaf kütlesine 
hakikaten büyük bir bizin et ifa etmiş bulun
maktadır. Meclisin bu kanuna ittifakla göster
diği büyük anlayış, küçük esnafımız ve sanat
kârlarımız hakkında bundan sonra, getireceği
miz tasarılar için de bize büyük bir cesaret ver
miş bulunmaktadır. Esnaflarımız adına Büyük 
Millet Meclisine teşekkürlerimizi arz etmeyi 
bir borç ve vazife telâkki etmekteyim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

.BAŞKAN —- Parti grup başkanlarının müş-
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tereken verdikleri bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
2o Nisan Millî Hâkimiyet ve Kurban Bay

ramı dolayısiyle M. Meclisinin 28 Nisan 1964 
Salı gününe kadar tatile girmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Meclis Grupu O. H. P. Meclis Grupu 
Başkanı Başkan V. 
İstanbul Maraş 

M. Rıza Bertan Kemali Bayazıt 
(I K. M. P. Meclis Grup Y. T. P. Meclis Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Sivas Hatay 

Clevad Odyakmaz Sekip înal 
M. P. Meclis Grupu Başkanvekili 

İstanbul 
ö. Zekâi Dorman 

BAŞKAN — Efendim, 28 Nisana kadar 
Meclisimizin tatile girmesini teklif eden öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Nisan 1964 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

fyi bir tatil geçirmenizi temenni ederim. 
(Sağol, sesleri) 

Kapanma saati : 17,15 
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Gider Vergileri Kanununun t>âzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 

ilâve edilmesine dair kanun tasansma verilen oyların sonucu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur BâM 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Rıza Pota t 
AMASYA 

Mustafa Kemal Karan 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörü^ 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Fenni îslimyeli 
Süreyya Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 271 

Kabul edeni r : 171 
Redded nl jr : 99 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 170 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
BÎTLÎS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Ilüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güidoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlıı 

Gıyasettin Karaca 
Adnen Şen yurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Uzcr 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Cröğüş 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz J 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Nurcddin özde m ir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kul lav 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tabir Burak 
• trhan Evüboğlu 
Ali Coşlkun Kırca, 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
tll ıami Sanear 
Selim Sarper 

Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

IZMIR 
< >sman Sabri Adal 
Şeref Iîakşık 
Ziya Haııhan 
Necip Mirkelârnoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
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Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özf akih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbök 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 

ADANA 
Hasan A&say 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Hüseyin Atatman 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Naami Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bllgehan 

M. Meclisi B : 93 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit-Fikret Aka 

NİĞDR 
Asım Eren 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

17.4.1964 O 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
tbrahim Göker 
Rahmi Günav 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

îlhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğh 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pesti1 ı 

Mustafa Güleügil 
İSTANBUL 

Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
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Kadircan Kaflı 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avııi Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 

ADANA 
Kasını Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcaıı 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat, Şener 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
vau 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (1. Ü.) 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

^ (I | \ U | » ^ 'I İN II i 

Nalıit Yenişehirlioğlı 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

ORDU 
Refet Aksoy 

RÎZE 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Hüseyin Öza'p 

1 »sman Şahinoğlu 
SİVAS 

Güner Sarısözen 
Ta fi sin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
II. Ali Dizırıan 
Zeyyat Kocamemi 

URFA 
Kemal Badıllı 

[Çekinser] 
KIRŞEHİR 

I lal i l özmerı 

[Oya katıhmy anlar] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
AYDIN 

1 >r*han Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koe 
Nedim M üren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
\hmet Aydın Bol ak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
VT. Sıddık Aydar 
Halıit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavnzkan 

BURSA 
İbrahim ö'ktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

' ı ' f t ' ıM S»»/ .» ' ' r ı 

ÇANKIRI 
t f < • M r 111 i n e r l e r 

Nurettn Ok (Bşk. 
ÇORUM 

Vııri A hısk.-ıliMjj! 1ı 
VI uza t' fer Dündar 
\ bdurrahnıan Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Koeatürk 
Kemzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ve.fik Pirinçciğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Kahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

Celâl Öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğa 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
liamiz Karakaşoffln 
Sadık Tekin Müftü.." 

ESKÎŞEHJB 
Krtıığrul Gazi Sakar».-
S e y f s Ö / f Ilı k 

A / İ Z Z e v t İ l ı u ö ı ı , 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Dilen 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret .Ylavitan 

GİRESUN 
ibrahim Ktem Kılıv/oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğin 
Saki Zorlu 

İÇEL 
ihsan ön a I 

İSPARTA 
Sadettin Dilleri e 

İSTANBUL 
tbrahim A bak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
^ahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
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Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekiııel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurra.hntan Yaratı 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMÎR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Eagıp Gümüşpala 
İhsan G ursan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
' Knıarı Zrki < M<ta\ 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret 'J,ilix 

KOCAELİ 
Süreyya Sofııoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
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-M'lçuk Ay t an 
lef an Baran 
»mer Kart 

Faruk Sükan 
KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sndrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
fBaşbakan) 
Üalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Hilmi Öken 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
».inan M*;ı>va 

MUŞ 
^ait Mutlu 
E l l i l i 0 7 İ Ü I - U 

NEVŞEHİR 
Ramazan I )cmirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
11 ay<dar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi IVhlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan^ 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fıı a/t. A lisan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Gemil Karahnn 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn *> 

Ahmet Kangal 
Cevad Odyakma? 
lieşat Turhan 
Mahmut Vural 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (l.N 

Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 

VAN 
Muslin flören ta a (l.U) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Yusuf Ziya Yücebilgir 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık ü [Açık üyelikler] 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

DOKSANÜÇÜNCÜ (BİRLEŞİM 

17 . 4 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun 
tasansı (1/628) (S. Sayısı : 638) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

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

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 3. — özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Amme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların

dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

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

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

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 
17.8.1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle-



rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

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

10. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yansan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayıîı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2 350; C Senatosu 2/83) (S Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1 .1964] 

11. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

12. — Uşak Merkez Aybey mahalleli hane 
143. cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

13. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

14. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt İ t ve sayfa 13 sa

yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dah 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Âksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

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

X 16. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 .1 .1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4 .3 .1964] 

X 17. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4 . 3 . 1 9 6 4 ] 

18. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Damıtma tarihi: 4 . 3 1964] 

X 19. — 27 .6 .1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4 . 3 . 1964] 

X 20. — 2 1 . 6 .1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kurunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1 633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1 9 6 4 ] 
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21. — 5442 suyıîı Ö İdaresi Kanunumu* bazi 

haddelerinin değiştirilmesi forsanda kanım ta
şlısının Ğ. Senatosunca değiştirilen Ve5 M, Mec
lisince benimsehniiyen mâdlâeferi hakkında Kâr" 
üta Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet âenaiöâtl ve Karma Komisyon metihleri 
(M. Meclisi 1/292; Ö. Seflfttosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; Ö. Senatosu S. Sa-
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 2 19641 

22. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanüött 
tasarısı ve Geçit. Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı Î 034 ve 634 e 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 9 .3.İ9Ö4] 

23. — 2004 sayılı îcrâ ve îflâ* Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayın : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

24* — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen-
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma t Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, O. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

25. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp 
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M Msclisi Adalet Komisyonu raporu (M 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31. 3 .19641 

26. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı :458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10.4 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
0706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril-
ntesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2 147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 9 .10631 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kamın teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plâr» komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi • 14 . 9 .19631 

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

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

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

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

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, İ l l i sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onnt vo Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanuna tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâz* mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi vs Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145. 
2 '204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ye Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

13. — Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saylı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(2/118) (S. Sayısı : 447) {Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

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

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

16. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğîu'nun, Devlet memurlan aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı ma idesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

17. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak-
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kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm, 3856 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek* bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birledik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3.10 . 1963] 

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

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

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

22. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporlan (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

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

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

25. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak 
şifin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

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

27. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç vt 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

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

29. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üy«si 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binalan inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil 
binalan yapılması maksadiyle alınacak hare-



lar haklanda kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.101963] 

30. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân, komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Koınisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29 
1 .1964] 

X 43. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplanna ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta 
rihi : 18 . 2 .1964] 



44. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11,. 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; C. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, 0. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21. 2 .1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23,5.1963 tarihli 371 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
0. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı :• 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2.1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
0. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
0. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet 
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulutian 
13 . 6 .1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar 
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kı\ 
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 

7 — 
I C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 

[Dağıtma tarihi : 22 ,2 .1964] 
49. — îzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 

Geza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28 .1.1964] 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

51. — izmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

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

X 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi: 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3 . 3 .1964] 

X 56. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 

I uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış-



tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 57. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

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

60. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 .3.1964] 

61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

62. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 4)62 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlan (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayışır 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24.3.1964] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 

hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

64. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

65. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1963 yılı Aralık ve 1964 yılı Ocak, 
Şubat aylan hesabı hakkıda Hesaplan İncele
me Komisyonu raporu (5/84) (S. Sayısı : 
654) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 .1964] 

66. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın 
ile İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, 
1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir 
fıkra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/658) (S. Sayısı : 

-691) [Dağıtma tarihi : 14 .4.1964] 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 
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B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

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

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7.1963] 

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

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta-
sansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 



X 6. — Çanakkale Milletvekili Şeîik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi* 
18 .10 .1963] 

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

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/401 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi 
24.10.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması 
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30. 5.1963] 

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

11. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmek 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi" 12 .6.1963] 

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

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

9 — 
i 14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-

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

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 

I Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
I Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
j (S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 
[ 16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 

29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
I 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
1 tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 

(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 1963] 
I 17 İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
J 56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
I çaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
I re Millî Eğitim komisyonları raporlan (1456) 

:S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 İ963] 
X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-

I hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
I diltür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
I le bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro-
I tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil-
I 'i Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor-

lan (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
i 3.7.1963] 
j 19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
I ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında- kanun tasarısı ve 
I Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlan 

(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

I 20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde-
I sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka

nun tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlan raporlan (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8 6 19631 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
I ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce

li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik-
I ret Turhangil, Erzurum Milletvek;li Gıy a .ettin 
I Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uvır'ın 
I Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan loğan 
I .ocukların cezasız tescili hakkında kanun tek-
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lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : .259) [Dağıtma tarihi: 15 .6 .1963] ı 

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

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

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen'(b) fık
rasının kaldınlmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

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

26. — Cumhuriyet Senatosu ürfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da
nıştay a başvurulacağına dair kanun teklin ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan. raporlan (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisy .nları 
raporlan (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi: 3.7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm- i 

rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari 
hi : 9 . 7 . 1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporlan (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

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

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

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

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

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

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-



— 11 
nun tasarısı ve tçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

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

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 .1963] 

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

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

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

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

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

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasansı ve Gümrük ve 

Tekel, tçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9 1963] 

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

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı: 385> 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi: 13 . 9.1963] 

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

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

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka-
u ununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlan raporlan (2/423, 
2 424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 
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50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 

ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli 
fi ile Eskişehir milletvekilleri ibrahim Cemalcj 
lar v Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu 
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka 
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon 
lan raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerinf 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10 .1963] 

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

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kire? 
• > 2 arkadaşının. Taşıt Kanununa ek cetvelle 

re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmes1 

hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve 
kili Havri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih v' 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bv 
kanunun 7 ve 16 noı maddelerinin değiştirilme 
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko 
misyonları ranorlan (2/225. 2^432) (S. Sayı 
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5 .10 .1963] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur v< 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa 
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 11F 
mavili Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık 
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği 
tim ve Plân komisyonları raporlan (2/231) (S 
Savısr 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
na bae"lı saflık kurumlariyle esenlestirme (Re 
habilitasvon) tesislerine verilecek döner serma 
ve hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde 
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi 
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta 
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in. 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1 481. 2 278) (S Sayısı: 491) [Dağıtma ta 
rihi: 9.10.1963] 

56. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nm 3204 sayılı Orman Gentl Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
Haddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
lair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon-
arı raporlan (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt-
ıa tarihi: 15.10.1963] 

X 57. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
örülemiyen bir kısım Hazine alacaklannm si-

'inmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko-
nisyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
uütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
l nci ek) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

58. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odaları Bir-
'iği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril-
nesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
:omisyonlan raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
Dağıtma tarihi: 20 . 6 .1963] 

59. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
llı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü-
:ümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 

l nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
-omisyonlan raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
Dağıtma tarihi: 20 . 6 .1963] 

60. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
le Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
^zgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah-
•us terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
ıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad-
le eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa-
unma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı 

,c>0) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 
61. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu-

1un birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti -
•ilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun-
na Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
^64) [Dağıtma tarihi: 19 . 7.1963] 

X 62. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
ia, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı. 
^üyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal -
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis 
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga 
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmamn II nci 
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maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cumhuri- | 
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye ! 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş 
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki 
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna 
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And 
laşmasmm uygulanması için imza edilen And 
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya 
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka 
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa 
vunma komisyonlan raporlan (1/24) (S. Sayı 
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

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

64. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanur 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6 .1963^ 

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

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

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

68. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes 
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenleı 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa 
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen j 
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve I 

Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonlan raporları 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 69. —18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonlan raporlan (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 70. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tanm Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasansrve Dışişleri ve Tarım ko
misyonlan raporlan (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X71. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasansı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

72. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldınlma-
una dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonlan raporlan (1/541) 
''S. Sayısı: 533) [Damıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 73. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
mın ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 

imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonlan raporlan 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10.1963] 

X 74. — Konut kanunu tasansı ve Geçici 
komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
mıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 75. — Tanm Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) (S Sayısı : 536) 

76. — 2 . 7 .1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
iair kanun tasansı ve Millî Eğ tim ve Plân 
komisyonlan raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25 .12 .1963] 

X 77. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
/e 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril-



meşine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun tfulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1 264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 12.19631 

78, — Menkul kıymetle? ve Kambiyo Bor
saları kânüiiu tâsârisi ve Mâİiye ve İ?icâret ko 
mis^dnİârı Mpörİari (İ/9î$0} (S. âayısi : Ö71j 
f Öâğ-iiniâ târihi : ^6 . 0 . İ96$1 

79. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu râ-
P r u (1/371) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi • 
â7 . 6 . İ9Ö3Jİ 

&Ö. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmeh-
li'hih, silâh taşıyan ve buİundurânİarin affina 
dair olan 28 6 . 1960 târih ve 5 sâyıİı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S Sa-
yisi : 566) [Dağıtma târihi : 28 1 . İ964] 

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

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

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

84. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
tzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili tbrahim Tekin'in Sendikalar Ka 
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve % nci geçici maddesinin düzel-
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tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

85. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (Ö. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : İ2 . § . 1004] 

86. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kıreâj 
tzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Miİ 
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil-
tötvökiİi İbrahim Tekiii'in, Toplu tş Sözleşmesi, 
Örev ve Lokavt Kânununun t fici maddesinin 
İ hci kendinin İ nci fikrasihin â nci cümlesinin 
çikârıİmâsı, İİ hci maddesinin 1 nci flkrasinlöj 
İ9 ncu maddesinin $ hci bendinin 5 hci fıkra
sının, 20 nci riiâddesinin İ2 nci bendinin, 25 hci 
maddesinin (c) bendinin İ nci fıkrasının, 80 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve $ nci geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kantin tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

87. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

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

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



90. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sâğİıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko-
irnisybnü raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

91. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580N (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

92. — Kaş ilçesinin, islâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı tsaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29.. 2.1964] 

93. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12.3.1964] 

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

X 95. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisvonları raporları (1/174) (S. Sayısı • 
r}\(\) rna*ıtma tarihi : 27.3.1964] 

X 96. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlasması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporlan 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31. 3 .1964] 

97. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/049) (S. Sayısı : 048) [Dağıtın* 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

X 98. — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'
da Türk misyondan için arsa, bina satmalinma-
sına veya yaptırılmasına, ayrılması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (İ/609) (S. Sabisi : 650) 
[Dağıtma tarihi : 6 .4 .1964] 

99. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/144) (S. Sa
yısı : 652) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

100. — İstanbul, Eminönü ilçesinin Kumka-
pı nahiyesi, Saraçishak mahallesi, İbrahimpaşa 
yokuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı Petrosoğlu, Reçina'dan do*ma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) llyos Noel Fran-
suva Soris (Şovris) in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/853) (S. Sayısı : 653) 
[Dağıtma tarihi : 11.4 .1964] 

101. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 2 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi ile Millet 
Meclisi İdare âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu mütalâasiyle Plân 
Komisyonu raporu (2/13, 2/85) (S. Sayısı ; 
655) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 .1964] 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 634 e 1 nci ek 

Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı hakkında Genel Kurulda 
verilen önergelere dair Geçici Komisyon raporu ( 1 / 4 ) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Esnaf ve küçük sanatkârlar kanun tasarısı verilen önergelerin taallûk ettiği maddeler Ko
misyonumuzda yeniden tetkik edilmiş ve bu rapor tanzim edilmiştir. 

Verilen önergelerin bir kısmı baskı hataları olarak düzeltilmek suretiyle maddelere aşağıda
ki şekil verilmiştir. 

Birinci bölümün başlığı «Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği» ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Cümlenin üçüncü satırındaki teamüle -teamülüne- ve dördüncü satırdaki dos
yası ile - dolayısiyle - olarak değiştirilmiştir. 

Madde 3. — İkinci fıkranın son kelimesi açılır - açılabilir - olarak değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Birinci fıkranın dördüncü satırındaki Ticaret ve Sanayi - Ticaret veya Sanayi -
olarak değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Bu maddede bucak ve köylerde ajanlıkların tesis edilebilmesi için nüfus tak-
yidatı kaildırılarak maddenin birinci cümlesine aşağıdaki şekil verilmiştir. (Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar derneklerinin kurulmadığı ilçe, bucak ve köylerde Birlik tarafından ajanlık tesis olu
nabilir.) 

Madde 10. — Son fıkraya (dır) eki eklenerek (Haysiyet Divanıdır) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — (K) fıkrasının sonuna «dir» eki eklenerek son kelime «görevlendirmekdir» ya
pılmıştır. 

Madde 13. — (b) bendindeki «,» çıkarılmıştır. 

Madde 16. — Altıncı fıkraya «komiserlerin» kelimesinden sonra «,» konulması uygun görül
müştür. 

Madde 20. — Üçüncü satırdaki «yolu» kelimesi «oyu» olarak değiştirilmiştir. Son fıkradaki 
«cezalandırılmış» - cezalandırılmamış - olarak değişti. 

Madde 22. — (1) bendindeki «muhatabolan» kelimesi «mutabohnak» olarak ve aynı fıkranın 
son satırındaki «ceza» kelimesi «cezayı» olarak değiştirilmiştir. Aynı fıkranın «ve bunları Hay
siyet Divanı ile birlikte gidermek» cümlesi fıkradan çıkarılmıştır. Bu haliyle (1) fıkrası aşağı
daki şekli almıştır. 

1) Dernek üyeleriyle müşterileri arasında iş münasebetleri dolayısiyle çıkacak anlaşmazlıkla
ra muhatabolmak ve icabında zarann ödenmesine karar vermek ve cezayı icabettiren hallerde 
Haysiyet Divanına göndermek. 

Madde 34. — Son fıkranın son cümlesindeki «ödev» kelimesi «görev» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 39. — Fıkra 1 deki «ilân», «ilâm» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 40. — (b) fıkrasındaki «olarak alınan», «olan» olarak değiştirilmiştir. 40 ncı madde
nin (c) bendinden sonra gelen fıkradaki ^keyfiyette» kelimesinin «kifayette» olarak değiştiril
mesine. 



. _ 2 — 
Madde 47. — Birinci fıkranın üçüncü satırındaki «birlikte» «birlik» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 49. — (ç) fıkrasındaki «gerektiğinde bakanlıkça veya o yer idare amirliğince» cüm
lesinden sonra gelen kısım satırbaşı olarak maddenin sonuna eklenecektir. 

Madde 51. — Birinci fıkranın ikinci satırındaki «düzenlenn» «düzenlenen» olarak değişti
rilmiştir. 

Madde 52. — Birinci fıkranın «seçilir^ kelimesinden önce «gösterme oyu ile» ibaresi ilâve 
edilerek son şekli «Yeteri kadar tutanak kâtibi gösterme oyu ile seçilir» şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 53. — Son fıkradan bir evvelki fıkradaki «Başkanlık» kelimesi «Bakanlık» olarak 
değiştirilmiştir. 

Madde 55. — (e) fıkrasındaki «başkanlıkça» kelimesi «bakanlıkça» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 56. — «Yönetim Kurulu» kelimelerinden sonra «,» konması uygun görülmüştür. 

Madde 57. — Altıncı fıkranın ikinci satırındaki «mevzuunu» kelimesi «mezunu» olarak de
ğiştirilmesi. 

Madde 61. — (i) fıkrasındaki «ücret» kelimesinin «ücreti» olarak değiştirilmesini. 

Madde 68. — Fıkra 1 deki «kanunlarında» - konularında - olarak değiştirilmiştir. 

Madde 74. — Fıkra 3 teki «genel başkan» kelimeleri «genel kurul başkanı» olarak değişti
rilmiştir. 

Madde 75. — Fıkra 1 deki «seçilir» kelimesinden evvel «gösterme oyu ile seçilir» kelimeleri 
ilâve edilmiştir. 

Madde 76. — Sondan bir evvelki fıkradaki «husus ilân» «hususu ilân» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 80. — Üçüncü fıkradaki «kurulunun» «kurulunu» olarak ve «sekreter» kelimesi «sek
reterin» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 81. — (j) bendindeki ikinci satırda «dernekleri» -dernekleri- olarak değiştirilmiştir. 

Madde 84. — Altıncı fıkrada «atanması» kelimesinden sonra «,» ilâve edilmiştir. 

Madde 91. — (ç) bendine «dır» eki ilâve edilerek «denetçilerdir» yapılmıştır. 

Madde 96. — Birinci fıkradaki «açık oyla» ibaresi kaldırılarak yerine «gösterme oyu ile» 
ibaresi alınması uygun görülmüştür. 

Madde 97. — Birinci fıkradaki «divanı» kelimesinden sonraki«,» kaldırılmıştır. 

Madde 101. — (ü) bendinin birinci satırındaki «sanatkârlar» «sanatkârların» olarak değiş
tirilmiş ve son cümledeki «açmak» kelimesinden itibaren «,» konulmuş ve oradaki «ve» bağlan
tısı kaldırılarak (v) harfi fıkra olarak maddenin sonuna eklenmiştir. 

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

101 nci maddenin sonuna toplam kalkınması ile ilgili (y) fıkrası olarak aşağıdaki husus 
eklenmiştir. 

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

Madde 106. — (d) bendindeki «incelemak» kelimesi «incelemek» olarak değiştirilmiştir. (F) 
bendindeki «çağırmak» kelimesinden sonra bulunan «,»«.» olarak değiştirilmiştir. 

M. Meclisti (S. Sayısı : 634 e I nci -ek ) 
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Madde 108. — Fıkra 2 deki «hükümet kelimesi «hükme» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 109. — (i) bendinin sonundaki «.» «.» olarak düzeltilmiştir. 

Madde 115. — (b) bendindeki «marangozculuk» kelimesi «marangozluk» olarak değiştirilmiş 
ve (f) fıkrasına «fotoğraf» ilâve edilmiş ve camcılıkdan evvel cümle başına «fotoğrafcılık; ilâve 
edilmiştir. 

Madde 122. — Tasarıdaki 122 nci maddeye aşağıdaki yeni şekil verilmiştir. 
«Esnaf ve sanatkârların ve umumiyetle küçük sanat kollarında çalışan kimseler çırak, kalfa 

ve usta olarak çalışan üç grupa ayrılır ve bunların tarifleri hak ve vecibeleri, imtihan husus
ları, imtihan kurullarının çalışma şekli, ücret tarifelerinin tesbiti, iş sahipleriyle sanatkârlar 
arasındaki münasebetler, ehliyetin devamlı veya geçici olarak alınması hususları, çırak, usta ve 
kalfalar haklarında çıkarılacak ayrı bir kanunla düzenlenir ve işleme tabi tutulur.» 

'Sötfeü 
Kayseri 

M. Göker 

Kâtip İzmir 
'Sakarya 8. Bakşık 

Y. Ulusoy 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Diler 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

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




