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1 — OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Buısn Milletvekili Abdürrahman Konuk \ o 
iki arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Kmekli 
Hnndığı Kanımnnun geçici (i;') m-i ma i l e s in in 
(.)) bendinin değişi irilmesi lıai;k uı< IMKÎ Kamın 
tekli ı inin, Ceçici Komisyona verilmesi uygun 
görüldü. 

Bataklıkların kurutulmasına ve bundan ehle 
edilecek topraklara dair olan Kanun, kaim! 
olundu. 

istanbul Üniversitesi Kurulu.1} ve Kadroları 
hnkkmdaki Kanuna ek Kanun, kabul edildi. 

1-j Kanununda derişiklik yapılması hakkın 
ılaki Kanun tasarısının maddeleri üzerinde de 
bir müddet görüşüldükten sonra, 

20 . I İM.M) ('uma ı/ünü saat l:"i t o toplanıl 
mak l i / ı ie Birleşime M>H verildi. 

Başkanvekili Katip 
Bingöl Milletvekili Manisa Milletvekili 

/•'. /•'. Duşünsıl 11. ö;tarhan 
Katip 

Tunceli Milletvekili 
Secmeddin Sahir .S'ı/aa 

Soru 

İstanbul Milletvekili Ali Kıza Ari 'nin, Sa
nayi ve Teşviki Sanayi, Küçük Sanatlar, Yük
sek Kkonoini Şûrası ve Kooperatifler Kanunu 
tasarılarının bugüne kadar Meclise getirilme

mesi sebebi hakkındaki sü/lü soru önergesi, 
Kkoiiouıi ve Ticaret Başkanlığına ^öiı<1ı*ı*ilıııiy-
t i r . ( ( Î /4 :U) . 

HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. Devlet Havayolları (îeııel Müdürlüğü 

19-14 yılı Kesinlıesabı hakkında Kanun tasarısı 
(l/f>75) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. - Hudut ve Sahiller Saflık (îeııel Müdür
lüğü 1944 yılı Kesinlıesabı hakkında Kanun ta 
Harisi (l/()7(i) (Sayıştay Komisyonuna); 

'\. ••-- Orman (îeııel Müdürlüğü 1!)44 yılı Kc 
«inhesabı hakkında Kanun tasarısı ( 1/(177) (Sa 
yıytay Komisyonuna); 

4. Vakıflar Genel .Müdürlümü 1 îl-I-1 yılı 
Kesinlıesabı hakkında Kanun tasarısı (1/(»7H) 
(Sayıyla" Komisyonuna). 

Teklif 
5. — idareci (İyeler Kurulunun, Cumhur

başkanlığı 1940 yılı Bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun teklifi (2/218) (Büt 
ço Komisyonuna); 

Tezkere 
6. — Mezar taşlarındaki kitabelerin Türk 

harfleriyle yapılmamasının suç teşkil edip etmi 

yeeeğinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi Ci/474). 

fîapı/dar 
7. • Beden Terbiyesi (îeııel Müdürlüğü 1950 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/020) ((üitıdeme) ; 

S. Millî Saraylardaki eşya hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/11:1) (Cümleme); 

!). Trabzon Milletvekili Mustafa Keyif Ta-
rakçıoğlu 'ıııııı, Maarif T eylül âtına dair Konu
nun 115 ııeü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Kğitim ve Bütçe Koıııi.'; 
yonları raporları (2/ÜH (( iündeıne); 

10. - - Türkiye Büyük Millet Meclisi 194'» 
yılı l'j.vlûl : Kasım aylan hesabı hakkında Mec
lis Tfesnplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/112) ' (Gündeme); 

11. — Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanunun dördüncü maddesinin kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/674) (Gündeme). 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma nanti : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim lncednyı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocael i) , Hilmi ösrtarhan (Mauiaa), 

BAŞKAN < M urum iicıluııst ir 

3. — GEÇİCİ KOMİSYON KURULUŞU 

/. --• M t zar taşlannılaki kitaln /< rın Tür): 
harfli riı/h yıruluıamasının s\ıc tisLil alıp ı hni-
uıcnjınin yurmıilıuımasııut tlair Haşha);anhl; 
tt zhı n sinin ıjiıriişiıhnı si irin <l< ri<i l>ir k'nmisyan 
kuruluşu (.'i/I? i) 

BAŞKAN Melen evrak arasımla mr/.ar laş 
larındaki kitabelerin Türk harl'leii\ le yazılımı 
masının sın; (eskil edip et lııiyeeeğinin yorumlan 

masına dair Başbakanlık tezkeresi vaıdır. Evvel-
i'c buna ait Kanunu özel bir komisyon tetkik ede-
ıvk Kamutaya sunmuştu. Tonsij) ederseniz yine 
ilgili hakanlıklara karşılık komisyonlardan mü
teşekkil bir özel komisyon sikerek İm evrakı ora
ya sermek istiyoruz.. Hu suretle özel lıir komisyo
nun «erimini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kimiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ona güre geeiei komisyon kurulacaktır. 

4. SORULAR VE CEVAPLAR 

/. ••• Manisa Milh I vekili Yun\ıs Muammer 
Alakaut'nı Yerli İA-unlcr Türk Aminim Ortak
lısının lf)1(i - ID-17 yılı malısulümh n salın aldırı 
tütünler hakkımla liasUakanlıklun alan sorusuna 
l'.hmioıni ve Ticari! Haktim V tul tul Diclcli'nin 
si'r^lıı ce vahi ((>/•!üt) 

Yüksek Başkanlığa 
Ma/.etclerdeiı üğ ren dibimi /.e güre Yerli Oriiu-

ler ortaklısının l!M(> - HM7 yılı mahsulü olarak 
satın a ldır ı tütünlerin bedeli üzerinden a<lı ge
celi şirkete f,r 2 nispetinde komisyon verilmesi 
kararliişl ırılıınşt ir. 

Hu mesele hakkında aşağıdaki uukl a lamı 
Başbakanlıkla sözlü olarak cevaplandırılmasını 
istediğimi saygılarımla arzederun. 

1. Bu haber doğru mudur?. 
2. Hakanlar Kuruluna bu teklif hangi ba

kanlık taraf ından yapılmıştır?. 
W. Mubayaa edilen bahse nıevz.u tütünlerin 

miktarı ve komüsyona esas olacak mubayaa bede
li nedir?. 

4. Bu tü tünler in ne miktarı hususi takas 
voliyle satılmıştır'?. 

5. Hususi takas yoliyle ve serbest döviz te

diyesi sartiyle yapılan satış fiyatları nelerdir?. 
fi. Bu tütünlerin Yerli Crüııler Şirketine im

lenmiş olarak kilosunun mfıliyel fiyatı nedir?. 
Hu fiyatta kaime nedir?. Ye ondan sonra masraf
ların tutarı nedir'?. 

7. Tütünlerin bugüne kadar tasfiye edilme
mesi sebepleri nelerdir?. 

8. Tütünlerin tasfiyesi halinde kâr mı, za
rar mı, hesaplanmaktadır?. Ve her iki halde tah
min tutar lar ı nelerdir?. 

W Hu kâr veya /.arar hangi hesaba ait o b -
eak. komüsyoıı hangi hesaptan ödenecektir?. 

Manisa Milletvekili 
M. Alakan! 

EKONOMİ V15 TlCAlîV/Y BAKANI YB-
])AT DlCLEl. i t (Diyarbakır) - - Sayın arka
daşlar soru önergesi !) maddeyi ihtiva etmektedir. 

Birinci soru: Bu haber doğru mudur?. 
Bu haber doğrudur. 
İkinci soru : Bakanlar Kuruluna bu teklif 

hangi bakanlık taraf ından yapılmıştır'?. 
Bu teklif 22 Nisan 1949 da Ekonomi ve Ti

caret Bakanlığı taraf ından yapılmıştır. 

Üçüncü soru : Mubayaa edilen bahse mevzu 
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tütünlerin miktarı \ e k.»:nüs\-«>nn esas ..Inc.'ık :...! 
hayan bedeli nedir.' 

Cevap : l!Uli tü tünler inden muhauıu f« I i I »* 11 
miktar "J'J '2-lı> 'JSİ kilodur, Knmisyona esas 
olacak mubayaa bedeli 17 l'Ü> !Mi liradır 

I >t>r*f liiiK'ii soru : Bu tütünlerin ne miktarı 
hususi takas voliyle satı lmıştır? 

Cevap : lOKi nıalı.Milii tütünlerinden yerli 
ürünler eliyle hususi takas voliyle satılan mik
tar Ü LT).") 000 kilodur. 

Besinci soru : Hususi tak,ıs voliyle ve ser
best döviz tediyesi şartiylo yapılan satış fiyat
ları ı liderdir? 

Cevap : 1 fıısıisi takas suretiyle satılmış olan 
Amerikan grat tü tünler in kilosu I\<I> I /mir .">:!"> 
kuruş tur . Serbest dövizle satış fiyatı Fob I/mir 
'A2î>-'M)Q kuruş aras ında idi. 

Altıncı soru : Hu tütünlerin yerli ürünler 
/şirketine işlonmİH olarak kilosunun maliyet fiyatı 
nedir? Bu fiyatta kaime nedir? Ve ondan sonra 
masrafların tu tar ı nedir? 

Cevap : Amerikan grad tütünler in müstah
sildim mubayaa kaimesi kilo başına U7•'>,f» kuruş
tu;'. Itıı tütünlerin yerli ürünler şirketine işlen
miş olarak maliyeti Eylül 10-18 de .'ÜH kuruştur . 

Yedinci aoru : Tütünler in bugüne kadar tas-
l'İy.o edilınemesiııin sebepleri nelerdir? 

Bugüne. katlar tasfiye edilmemesinin çeşitli 
sebepleri vardır . Evvelâ yerli ürünler tarafın
dan mubayaa edilen 10-ltî tü tünü içinde düşük 
kalite do dâhil olmak üzere hastalıklı tüliitılo-
ı-itı yekûnu 11 M7 000 kilodur. Itıı hastalıklı 
tü tünlere tüccar ancak' 15 kuruş civarında fiyat 
tekliL' ederken yerli ürünler müslahsılı koruma 
endişesiyle vo Hükümet karariyle lf>0 kurıışlaıı 
mubayaa edilmiştir. 

Avrupa pazarları da o tar ihte lamaıııiyle 
açılmamış bulunmakta idi. Evvelce en çok alı
cımız olan Almanya ile Ticaret Anlaşmasını an
cak IH Ocak 1049 tar ih inde yapmış bulunuyoruz. 
Almanlar ancak bu tar ihten sonra tütünlerimi
zin mühim bir kısmını alınışlardır. Tlaleıı şirke
tin elinde 3500 tondan ibaret bir stok kalmıştır . 

•Sekizinci soru : Bu tütünler in tasfiyesi ha
linde kâr mı, zarar mı hesap lanmaktad ı r? Yo 
her iki halde tahmin tu ta r la r ı nelerdir? Arka
daşımızın da tahmin ettiği gibi, bundan, zarar 
tekevvün edecektir . Bu zarar 12 milyon lira 
civarındadii ' . 

I >ııkıı/ııneıı soruları Kaı veya /ar/u hanud 
hesaba ait olacak. komisyon hanud hesaptım 
ödc l l ecek t İr ' 

(içrek komisyon \< ye fek /arnı milli konin . 
ma fonunu hesaplarından kapatı lacaktır . 

V I ' M ' S MCAMMEK A I.A KANT (.Manisa) 
- Muhterem arkadaşlar , bundan bir iki sene 

evvel bir suru karşi-anda hakan cevap verdimi 
zaman kendisine teşekkür etmek âdetimi/.di. 
Bâzı arkadaşlar , bu teşekkür niye? içtüzük ge
reğince buna cevap vermesi vazifesi değil mi? 
Diyorlardı . Fakat şimdi Sayın Şemsettin Oün-
alta.v Hükümetinin, sual takrir lerine uzun 
müddet cevap vermemesi kalcısında hakikaten 
o zaman yaptığımız teşekkürlerin ne kadar ye
rinde olduğu görülür. 

Çeçen defaki celsede sual takriri münasebe
tiyle Başbakan adına konuşan arkadaşımız iç
tüzüğün bir maddesinden bahsetti, Hir saniye 
benim de bu soru mevzuunda içtüzük madde
sinden bahsetmekliğime müsaadenizi rioa e<le-
ceğinı. 

Sual takrir i , Büyük Millet Meclisinin mura
kabe ve vasıtalarının en başında gelen bir şey
dir. Sual takrir i yalnız, bâzı malûmat elde. edil
mek için irat edilmez. Sual takriri , yolsuz bâzı 
'hareketleri önlemek için de verilir. Eğer Baka
nın izah/ılı t akr i r sahibini tatmin etmezce sual 
takrir i istizaha kalbcdilir. 

Şimdi, benim vermiş olduğum takr i r ancak 
l."> gün sonra cevaplandır ı lmaktadır . Bu takrir , 
bir milyon lira kadar bir komisyon ödeme ka
r/ı rina ait bir mesele üzerine verilmiş bir takr i r 
idi. Eğer vaktiyle Hükümetçe cevap verilmiş 
olsaydı belki, bir milyon lira kondisyonun verilme
mesini İçinin edecekti. Onun için sual takrirlerine 
bu şekilde geç cevap vermek suretiyle parlmaıı-
tariznı kaidelerine hakkivle riayet edilmediği 
yalnız sual sahibine kar.şı bir saygısızlık teşkil 
etmez, bunun sirayeti , gerek. Büyük Millet Mec
lisine ve gerek efkârı uınunıiyeyo lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermediğine delâlet eder. 

Sonra, sual takr i r ime Başbakan adına Vedat 
Dicleli tarafından cevap verilmiştir, Başbakan 
adına verilmiş olmasından bu sözlerim de Baş
bakana matuftur . Sual takririme verilen ceva
bın gecikmesi. Hükümet adına cevap veren Die-
leli 'nin Kayseri Kongresinde bulunmasından ol
muş tur ; kendisi. Bakanlığı işlerine temas ede-
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rek inteiıilen olgunluğu göstermiştir. bunu kay
dederim. i 

Suni takrir ler ine İçtüzüğün ruhuna uygun 
şekilde cevap vermesini işaret ettikten sonra I 
asıl mev/.ua geliyorum. 

Arkadaşlar , dürt sciır evvel fena başlamış 
olan hu iş fena bir .seyir alt ında eereyan etmek
tedir. Vaktiyle tütün için müdahale mubaya-
asinda bulunmak ü/ere mali fondan tahsis edil
miş 50 milyon lira kadar bir para bu şirkete 
verilmişti. O /aman Yerli Ürünler Şirketinin 
kâfi derecede vasıtası ve elemanı olmadığı için 
bu işin hakkından gelemiyeccği ileri sürülmüş, 
bütün bu i t irazlara rağmen bu iş Yerli Üriiu-
ler Sirkeline veriln iştir. Bunun maalesef gö
rüyoruz ki o zaman bu işin Yerli Ürünler Şir
ketine verilmesini haklı gösterecek sebepler çık
mamıştır. Keşke aksi olsaydı, keşke o /.aman 
bu iş iyi bir neticeye bağlanmış olsaydı, keşke 
o «ün ileri sürdüğüm bu itirazlarım haksız çık
saydı, memleket nu nfaatine 1:2 milyon liranın 
kaybedildiğini «örmemek bizim için bir haz \e-
silesi teşkil ederdi. Yerli ü rün le r Şirketine ma
li fondan ayrılmış olan paralar ın büyük bir za
rara sebebiyet vermemesi için büyük fedakârlık 
yapıyoruz. Tü tün hususi takas namı altımla 
serbest, piyasaya, resmî karaborsa şeklinde arz 
edilmiş ve 480 kuruşa kadar sat ı lmaktadır . 
Memleket müstehliki alınış olduğu maddeleri 
'/v 50 den fazla yüksek bir fiyatla satın alır. Bu, 
piyasanın yükselmesine sebebiyet verdiği için 
onunla muvazi olarak 1281 kuruş tan dolar almış 
olan i thalatçı lar dahi aynı yüksek fiyattan al
mış olduğu maddeleri satar lar . İzmir'de Yeni 
Asır (lazetesi, İ s tanbul 'da lliirses (îazctcsi o za
man bunun üzerinde uzun uzun durdular . Hü
kümet resmen karaborsaya müsamaha ediyor. 
Hat tâ pahalılığa Hükümet sebep oluyor dediler. 
Tabiî Millî Korunma fonundan ayrılmış bir 
Devlet parasının mehmaenıken muhafaza edil
mesi için bu meseleyi büyük bir mesele haline 
ifrağ etmedik, Buna rağmen bugün görüyoruz 
ki, Millî Korunma fonundan 12 milyon lira za
rara karşı karşıya bulunmaktayız . Şimdi 12 mil
yon liralık bir zarar okluğu halde Yerli Ürün
ler Şirket ine bir komisyon verilmesi hakkında 
Bakanla r Kuru lundan k a r a r çıkmış ve belki de 
bugün ta tbik edilmiştir. 

Arkadaş lar , vakt iyle biz bunu mevzuubahis 
ettiğimiz zaman sayın Vedat .Dielel i arkadaşı- | 
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ıni 'ü! selefleri olan Tienı.-t Hakanı. Halk Par
tisi .Meclis (fiupıuıdıı resmi \ a İH. \ be \anda bu
lundu l>edi ki, ı irer bu Yerli ü rün le r bu tütün 
ı.ıuha\ anlarından kâr yaparsa o /aman konik 
voiı vereceğiz, kâr yapına/.sa, komisyon \ erini 
\ eceğiz \ e bu lâ l>t 1 â > ılı bir cümle olarak da Tİ-
eüiei Hakanının ag/.ındau çıkmadı, l'-u süzün 
üzerinde durdum \ e dedim ki, bakınız, Yerli 
üı imler Şirketi kar yaptığı takdirde komisyon 
alacaktır . Şimdi bu .şirket komisyon alacağı 
için kâr yapmak yoluna mı «ider. yoksa müstah
sili himaye etmek yoluna mı gider? diye üzerin
de de işlemiştim. 

Şimdi Ticaret Hakanının resmen yaptığı hu 
sarih beyan karşısında 12 milyon liralık bir za
rar olduğu halde yine bu mücsseseyekonıüsynn 
veriyoruz. 

Hu müessesenin bü\ iik hissesi Ziraat Baıı-
kasnıındır. Dört te biri de bir şahsındır. O za
man dedim ki, elli bin liralık bu parayı bu mü
esseseye vermek, bundan hâsıl olan kondisyon
la bir adamı bir hamlede /.engin etmek demek
tir. 200 - 250 bin liralık bir para, bu 12 milyon 
lira karsısında tek bir şahsa kondisyon olarak 
verilecektir. 

( Kim bu adanı sesleri) 
Kini ise. Burada şahıslar üzerinde durmak 

istemiyorum. İler halde bir zattır ve muhterem 
bir zatt ır . İş orada değildir. İş prensiplerdedi. 

İşte bu suretle Devlet muamelelerinde 250 
bin liralık para lar bir hamlede alınmak sure
tiyledir ki, bu yüzden memleketin iktisadi ve 
onun arkas ındaki ruhi, mânevi muvazenesi bo
zulmaktadır . Binaenaleyh bu Yerli ü rün le r Şir
ketine verilecek kondisyon haksızdır. Kvvelâ 
Yerli Ürünler Şirket i mesuldür. Ti'nıkü zama
nında bir rapor vermiş olsaydı ben bu kadar bü
yük işi yapamam, yapmaklığını doğru değildir, 
deseydi. O; zaman Yerli ü rün l e r Şirketine veri
len müdahale vaziyeti Tekele ve Tekelin idare
sinde bulunan resmî bir teşekküle verilir ve bu 
iş daha az bir zararla ve daha iyi şar t lar al
t ında halledil irdi . Şimdi Y-erli ü rün l e r bu va
zifesini yapmadığı gibi. milleti 12 milyon lira 
bir zarara sok tuğundan komüsyon olarak bu bir 
milyon lirayı a lmak hakkına müstahak değil
dir. Hu üç kişiye verilecek olan 250 bin lira 
komüsyunun da verilmesi yine haksız olur. Hü
kümet 450 kuruşa dolar mubayaası yaparak bü
yük fedakâr l ık la r iht iyar etmiştir. Bunların 
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karşısında 12 ın'lyoiı zarnrı kabul ötmek lirin 
de, bir milyon lira koıniis\ on \ c imrk İni, bıtı/une 
Unda!' ı'eçmiş olalı fiyaskoların Ustun-' dikilmiş 
l>ir t iiy olur. 

I'.ıı vaziyet karşısında benim yjıjnn-.".fruıı in* 
dir. ' Ocçeiı lc di tutun meselesi hakkında. Te-
kel hakanına iı atici! iğim !>ir sual ınt iccsindc, 
almış olduğum cevaplar memleket içerisinde 
birçok telgraf ve mektuplar almak net iccsiııi do
ğurmuştur . Istaıılıiıl Man aldırım bir mcl<tupla, 
İm cihetten Bakanı muaheze ediyor ve İtana da 
hak veriyordu. Yalın/, niekt ıılnııı .sonunda; si/ 
milletvekilleri İU1 sualleri sol liyoisiınu/, netice
de haklı çıkıyı rsıınuz, ama bütün millet İni 
haksızlığın fark udadır , öyle olduğu hakle ba-
şını/.ı sallıyorsun ı/.. 

Arkadaşlar bu niçin I o', \ ] ;• .söylüyor .' Ya İni 
a rkadaş , benim muhalif olduğumu bilmiyor, 
çünkü bilmiş olsa v di böyle vazma/dı. \cyahııt 
bütün arkadaş lar ı , çoğunluğu kastediyor. 

Şinıtli bu vazivet kargasında, benim yapaca
ğım şev', BÜtÜll mevcudiyetinde bil kondisyona 
mâni olmak \'c bir milyonu bulan mühim bir 
paranın heder oınama.si için bir istizah tahri
riyle hu/.urunuza gelmektir. Ancak son ınüzake-
relerde <lc görüldüğü gibi, laral'ımızdaıı ne ka
tlar haklı teklifler yapılmışsa retle karşılanmış, 
vıı islizah takrir i dahi ekseriye! partisince, ka
bul edilmemişi ir. Şimdi ben vaziyetin haksızlı
ğını arkadaşlar ınla , Meclisin ekseriyetine bil
dirmiş oluyorum. Hu vaziyet karsısında karar 
almak vazifesi ve salahiyeti Büyük Millet Mec
lisini,!) ekseriyet indedir. Binaenaleyh ben ken
dimce bir netice vermiycecği için yapılacak 'bil
iş süremiyorum ve hu münasebetle vazifemi 
yapmış, olduğum kanaat imleyim. Milleti ve II ü-
küıııeti bir milyon liralık kondisyondan kur ta r 
mak lâzımdır. Şu halde fuzuli olarak havadan 
27)0 bin liralık' kondisyon verilmemesi için 
yapılacak is betıdenizce, Büyük Millet Meclisi
nin kendisine ait bulunmaktadır . 

EKONOMt VE TİCARET BAKANI V E D A T 
DİOLEDÎ (Diyarbak ı r ) — Sayın arkadaşım, 
sözlü soruya ne vaki t cevap verilmesi lâzımgel-
diğini an la t ı rken bilvesile bendenizin de seya
ha t inden bahsett i ler . Cumartesi ve. Pazar gün
lerimi istediğini şe'kilde dispoze etmek hakk ına 
malikim ve pa r t imin kongresinde de bulunmayı 
f ayda l ı 'mü lâhaza ett iğim için tamamiyle husu
si şekilde git t im. 1 
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Sı")/!il soruyu Başbakan Atlım rovaplandır-

mam bu hafta, başın la Barbakan taraf ından 
emredilir edilmez ük toplantı olan bugüne ha
zırlanmak sure! i \ le gelmiş bulunuyorum. Şu
nu söv leiııek islerim ki, Sayın Muammer Ala-
kant ' ın ilaha vukuflu ve daha ilerin meseleler»» 
temas edeceğini zannederek ha/.ırlanıııişt im. 
Fakat .sorduğu sualler yalın/ bir metin okumak
la ccvaplandırılabilecck mahiyettedir. Daha ev
vel .şunu arzedeyim ki, bahis konusu olan .şey, 
adam «i«-JL-i 1. bir .şirkettir. Bil şirketin de (î S() 
sermayesi Ziraat Bankasına ait t ir . Ziraat Ban
kasının ila gayesi he|)iniz.ce malûmdur. (îr HO 
Devlet sermayesi bulunan bu teşebbüsü adam 
diye vasıflandırmamak hakikatları tahrif etmek 
demektir. 

V I ' M ' S .MI'A.MMi:i{ ALAKANT (Manisa) 
Adam demedim... 
ı: KOMIM t VKTICAHET BAKAM YEDAT 

h l C L K l d (Diyarbakır) - - Adam dediniz, zabıt
lar burada beraber okuruz, adam dediniz. 

Kondisyon verme meselesine gelince; bunu 
ila Hükümet karar altına alınış ve tatbik ede-
çektir, Zira biz bu kararı iktisadi Devlet Te
şekküllerinin son murakabe mercii olan 
Devlet İktisadi Teşekkülleri Mimimi İle 
yetinden direktifi üzerine olarak almış bu
lunuyoruz. Devlet, iktisadi Teşekkülleri ile-
yeli rmıııııiyesiniıı Yerli Oriiuler T. A, Or
taklısının I!)I7 yılı hesabını iuecliycu 'komisyon 
raporunun allında kendisine.çok hürmet etli
sini parti arkadaşları Nuri ö / s an ' i n da imza
ları varılır. Nuri O/san arkadaşımız memleket 
meseleleri me vzıuı ha his olduğu zaman daima, 
kendisi sibi değil, objektif kalmayı bilmişler
dir, teşekkür ederim. Busun Nuri Ö/san arka
daşımızın raporumla imzası bulunan Kgo.'nin bu 
mühim isi bir polemik mevzuu yapılmak zihni
yetiyle huzurunuza getirilmektedir. Bu rapor
da şirketin yıllık çalışmaları hakk ında Nuri 
Özsan arkadaşınım da imzasını taşıyan vo He
yeti rmumiyen in büyük bir memnuniyetle kar
şılayıp Hükümete direktif olarak verdiği karar
da ezcümle şöyle deniyor : 

Şirket 1947 yıl ında da kendi hesabına çalış
mamış ve Hükümetin tensibi ile '5 . 1 . 1947 
tar ih ve 3/Ö1S4 sayılı Bakanlar Kuru lu kara r ı 
uyar ınca kâr ve zararı Devlete ai t olmak üzere 
Ege Bölgesi 1946 mahsulünden 'müdahale mu
bayaalarında bulunmuştur . Bölgenin 1946 mah-
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sulu gtvç« n yıldan f< 0<) fn/.hısiyle 52 milyon ki
lodur. Hastalık IICHMM-Nİ VO nispeti geçen yıllar
dan yüksek olmuştur. Piyasanın açıldığı :l . I . 
1917 tarihinden itibaren «1ar teşkilatı ve inalı 
dut va.Mİalaıiyle yalın/, başına müdahale alım
larına girişen şirket , bölge İst İhsalİUİlı 'ir 42.78 
im- tekabül eden 22 240 2M kilosunu :17:MS eki
ciden 1.1 lalama 211,90 kuruştan satınalmış ve 
iııüsta'liMİa ödediği bedel -17 İM 9^7 lirayı bul
muştur. Tütün hül leler i millet vekillerinin dai
mi müracaat ve bizi irşatları kalcısında l lükü-
inet müstahsili korumak için âzami hassasiyet
le hareket ederek alınış olduğu bu karar karşı
sında hiçtin r iddiada bulunmuş değildir. 

Rapor iliyor ki : Satmalımın tütünlerin 
II .T79 TSİ kilosu hastal ıklıdır .Şirketin piyasa
ya müdahalesi bölge. ortalama satış fiyatını '2A() 
kuruşa kadar yükseltmiş ve ecnebi I'ii'itıalann 
274 '- 29;{ kuruş arasında yüksek fiyatla muba
yaada bulunmalarını temin etmiştir. 

Şirket, mubayaa ettiği tütünlerden 1947 so
nuna kadar depo ve imalâthane temininde çeki
len büyük zorluklar sebebiyle aiıeak </( 05 ini 
işliyebilmiş, mütebakisini gayrimaınul bir hal
de I94M yılına devretmişlir . Şirketin 1947 yılın-
da'ki tütün satışları 07 7K0 kilodan ibaret t i r . 
19 IH yılına devrolunan tülün miktarı W 879 ()('>() 
kilosu 1940 dan müdevver I94:t, 1944, I İM 5 mah
sulü çoğu işlenmiş tütünlere ve mütebakisi de 
1940 mahsulü işlenmiş ve işlenmemiş tütünlere 
taalluk etmek üzere 24 591 791 kilo olup kredi 
faizleriyle birlikle devi r maliyeti 71 9.'12 ()(Y.\ li-
radır. 

Haporuu bu kısmını okumak suretiyle .sirke
lin bu vazifeyi llüküınel karariylc vo emriyle 
almış bulunduğunu ve bu işin latbikçisi okluğu
nu göstermiş bulunuyorum. ; 

Komisyon meselesine gelince; şirketin duru
munu inceliyen komisyon raporunda bâzı nok
talara temas e t t ik ten sonra Komisyon meselesini 
şöyle ele almış bu lunmak tad ı r : 

Umumi Murakabe Heyet i r apo runda ; şirke
t in gerek mubayaada , gerek depolama ve işle
me safhalar ında karşı laşt ığı büyük güçlüklere 
rağmen müstahsi l in menfaatlerine u y g u n hare
ket etmek, piyasayı tanzim görevini başarmak 
ve büyük al ıcı lardan ecnebi firmaların mubayaa 
fiyatlarını yükse l tmek bakımlar ından gösterdi
ği üs tün gayre t le r belirt i lmiş ve kendisine ve
rilen vazifeyi iyi bir şekilde ifa ettiğine bilhas

sa işaret olunmuştur . Komisyonumuz tin Heye
tin bu .görüşüne aynen iştirak etmiş ve şirketin 
mesai ve faaliyetini memnunlukla belirtmeyi ye
rinde görmüştür . 

Sirkatin 1940 yılından beri bütün teşkilât ve 
vası talarım Hükümetin emrine tahsis ederek 
başardığı müdahale hizmetine mukabil Ekonomi 
ve Ticaret Hakanlığından istediği hizmet koınüs-
yonuna da temas eden Murakabe Heyeti 1947 yı
lından beri henüz halledilmiyen bu mevzuun bir 
neticeye bağlanmasını da temenniye değer gör
müştür. Hakanlığın Komisyonumuzda okunan 
cevabında ise harb yıllarında tütün piyasalarını 
tanzim maksadiyle Şirketin Millî Korunma foiı-
lariyle bir müdahale müessesesi haline getirildi
ği cihetle 1941 - 1942 kampanyasından it ibaren 
talebi üzerine kâr la rdan {'ı 15 nispelinde bir 
hisse verilmesinde Şirketle mutabık kalındığı ve 
bu vaziyetin 1944 - 1945 mevsimi sonuna kadar 
devam ettiği açıklandıktan sonra bi lâhare Şir
ket ta raf ından 1947 de Hakanlığa yapılan müra
caatta 1945 - 1940 ve 1940 - 1947 kapın anyala-
rında Hükümetçe teshil ve ilân olunan barem fi-
yat lar iyle satın alınan tütünlerden piyasanın 
takip ett iği seyre göre kâr teminine imkân bu
lunmadığı için mubayaa bedeli üzerinden bir 
kondisyon istendiğinden bu mevzuun Hakanlık
ça incelenmekte olduğu kaydedilmiştir. Komis
yonda açıklanan duruma nazaran; Şirket 1941 -
1942 kampanyasından be fi Hükümetin direktifi 
ile Kge bölgesinde giriştiği müdahale ve destek
leme görevine 1940 - 1947 kampanyasına kadar 
kâr ve zarara iştirak esasına göre çalışmış ve 
kâ rdan % 15 hisse alınıştır. F a k a t 1940 kam
panyasından sonra şirket kendi hesabına hiç bir 
muamele yapmamış, gerek personelini ve gerek 
bilcümle tesisat ve fenni alâtını hulâsa bütün 
varl ığını müdahale emrine tahsis etmiş , bu se
bepledir ki, şirket 1947, 1948 ve 1949 kampan
yalar ında kendi namına mubayaada bulunma
mış ve bu suret le yıllarca kendi hesabına tü tün 
t icaret i yapmak imkânından mahrum kalmıştır . 
Ş i rket in 1946 - 1947 kampanyalar ında Devlet 
nam ve hesabına mubayaa ettiği tü tün le r mik
t a r ve k ıymet bakımından önemlidir. Son yıl
la rda Bakanl ığ ın bir mubayaacısı du rumunda 
olmakla beraber sat ın aldığı tü tünler in tesel
lüm, işletme, bakım, terbiye ve satış işleriyle de 
meşgul olmuş ve bü tün bu işlerin sorumluluğu
nu da yüklenmişt i r . Memleketimizde yabancı 
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firmalar hesabına tütün mubayaa eden komüs-
yuncMtlnrın kilo hn.ştnn o - 8 kuruş ve harice tü
tün satışına tavassutta da r,'r 3 - f> masında ko
ndisyon nlımlnn mutat ve piyasa teamüllerinden 
dir. Halbuki şirket yalnız mubayaa hi/metini 
esas tutarak emsali müdahil müesseselere uygu
lanan nispet dairesinde hir kondisyon istemek
tedir. 

Konuyu inceliyen Komisyonumuzun görüsü 
şu merkezdedir. Geçen seneki Komisyon rapo
runda ve Yüksek Kurulunuzda temenni ve mü
zakere mevzuu olan Şirket kondisyonunun Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca tâyin ve tediye 
edilmediği ve tetkik edilmekte olduğu anlaşılı
yor. Gerçekten şirket HM fi yılından heri bü
tün teşkilât ve vasıtalarını ve kendi kaynakları
nı Hükümetin direktifi ile müdahale hizmetine 
tahsis etmiştir, bütün bilgi ve varlığını ortaya 
atmış, büyük çapta bir iş başarmış, i<; ve dış 
alıcıların takdirlerini kazanmıştır. I!)!(i kam
panyasına kadar kâr ve zarara iştirak esasına 
göre bilcümle neticelere ortak durumunda bu
lunan Şirket, nıütaakıp kampanyada kararname
nin tasrih ettiği veçhile kâr ve zararı Devlete 
ait bir hizmeti demlide ve ifa etmiştir. Bina
enaleyh, Şirket yaptığı ve başardığı hizmetin 
karşılığını her komüsyoncu gibi alması lâzım
dır. Tütünlerin tasfiyesinden sonra husule ge
lecek neticenin müdahale yıllarında iç ve dış pi
yasa şartlarına tâbi olan tütün politikasının ta
biî bir icabı ve zaruri neticesi olarak Devlete ait 
olması tabiîdir. Bu sebeple Şirketin meşru 
hakkından malınım edilmesi nıâdelet icabına. 
uygun olamıyaeağıııa kani bulunan Komisyonu
muz istediği kondisyon bakımından Şirket hu
kukunun Bakanlıkça bir an evvel takdir've te
minini temenniye şayan bulmuştur. 

Komisyon bu reformu -UCA) sayılı Kanuna 
güre kurulmuş bulunan heyeti umumiyeye ar-
zelmiş ve heyeti umumiye de bunu bir direk
tif olarak Hükümete bildirmiştir. Kendi görüşü
müz] o dahi, emrettiğimiz bir hizmeti ifa eden 
bir şirkete komiisyon vermeyi tabiî görürken. 
en yüksek mesul makam olan ve sizin aranızdan 
seçilmiş arkadaşların bulunduğu umumi heye
tin direktifini ifa etmekle, ancak vazifemizi ifa 
etmiş bulunmaktayız. 

Takas imkânından bahsettiler. Bugünkü tut
tuğumuz yol hakikaten mümkün olduğu kadar 
adım adım takastan uzaklaşma yoludur. Fakat 

hâdiseleri ve. knrnrlnn bugünkü görüşümü/e gö-
Ki değil, günün realitelerine ve günün tazyik
lerine göre mütalâa etmek daha kadirşinaslık 
(dur. 10IH dn ha.stahk olmuştur. Müstahsilin 
«dinde on milyon kilodan fazla tütün vardır. 
Işto bu tarihlerde hu realiteler karşısında kalan 
Hükümet, bunu bir âmme hizmeti telâkki ede
rek krerek tütünün istikbalini ve gerek t.ütiin 
yetiştirmekle maişetlerini sağlıyım, vatandaşla
rın sağlığını kurtarmak için bu kararı almış 
ve bunun tatbiki vazifesini de yerli ürünlere 
vermişti. 

Bu suretlo mubayaa edilen tütünlerin eri
tilmesi meselesine gelince; umumiyetle geniş tü
tün stokları karşısında bir kısım pazarların ka
palı olması ve bilhassa Almanya'nın açılmamış 
bulunması ve nihayet ticari anlaşmalarımızın 
henüz tamamlanmamış olması karşısında, ben
den evvelki sayın arkadaşımın teklifi ile müs
tahsil lehine mubayaa edilmiş bulunan tütünle
rin mümkün olduğu kadar birçok noktalardan 
ihracı imkânları aranmış ve takas müsaadesi 
verilmiştir. Verilen bu takas müsaadesi yalnız 
yerli ürünlere ait değildir, diğer tüccarlar me-
yanında ona da verilmiştir. Ve tüccara tanılan 
bu hak da o günün realitelerine dayanmakta-
dr,\ 

Bu hususta arkadaşımın tatmin edilmiş olup 
olmadığını bilmiyorum. Fakat realiteleri huzu
runuzda söylemeye kendimi vazifeli addediyo
rum. 

YUNUS MUAMMER AUAKANT (Manisa) 
Henim Sayın Vedat Diclelive. hürmetkar ifademe 
mukabil, kendileri benim beyanatımın vukuf
suzluktan doğduğunu söylediler. Hir bakanın bu 
gibi poliınik mevzuları yaratmaması, Hükü
metin bir Bakanı olması bakımından, temenni 
edilen bir şeydir. Buna cevap mümkündür. Fa
kat bunun üzerinde durmayacağım. 

Dediler ki, bir adama bir milyon liralık ko-
•ınüs\on veriyorlar demişim. Zannederim bunu, 
içinizde anlannyan bir arkadaş yoktur. Sayın 
Bakan benim im sözlerimi nasıl yanlış anlamış
lardır1 Benim sualim. Yerli Ürünler Ortaklığına 
ait kondisyon hakkındadır. Bunu Yerli Ürünler 
Ortaklığına veriyorlar dedim. Bunun dörtte bi
rini veya beşte birini bir adama veriyorlar de
dim. Yerli t.\rünler Ortaklığının bu bir milyon
luk komüsyonuudah 250 bin şu kadarını tek bir 
adama veriyorlar dedim. Ohâlde bu kadar sarih 
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i/Ahalim karcısında bunun Sayın ÜAkumn anla
mamasına imkân yoktur. 

Binim izahatımı herhalde sacdan ve soldan 
arkadaşlarla konuşurken duymamışlardır. Hiçbir 
parti polemik yapmaya tenezzül etmemiştir (lehli
ler. Kili milyon lira kadar olan Milli koruma fo
nundun ayrılmış olan bir para ila yapılan bir 
mubayaa mev/uulmhistir ve bu tondan 12 mil
yon liralık bir zarar mevzuubahistir. Haksız 
olarak bir şirketin bir milyon lirasından bir ada
ma 25ü 000 lira kadar para verilmesi nıevzuuba-
lıistir. Bu meselenin ele alınmasını bir parti po-
ienıiği şeklinde telâkki edersek o zaman Sayın Ye-
dat Diclelinin yapmış olduğu bütün mücadeleyi, 
aynı gayeyi istihdaf eden bir polemik saymak ga
yet kolay olacaktır. Binaenaleyh genç olmasına 
rağmen Balam olması dolayısiyle olgunluk gös
termesi icabeden Sayın \'edat Dicleli bunu yap
mamalı idi. öyle görülüyor ki bu tütün muba
yaasından hâsıl olan zarar, hastalıklı tütünlerin 
150 kuruşa mal olmasından ileri gelmektedir. 
Boyan ve ifadeye göre hastalıklı tütünleri nıüs-
tahsıldan kaimesi 150 kuruşa mubayaa etmişler 
ve müstahsili korumuşlar. Bu zarar ondan gel
miştir. 

KKONOMl VK TİCAHKT BAKANİ VK-
J)AT DİCLELİ (Diyarbakır) — Bu, vasati fi
yattır. 

YUNUS MUAMMKR ALAKANT (Devamla) 
Ben de kaime dedim zaten. Kaime, tütüncülük 
Aleminde vasati fiyat demektir. 

KKONOMl VK TİCARET BAKANİ VK-
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Bütün tü
tünlerin vasatisi. 70 - 99 arası. 

BAŞKAN — Müsaade edin i/.. 
KKONOMl VK TİCARET BAKANİ VK-

DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Yanlış yola gi
diyorlar da. 

YÛNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— 391 kuruşa Amerikan tütünü mubayaa edil
miş, 391 kuruşa maliyet fiyatı. Bu tütünlerin 
1948 senesinde yüzlerce ve binlerce masrafı var-

. dır. Halbuki ondan daha evvel 365 kuruşa talip 
olduğu halde Yerli ürünler" Şirketi bu tütünleri 
satmıyor. Kiloda beş kuruş kâr için bekletmeyip 
365 kuruşa satmış olsaydı, beş kuruş için müş
külât çıkarmamış olsaydı hem 12 milyonluk za-

' rar vukua gelmiyecek, hem de zarar 12 milyona 
kadar indirebilmek için, zararı karşılamak için 

Hükümetin kara Imrsaya 1*0 kuruttan dolar sür
mesine lüzum kalmıyacaktır. 

Bu bir hakikattir. Binaenaleyh bir parti po
lemiği yapııııya da mahal yoktur. Bu mesele 
ortaya atıldığı zaman Manisa Halk Partisi Kon
gresinde mevzuubahis olmuş ve Halk Partililer 
kongıelerinde münakaşa etmişle», nihayet yerli 
ürünlere verilmesini protesto edip buraya da he-' 
yetler göndermişlerdir. Burada delegelerle mü
zakereler olmuştur, Oaz»Mc*lerc müracaat ede
bilirsiniz. Bu işte Demokratlarda, Halk Parti
lilerde, bitaraflarda beraberdirler ve yolsuzlu
ğu porotesto etmişlerdir. Bnaenaleyh asil millet 
bunu parti polemiği yapmaya tenezzül etmedi, 
Muhtelif partilere mensup olan halk bunu pro
testo- ettiler. 

Komisyon hakkında seleflerinin vâki resmî b;v 
beyanı var. Bir Ticaret Bakanı kalkıyor, beya
nat yapıyor. 

EŞUKK DİZDAR (fi i resim) — Bu Cemil 
Barlas mı?. 

YUNUS MUAMMKR ALAKANT (Manisa) 
— 19-17 senesinde Bakan kim di?. Biliyorsunuz.* 
O zurnan Meclis (trupunda işin hatalı taraflarını 
ve suiistimali mucip taraflarını belirttim, 3 - -1 
defa bu kürsüye indim, çıktım. O zamanki Tica
ret Bakanı vardır. C. H. I*. Meclis Clrııpunda ge
çen bu beyanat üzerinde durmuyorum. Hastalık
lı tütünlerin kaimesinin 75 - 99 kuruşa baliğ ol
duğundan bahsediliyordu. O zamanki hastalıklı 
tütünler bir bidat, bir icat olarak kapa, dublkapa 
diye adlandırıldı ve 20 - 25 kuruş arasında mu
bayaa edildi. Bunu bütün tütün müstahstlı, bil
hassa Manisa müstahsili bilmektedir. Buradan, 
Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden, "Manisa ve 
bilhassa Akhisar, Kırkağaç miist-ahılına hitap 
ediyorum: Hastalıklı tütünlerin vasati fiyatı 75-
99 kuruştan mı idi?. Bu fiyatla mı satılmıştır7. 
Kendileri hüküm versinler. 

Sayın Bakanın izahatı; bu verilen komisyo
nun yerinde olduğuna dair hiçbir noktayı teba
rüz ettirmemiştir. 

" Nuri özsan arkadaşımız bunu tasvip etnuş 
olabilirler. Ayni parti içerisinde ayrı ayrı görüş
ler vâki olmuyor mu?. Ayni parti içinde muhtelif 
milletvekilleri bazaıı şiddetli ihtilâfa düşmüyor
lar mit. Bundan bir, iki defa evvel de Büyük M. 
"Meclisi huzurunda Nuri özsan arkadaşımızla ih
tilâfa düştük. Bunlar daima olabilir. Fakat bü
tün bunlar çıkan kanun ve • hâdiselerin muhake-
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mesi vr neticeye bağlanması bakımındandır. Yok
sa pıvıisip iiil.ıtri\ lf, parti umdeleri itibariyle 
orta ;. ıT.lf m- bir ihtilâf, ne «İr bir münakaşa var 
dır. Buna kaniim. Yine dediğim gibi, 12 milyon 
lirn zarar eden bu müesseseye bir milyon lira \e 
bir .şahsa da büyük bir miktar komisyon verilmesi 
doğru delildir. Bu, büyük zararın ü/.ıtine bir 
tüy dikmektir. Karar heyeti eelileiıize aittir. 

2. — Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'-
JIHI, kurulması düşünülen et kombinaları hak
kındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Hakanı 
Vedat Dicleli'nin sözlü cevabı (6/132) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı soruma Ekonomi ve Tiearet 

Bakanının sözlü olarak cevap vermesine delâ
letinizi saygılarımla rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya 

1. Türkiyede kurulması düşünülen et kom
binaları hakkında şimdiye kadar yapılan tet
kikler neticesinin bildirilmesi. 

2. Bu kombinalardan birinin Elâzığ'da ku
rulması karar altına alındığı evvelce resmî ma
kamlarca bildirilmişti. Ne oldu? 

BKONOMİ VIO TİTAKET BAKANİ VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın sözlü soru sa
hibine. et mevzuu üzerinde yüksek huzurunuz
da aydınlatma fırsattın verdiği için, bilhassa 
teşekkür ederim. Hakikaten memleketimizin ik
tisadi imkânları ve iktisadi kalkınması bakı
mından hayvancılığın değerlendirilmesi mevzuu 
üzerinde no kadar konuşulsa, ne kadar nydınla-
tılsa, no kadar sorulsa yeridir. O erek memleke
timiz çiftçisinin mühim bir kısmının hayvancı
lıkla geçinmesi, gerek bu memleketin, mütevazı 
ölçüde olsa dahi hayvan' ihracatçısı olmak ve 
gerek kasaba vo şehirlerde, memleketin her kö
şesinde geniş ölçüde et istihlâk edilmesi bakı
mından et mevzuu selefim Cemil Said Barlas 
tarafından ele alınmış ve Amerika'dan getirilen 
bir firmaya, mütahassıslarımızın da iştiraki ile, 
nazari değil, ciddî ve amelî, kabiliyeti tatbiki-
yesi olan, bir avan-proje ihzar ettirilmiştir, bu 
projeyi tamamiyle tatbik etmek üzere elimizde 
tutmaktayız. 

Memleketin gerek Doğu bölgesindeki hay
vanların müstehlik mıntakalara nakledilmesin
de ve gerek mevsimin hususiyeti bakımından 

rt fiyatlarının yüksrlmiıj olmıuonın en mühim 
âmili et dâvasının ciddî ve rasyonel bir şekilde 
ele alınmamış olmasından ileri gelmektedir. 

(Jeeenlerde Bütçe Encümeni konu.şmalnrım-
da da arzettiğim gibi et sanayiinin rasyonel bir 
şekilde ele nlmmamış olmasından Millî servetinin 
yıllık kaybı 100 milyon lirayı bulmaktadır. Yal
nız Erzurum ve civarı illerinden İstanbul ve 
sair müstehlik bölgelere gönderilen hayvanlar
dan kilo kaybı, ulaştırma vasıtaları ve nakil 
masrafları ile etin yanında tâli maddelerin de
ğerlendirilmesi yüzünden yılda 25 milyon lira 
kaybedilmektedir. Bu itibarla bu davada ne ku-
dar hassasiyet gösterilse yeridir. Bu etüdü ha
zırlarken, Amerika'dan gelen mütehassıslarla 
beraber bizim mütehassıslarımız is birliği yap
mış ve yalnız Bakanlığımız elemanlarından de
ğil, Üniversite mensupları, Tarım ve Ulaştırma 
Bakanlıkları ve sair ilgili müesseselerin müte
hassıslarından faydalanılmış, ciddî, kabili tat
bik bir proje meydana getirilmiştir. Bu proje
mizin kabili tahakkuk olduğunun, realist oldu
ğunun, en bariz misalini, Avrupa İkti
sadi İş Birliği idaresinin bu işi fi
nanse1 etmeyi kabul etmesiyle izah edilebilir. 
Hakikaten bu sene Avrupa İktisadi iş Birliği 
Heyeti et mevzuu için f> milyon, balık mevzuu 
için 2,.r> milyon dolarlık yardımı tiraj mekaniz
ması ile bize tanımış bulunmaktadır. Bir ta
raftan bu imkândan faydalanırken, diğer taraf
tan da kendi imkânlarımızla iç finansman sağ
lanacaktır. Bu işin bizim için çok yeni ol
ması ve teknik cihetlerinin galip bulunması 
endişesiyle bir müşavir firmanın buna nezaret 
etmesini ve yol göstermesini arkadaşlarımızla 
iş biri iki yapmasını faydalı ve zaruri mütalâa 
etmekteyiz, ataşelerimiz vasıtasiylc birçok mem
leketlere yapmış olduğumuz tekliflerin cevap
ları gelmiştir. Bu hafta içinde, yarın zannedi
yorum, Toprak Mahsulleri Ofisi Meclisi İdaresi 
bu hususta karar verecek, bir müşavir firmanın 
nezareti altında ofis bunu tahakkuk safhasına 
koyacaktır. Bugüne kadar hayvancılıkta yal
nız, etten istifade ettiğimiz halde hayvanın ye
nen ve yenıniyen diğer maddelerinden ve bun
ların kıymetlendirilmesinden istifade etmemiş 
bulunuyoruz. Halbuki suprodüvilina ve diğer 
maddelerin de değerlendirilmesine çalışmak, 
yalnız hayvan sahipleri faydalanmıyacak, fennî 
şekilde soğutulan ve gönderilen etlerden müs-
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teldik de faydalanarak; diğer taraftan dn gerek 
ziraat bakunından gübre vo saflık bakımındım 
ilâç, gerekse sanayi alanında çeşitli iptidai mad
dinin ih/.arı et kombinalarının kurulması ile im
kan altına alınmış olacaktır. 

Yapılan tetkiklere na/.aran alınmış olan 
prensip kararları şöyledir: Et için memleketi
mizde Erzurum'da, istanbul Ma, Trabzon'da, 
Konya'da, Samsun'da, Ankara-da, Elâzığ'da, 
İzmir'di- ve Seyhan'da et kombinaları vücuda 
getirilecektir. Ayrıca Malatya'da bir buzlama 
deposu, Zonguldak ve İskenderun'da soğuk ha
va depoları yapılacaktır. Bunun küçük bir 
nüvesini kendi imkânlarımız ve Amerikalı'larm 
nezareti ile Erzurum'da tahakkuk ettirmekteyiz. 
Erzurum'un müstahsil vatandaşı, yükselen bu 
mütevazı eser karşısında hayvanlarının istikbali 
bakımından memnundur. Bunun mart ayı için
de inşası bitecektir. Erzum kombinasına birçok 
miistalısilların hayvanlarını teslim edeceklerini 
mümkün sürmekteyiz. 

Bugün Erzurum'da yapılmakta olan et kom
binası asıl programa güre Erzurum'da yapıla
cak kombinanın heyeti umumiye.si değildir, bir 
kısmını teşkil etmektedir. Bu kısmı da şundan 
ibarettir: Saatte 50 baş sığır kesebildi bir ke
sini yeri, 700 sığırlık bir sağuk hava deposu, 
günde 'M) bin kesebildi bir buz tesisi ve kapa
sitesi 1'20 ton ıdan bir buz deposudur. 

Fiilen. başlamış bulunduğumu/. Erzurum Et 
Kombinasını ilk evvel ele almak ve bit irmek 
gayet tabiidir ve bunu yapacağız. 

1!)50 de, Konya'da Ankara'da istanbul'da 
da yeni tesisler yapılacak ve üç yıllık programı
mızı tamamladığımız zaman memlekette -et en
düstrisi gerek hayvan müstahsili ve gerek ih
racatçı bakımından bizi memnun 'edecektir. Ay
rıca Avrupa İş Birliğine karşı girişmiş bulun
duğumuz taahhütlerin müspet bir şekilde ifası 
neticesini verecektir. 

ikinci sualleri sayın arkadaşımız, Elâzığ'a 
aittir. Elâzığ'ğın da bu pılân dâhilinde oklu
ğunu birinci sualde arzetmiş bulunuyorum. 

FAHIlî KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşım Vedat'Dicleli'nin verdiği etraflı iza
hata teşekkür ederim. 

Bu kombinaların Türkiyenin muhtelif ille
rinde kurulması da hakikaten memleket ekono
misi bakımından çok faydalıdır. 

Yalnız, sayın Bakanın bir iznhı l>eni tatmin 
etmedi, buyurdular ki; bu «ene üç yerde bu 
komhinnlara ba.şhyaeağız. O halde, diğer kom
binalar ve bu arada Elâzığ'da kurulacak olun 
kombinanın inşasına başlanması bilinmiyen bir 
tarihe kalıyor. Şimdi memlekette bcllihaşlı gıda 
maddelerinden biri olan etin ucuz olarak müs
tehlikin eline geçmesi, vatandaşların bu gıda 
maddesinden bol miktarda istifade esdehilme-
sini temin, hakikaten Hükümetin en birinci va
zifelerinden biridir. Fakat bununla beraber 
memlekete geniş mikyasta döviz getirecek bir 
ihraç maddesi olan bu hayvanların ve etlerin 
kıymetlerinin, geleceği yerlere gelinceye kadar 
düşmemesi, etinden yağından fazla kaybetme
mesi bakımından da et kombinalarının bir an 
evvel kurulması ve her şeye tercih edilmesi mu
hakkak ki, çok elzemdir. Bu mesele, Yüksek He
yetinizde birçok defalar müzakere edilmiş ve 
yüksek tasvibinize mazhar olmuştur. Onun için 
bu hususta fazla görüşmiyeceğim. 

Yalnız bir noktaya işaret, edeceğim, nasıl ki, 
Erzurum'dan İstanbul'a senede sevkolunan ka
saplık hayvanların, sevk yerinden, sevkolundu-
ğu mahalle kadar gidiş esnasında müslahsıla 25 
milyin liralık bir zarar verdiğini ve bu zararın 
da dolayısiyle müstehlike tesir ettiğini ve hayat 
pahalılığına müessir olduğunu Sayın Bakan da 
kabul ediyorlar. Şu halde senede birkaç yüz bin 
kişi bu ihraç hayvanlarımız yüzünden, bilhassa 
ithal memleketleri olan Suriye ve sairedir, za
rara uğramaktadır. Bunların içinde sığır da dâ
hil okluğu halde bu hayvanları o müstahsilin 
•elinden alıp o yerlere götürülmeye kadar mu
hakkak birçokları telef olmakta ve bu yüzden 
de 50 - 100 milyon liralık bir zararın doğrudan 
doğruya Türk köylüsüne ve müstahsılına tesir 
ettiğini düşünmek lâzımdır. .Hükümet her şey 
den evvel bu ihraç edilecek hayvanları kombine 
edecek yerleri biran evvel açması ve işe başla
ması lâzımdır. Bu hususta açık soyuyorum, faz
la söylemiyeceğim beni tatmin •etmemiştir. Müs-
taksularımız bu yüzden 50 - 100 milyon lira ara
sında zarar etmektedir. Bunun böyle anlaşılma
sı zarureti vardır. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Biraz önce et endüs
trisi hakkında teknik bir heyetin memleket rea
litelerine uygun bir şekilde rapor hazırladığını 
ve bunun yalnız ecnebiler tarafından değil 
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memleketin iktisatçıları, baytarları ve butun 
clemaulnriylo bir arada hazırlanmış olduğunu 
arzetnıiş bulunuyorum. Arkndaşıınm, evvelâ şu 
işten başlamalı, şu iş sonraya bırakılmalı şeklin
deki sözlerini kendi zaviyelerinden bir görüş 
olarak hürmetle telâkki ederim. Fakat ne yapa
yını ki mesul bir insan olarak işaret ettikleri 
noktadan değil, tekniğin bana dikte ettiği yer
den başlamak zorundayım. 

FAHRİ KARARA YA (Elâzığ) — Efendim, 
teknik elemanlardan bahsettiler, bu işin Mars-
hall 1 Mânından yapılabilmesi için hepimizin bil
diğimiz bir vaziyet var. Masrafı ve sairesi 
Marshall Plânından tediye edilmek üzere Ame
rika'dan birtakım firmalar ve mümessiller gel
miştir. 

Bizde teknik işler, gayet tabiîdir mütahassıs-
larına tetkik ettirmek lâzımdır ama, daima bir 

mütrhn.msınn havnlo edilir ve oraya gitti mi ar
tık neticesini yıllnrra beklemek lâzımdır. Şimdi 
memleketin bu et kombinası işi o zaman Mara-
hall İMAnı mı'ıtahnssislnrına tetkik ettirilir ve 
yerler gösterilirken, İni arada Elâzığ'a da gö
türülmüşler, orada tetkikatını yapan heyet. löO 
bin koyun kesilebilecek bu ticari mıntakada 
bir kombinanın açılmasının mümkün olduğunu 
açıklamışlardır. Bunu resmî makamlar söyle
mişti. 

Yine tekrar ederim: Teknik iştir diye bizde 
bir iş mütehassısına havale edildi mi, bu iş mii-
tahassısına bırakıldı denildi mi, neticesi çabuk 
alınmaz. Nitekim şimdi sayın Bakan da, bu 
işin mütahassısı heyetin tetkikimi verildiğini, 
kurulan bu heyete işin havale edildiğini ifade 
etmişlerdir. Artık Allah bilir 10 senede mi, İT) 
senede mi yapılacak? Kaç sene daha kalacak 
bilmiyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — 1$ Kanununun bâzı maddelerinin dc-
yiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Kkonnmi, 
(Hhnriik ve Tekel ve Ticaret Komisyonları mii-
talCuıları ve Çalışma Komisyonu rajmru (t/C>70) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; geçen defa 
18 nei maddeye gelmiştik. Bu madde üzerinde 
konuşmalar olmuştu. Şimdi 18 nci maddeyi tek
rar okuttuktan sonra ve bu hususta verilmiş bir 
önergeyi okutacağım. 

Madde .18. —• Jhbar önelleri esnasında iş ve
ren, işçiye yeni bir iş bulması için lüzumlu olan 
arama zamanını, iş saatleri içinde temin etmeye 
mecburdur. Bu yeni iş arama izninin süresi gün
de iki saati ten az olamaz ve işçi tarafından ta
lep edildiği takdirde iş arama izin saatleri bir
leştirilerek fasılasız surette kullanılabilir. An
cak işçi iznini toplu olarak kullanmak isterse işi 
bırakacağı günün sonundan evveline doğru he
saplanmak üzere daha evvelden haber vermeye 
mecburdur. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arz ve izah ettiğim üzere 18 nci mad

denin son kısmındaki «Ancak» kelimesinden son
ra (ancak işçi iznini toplu olarak kullanmak is
terse, işi bırakacağı günden evvelki günlere te
sadüf ettirmek ve is. verene haber vermek mec

buriyetindedir.) şeklinde değiştirilmesini tek
lif ederim. 

Ticaret Komisyonu adına 
Gazianteb Milletvekili 

Cemil Alevli 
TİCARET K. SÖZCÜSÜ CEMİL ALEVLİ 

((lazianteb) — Muhterem arkadaşlar; bu 18 nci 
maddedeki hüküm işçilerin iş aramak için gün
de iki saatten aşağı olmamak üzere izin elde 
edebilmelerini âmirdir. Ancak işçinin bu izinleri 
kendi kıdemine göre >l - f> gün olabilir. Bunu 
toplu bir halde kullanmak istediği takdirde 
maddenin son cümlesi, geçen oturumda da ar-
zettiğinı gibi, vazıh değildir. Buna vuzuh vere
bilmek için şimdi okunan önergcnıdeki şekilde 
bir tadil yapılmasını Ticaret K. adına rica edi
yorum. 

Bu suretle hem işçi iznini toplu bir halde 
kullanmış olacaktır, hem de iş verene daha ev
velden ihbar etmiş olacaktır. Bu hususta gerek 
Çalışma Komisyonu ile ve gerekse Hükümetle 
mut abık bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu ne diyor? 
ÇALIŞMA K. SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 

(Denizli) — Beraber tesbit ederek vuzuh ver
dik. Aynen kabul ediyoruz. 

(Gazianteb Milletvekili Cemil Alevlinin öner
gesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN -— ftnergryi yüksek oyumun su

nuyorum. Knbul edenler.. Etmiyenler.. Knbul 
edilmiştir. 

İH mi maddeyi bu suretle tndil edilmiş ola
rak oyunuza sunuyorum. Maddeyi bu şekilde 
knbul edenler.. Ktıniycnler.. Knbul edilmiştir. 

Madde. 2.1. — İşçi ücretlerinin ayda 00 liraya 
katlar ninninin linçiz veya başkasına devir ve 
temliki eniz değildir. 

f>(l liranın hesabimin işçinin irıfak, iaşe ve 
iskânınn mecbur olduğu aile fertlerine tahsis 
edilen meblâğlar dâhil edilmez. 

HAŞKAN — Mndde hakkında söz ist iyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
imi edilmiştir. 

Madde 24. —• Muvazzaf askerlik hizmeti dı
şında manevra veya her hangi bir sebeple »ilah 
altına alınan veyahut her hangi bir kanuni ça
lışma mükellefiyeti dolayısiyle işinden ay rıhın 
işçinin, iş verenle akdedilmiş iş sözleşmesi, işin
den ayrıldığı günden itibaren iki ay sonra fes
hedilmiş sayılabilir. İşçinin bu haklan istifade 
edebilmesi için o işto en az bir yıl çalışmış ol
ması şartta*. Hir yıldan fazla çalışmış olan işçi
ler hakkında her bir ay fn-zlıv çalışmaya muka
bil ayrıca iki gün ilâve edilir- Şu kadar ki, bu 
süre, hiçbir suretle İK) günü geçemez. 

Sözleşmenin feshedilmiş sayılabilmesi için 
beklenilmesi lâzımgeleu /.aman içinde işçinin 
ücreti işlemez. Şu kadaı ki, özel kanunların bu 
husustaki hükümleri mahfuzdur. Bu süre içimle 
iş akdinin başka kanuni bir sebebe dayanılarak 
i;: veren veya işçi tarafından feshedildiği öteki 
tanıla ihbar edilmiş olsa bile, bu ihbarın tazaıu-
nıuu ettiği kanuni önel bu sürenin bitmesinden 
sonra işlemeye başlar. 

Ancak iş akdi esasen muayyen bir süreyi 
ihtiva edip de bu süre yukarda yazılı önel için
de kendiliğinden bitiyorsa bu madde hükümle
ri uygulanmaz. 

İler hangi bir askerî ve kanuni mükelleffiyet 
dolayısiylo işinden ayrılan işçilerden, bu mü
kellefiyetin sona ermesinden itibaren iki ay 
içinde müracaat edenler tercihan işe alınırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 1) îş verenler, her türlü ça
lmışa şartlarını ve işçilerin tâbi tutulacakları 

iıuihnt, sağlık koruma ve iş, emniyeti icnplnriyle 
sosyal yardımlnrı gösteren ve mevzuata nykın 
düşmiyen bir içyönet melik ynpmıyn mecburdur. 

Yuknrki, hükme göre bu yönetmeliklerd-
bulunması mecburi hususlar ve icnbında uygu
lanmasına lüzum görülecek içyönetmclik örnek
leri (/alışma Bakanlığınca tesbit ve ilân olu
nur. İçyönet melikler her işin bulunduğu ildj 
(/alışma Bakanlığınca bu kanunun uygulan
masına memur edilen makam tarafından onan
makla yürürlüğe girer. Devlet yahut iller \ı 
belediyelerce gerek doğrudan doğruya gerek 
malî yardımda bulunularak dolayısiylo işletilen 
iş yerlerinin yönetmelikleri ile bir ilden fazla 
olarak başka iller çevresinde dahi ayni iş vere
ne ait ve ayni işe mahsus mütaaddit iş yerleri
nin hepsine birden şâmil bulunan yeknesak iç
yönet melikler (/alışma Bakanlığı tarafından 
onanmakla yürürlüğe girer. 

'2. Birinci fıkraya göre (/alışma Bakanlı
ğınca yapılacak ilân tarihine kadar mevcut olan 
iş yellerine ait yönetmelikler; ilândan itibaren 
i ikay içinde onarmaya memur makama tevdi 
edilir. Bu makam aldığı yönetmeliğe mukabil 
iş verene bir makbuz vcrıuiye ve iki ay içinde 
yönetmeliği onarmaya veya reddi hakkındaki 
sebepleri iş verene bildirmeye mecburdur. 

Onama veyu ret keyfiyeti bu süre için
de iş verene bildirilmediği takdirde yönetmelik 
kendiliğinden onunnuş sayılarak yürürlüğe gi
rer. 

'i. Yeni açılan iş yerlerine ait yönetmelik
ler onamaya yetkili makama açılma tarihinden 
itibaren bir ay içinde verilir ve bu yönetme
likler bir ay içinde onanır veya reddedilme
sinin sebepleri iş verenlere bildirilir. Bir ay için
de onanmıyan veya ret sebepleri iş vere
ne bildirihniyeu yönetmelikler kendiliğinden 
onanmış sayılarak yürürlüğe girer. 

4. Yetkili makam tarafından ret sebeplen 
bildirilmiş olan içyönetmeliği iş veren bu ma
kamca tesbit ve tebliğ olunan önel içinde de
ğiştirerek yeniden o makama vermekle mükel
leftir. Bıı suretle değişiklik yapılmış olan iç 
yönetmelik bir ay içinde onanmış .bulunmaz
sa kendiliğinden yürürlüğe girer. 

5. Bu yönetmelikler iş yerinin işçiler ta
rafından görülebilecek yerlerine asılır ve isti-
yen işçilere birer örneği verilir. 

?5V 
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Ö/el iş akitlerine içyünetindimin ihtiva ettiği 

şartlara aykırı hükümler konulamaz. 
G. Yukardaki fıkralar hükmünce düzenlen 

mig ve onanmış olan içyünet melik ü/erinde ŝ  se
ren tarafın her hangi bir değişiklik yapıl
mak istenildiği takdirde bu değişikliklerin gerek
çesinin açıklanmasiyle beraber, ayniyle yeni bir 
yönetmelik yapar gibi bu maddede yazılı makam
lara müracaat ederek yönetmeliğin alacağı yeni 
peklin onanması ieabedcr. Onanma idleri neti-
eelonineeye kadar eski yönetmelik hükümleri cari 
olur. 

(.'alışma Bakanlığı on kişiden daha az sayıda 
işçi çalıştıran ve İş Kanununa tâbi tutulan yer
lerden lüzum gördüklerine bu maddenin ie.yönet
meliğe mütaallik hükmünün tamamını veya bir 
kısmı muygulayabilir. 

KMlN SAZAK (Uskişelıir) — Bir noktayı 
sormak istiyorum. Bu her yerde bir mi? Ne bi
leyim falan yerde bina amelesi, falan yerdeki 
tünel, köprü yapan adamlara bunları yapacak
sın denirse... Bilmem nasıl olur'/ 

KOMISYON SÖZCÜSÜ HULÛS i OK AL 
(Denizli) — Efendim, bu hüküm iki suretle tat
bik «diliyor. Birisi, bakanlık lüzum görürse 
çıkarıyor, tamim cdiYor. İkincisi mahalleri 
numune yapıyor ve makam tasdik ediyor. 

Aşağıdaki son fıkra, Çalışma Bakanlığı 10 
kişiden aşağı olan yerlerde iş Kanununun tatbi
kimi lüzum görülürse o gibi yerlerde bu yönet
melik, işin mahiyetine göre kısmen veya tama
men tatbik etmek için, tedbir alacaktır. Bu de
mek değildir ki, yollarda, iş yapan ameleler için 
tatbik edilecektir. Ama on kişiden faizi a ve iş 
Kanununa tâbi ise kendilerine göre bir yönetme
liğe tâbi olacaktır. 

UMİN SAZAK (Eskişehir) — Çadırda olur
sa, amelesi çadırda, kendisi de çadırda oturu
yor. Vekâlet buna müdahale edecek midir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
(Devamla) — Gayet tabiî olarak içşinin sağlığı 
noktasından bir mahzur varsa şunları; şunları 
ikmal et diyecek 10 kişi ile çalışacaksa beyanna
me verecek, şu işi yapıyorum, filan yerde otura
cağım, vaziyet budur diye. Uzun müddet de
vam edecekse, gerek işçilerin sağlığı ve gerekse 
inzibati temin bakımından • yönetmeliği tatbik 
edecek.. 

Memlekette ikinci derecede hususiyet arzeden 
işler vardır, meselâ ufak iş yerleri vardır, umu-
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I mi şeylerin tatbiki lâzımgolip gelmeme.Hİ,, yapa

cağı işlerin nevi ve mahiyetine göre ve sırf işçinin 
sağlık ve emniyetini sağlama bakımından yönet
melik yapacak! ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Ktmiycnler... 
Kabul edildi. 

Madde :V2. — iktisadi ve içtimai zamretler 
dolayısiyle Çalışma Bakanlığınca lüzum görüle
cek yerlerde ve işlerde işin mahiyet ve hususiyeti 
göz önünde tutularak gerek saat başına veya 
gündelik, yahut haftalık veya aylık hesabiyle 
ve gerek parça başına, yahut yapılan iş miktarı
na göıe veya sair şekillerde ödenecek işçi ücret
lerinin en aşağı hadleri mahallî komisyonlarca 
teshil olunur. 

Bu komisyonla) o yer için yetkili çalışma teş-
kilâlına mensup memurun başkanlığı altında bir 
işçi ve iş veren temsilcisi ile varsa o yer Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı teşkilâtından bîr temsilci 
ve belediye encümeninden gönderilecek bir üye 
ve mahallî 'Hükümet doktoru ile sendikadan gön
derilecek bil' üyeden teşekkül eder. 

Kurul ve komisyonların-çalışma ve toplama 
zaman ve usulleri'ilo kendilerine- verilecek ücret
lerin tâyin ve asgari ücretin teshilinde nazara 
alınacak hususlar vo işçi ve iş veren mümefisille-
ı-'min seçim şekilleri ilgili bakanlıkların mütalâa
ları alınarak Çalışma Bakanlığınca tâyin olunur. 

Mahallî komisyonlarca teshil ve ilân edilen 
asgari ücretler hakkında, n;crek iş verenler ve iş

çiler ve gerekse bunların sendikaları, sendika 
olmıyan yerlerde temsilcileri bir ay zarfında Ça
lışma Bakanlığı nezdinde itirazda bulunabilirler. 
İtiraz, Çalışma Bakanlığında, Bakanın tensip 
edeceği Çalışma Bakanlığından bir zatın başkan
lığında, ikisi Çalışma Bakanlığından, birisi Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı ve diğeri İşletmeler 
Bakanlığından olmak üzere kurulacak beş kişi
lik kurulda incelenir. Bu kurul tarafından ve
rilen karar Çalışma Bakanlığının tasvibi ile ke-
sinleşîr. Çalışma Bakanlığı, 2 nci maddedeki ev 
sanayiinde çalışanlarla tarım işlerinde çalışan
ların ücretleri hakkında da yukarki fıkra hük
münü uygulamaya yetkilidir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Efendim; öteden, beri bü
yük tur ihtilâf mevzuu halinde ve hattâ dünkü 

• sendikalar içtimaında da öne atılan ve gazeteler-
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di* uzun »7.ndı.VH yazılan bir meseledir; otellerde, 
eğlence yerlerinde, lokantalarda hesap puslası-
mu altına yazılan ve garson ücreti, servis üc
reti diye alınan yüzde unlar vardır. Bu paralar 
müfteriden alınmakta ve fakat isçiye verilme
mekte, bu suretle birçok ihtilâflar çıkmaktadır. 

Şimdi, yarından sonra asgari ücret tarifesi
ni yapan komisyonların bundan tereddüde düz
mek ihtimali tfüy. önüne alınarak Hükümetle bu 
mevzu üzerinde konuşuldu. Bir fıkra ile işçi 
hakkının temin edileceği neticesine varıldı. Mu
tabık kalınarak sona şu şekilde bir fıkra ilâve
siyle maddenin ikmali düşünüldü : «İs veren
lerce, işçiler adına müşteriden bir hizmet kar
şılığı olarak garson ücreti, servis bedeli veya di
ğer namlarla alınarak iş yerleri iç yönetmelik
lerinde tesbit edilecek esas ve usullere göre ta-
maıııiyle işçilere ödenmesi gerekli paralar as
gari ücret hesabında nazara alınmaz.» 

Çünkü asgari ücret tâyininde böyledir, şöy
ledir diye birçok ihtilâflar çıkmasını, dedikodu
ya meydan verilmelini önlemek lâzım geliyor. 
Onun için Hükümetle komisyon mutabık kala
rak maddenin sonuna bu fıkranın ilâvesini ye
rinde bulmuştur. 

HÜSKYlN ULUSOY (Niğde) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSKYlN ULUSOY (Niğde) - Asgari fi

yat yetkisi Ibelediye yetkisi ile bir taarruz teş
kil eder mi, etmez ini? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H U L O -
St ORAL (Denizli) — (Belediyeler 'hiçbir şe
kilde serbest 'akitleri tâyine, âmme namına, 
malik değildir, bu yetki belediyelere verilme
miştir. Hu, doğrudan doğruya iş verenle işçi 
arasındaki akitlerde âmme namına memleketin 
fetrlerinin hakları ve Devletçiliğin icabı olarak 
geçim endeksine göre vatandaşın yaşama ve me
saisine karşılık müstahak olabileceği bir ücretin 
alınmasını tesbit mahiyetindedir. 

BAŞKAN — 32 nei maddenin sonuna eklene
cek fıkrayı okutuyoruz: 

32 nci maddenin sonuna eklenecek fıkra : İş 
verenlerce, işçiler adına müşteriden bir hizmet 
karşılığı olarak garson ücreti, servis bedeli ve
ya diğer namlarla alınarak iş yerleri iç, yönet
meliklerinde tesbit edilecek esas ve usullere* 
göre tamamiyle işçilere ödenmesi gereken pa
ralar asgari ücret hesabında nazara alınmaz ». ; 
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BAŞKAN — Hükümetle mutnhık olnrnk ko

misyonun teklif ettiği bu fıkrnnın, maddenin al
tına eklenmesini kabul edenler ... Ktmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Bir de önerge vardır. Okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ve i/.ah ettiğim sebeplerden do
layı 32 nei maddenin ikinci fıkrasının üçüncü 
satırındaki (is veren temsilcisi ile) cümlesin
den sonra gelen (varsa o yer Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığı teşkilâtından- bir temsilci) cümle
sinin çıkarılarak yerine « mahallî ticaret ve sa
nayi, varsa ziraat odalarının kendi aralarından 
seçecekleri bir temsilci cümlesinin konulmasını 
teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu adına 
(iaziantcb Milletvekili 

Cemil Alevli 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ IIU-

LÜSt ORAL (Denizli) — Tasamla Ekonomi 
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı teşkilâtı biraz 
iltibasa mahal verir diye beraberce konuştuk. 
aynı fıkrayı bu şekilde tadil ettik. Kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN - - Önergeyi oyunuza sunuyorum 
efendim. 

Kabul edenler ... Ktmiyenler ... önerge kabul 
edilmiştir. 

Bu madde hakkında ayrıca mütalâanız var 
İ l l i ? 

ÇALIŞMA HAKANI REŞAT SİLİSE/İTİN 
SlRER (Sivas) -— Bu maddede geçen bir fıkra 
hakkında. 

(Madde bitti sesleri). 
BAŞKAN — Madde duruyor daha görüşü

yoruz. 
ÇALIŞMA BAKANİ REŞAT ŞEMSETTİN 

SİRK İt (Sivas) ,— Hu maddenin asgari ücreti 
tesbit eden Komisyonların memur ve memur 
olmıyan üyelerine verilecek ücrete mütedair 
üçüncü fıkrası için Hükümet tasarısında teklif 
ettiğimiz şekil üzerinde komisyon değişiklikler 
yapmıştı. Fakat Komisyona, .şurada huzurunu
za gelen şeklin mahzurları üzerinde tekrar mâ
ruzâtta bulunduk. Maruzatımızı komisyon na
zara aldı. Yaptığı tadilin şurada görülen şe
kilde kalmasında ısrar etmemektedir. Komis
yonla beraber bu fıkraya bu şekli verdik, onu 
arz ve teklif ediyorum. Kabul buyurulmasını 
istirham edeceğim. 
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MARKAN - - ( \ ü n . ü fıkra rlfĵ il ini? 
(.AUŞMA HAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

Sİ KKK (Sivas) - Evet. 

Vl'Nl'S MIAMMKR ALAKANT (Manisa) 
Efendim, kanunun derpiş ettiği, vaz'ettiği ı-n 

mühim değişiklik ve prensip meselesine şim
di gelmiş bulunuyoruz. 

Hu, senelerdenberi ameleye \ erilıııiyen as
gari grev hakkıdır. (Jeçen sefer heyeti umumi-
yesi konuşulurken ar/etmiştim. Mevcut olan 
hüküm bu isteği tam mânasiyle yerine getire
cek mânada değildi)-. Evvelâ Bakanlığa salâhi
yet veriliyor. Bakanlık işletmeye yazıyor, on
dan sonra komisyon kuruluyor. Sonra bu ko
misyonların bünyesi üzerinde de durulabilir. Ni
hayet bu komisyonlar mahallî rayice göre üc
retleri tâyin edeceklerdir. Mahallî rayice göre 
ücret tâyin etmek demek, aynı endüstri içinde 
muhtelif yerlerdi' çalışan işçilere ayrı ayrı üe-

' ret vermek demektir, Şimdi biliyorsunuz ki, 
ı endüstrimizin yarısı iktisadi Devlet Tebckkül-

leri halinde çalışan müesseselerdir. Diğer yarısı 
da ki, hepsi İş Kanunu şümulüne giren mües
seseler değildir, yani motoru ve «ailesi ile çalı
şanlar da bu yarısının yüzde yüzü değildir, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri, aşağı yukarı, mem
leketin her tarafında aynı tarifeyi tatbik edi
yor. 

Meselâ Sivas'ta bir çimento fabrikası, var
dır, cer atelyesi vardır. Bunların ücretleri ma
lûmunuzdur. Halbuki hususi teşebbüsle!', o ma
hallin vaziyetine göre bugün büyük istifadeler 
sağlamaktadır. Bir kaza tasavvuur buyurun, 
meselâ Erzincan'ı ele alalını. Yahut Ege'deki 
Kula'yı ele alalını. Burada bir mensucat fabri
kası vardır. Bu tek mensucat fabrikası, İzmir 
ve istanbul'da bulunan mensucat fabrikalarının 
yaptığı işleri yapmakta ve onlarla beraber ay
nı fiyatla satmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, diğer fabrikalar kazanç 
yaptıkları halde işçiye verdikleri ücreti bu fab
rikalar vermezse ve aradaki fark da büyük 
olursa, bu rekabetin mevcut olmaması yüzün
den tamamen işçiyi istismar etmektedir ve işçi 
istismar edilmektedir. Milyonlarca lira suiisti
mal edilmektedir. Be»ş ,on senede 50 - 60 milyon 
lira kazanmaktadırlar. 50-G0 milyon lira gibi 
parayı az bir zamanda kazanmak ne demektir? 
Bu kolay kazançtır. Bir sosyologun dediği gibi 
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bu şekilde kazanılan paralar hırsızlıktır. Hu şe
kilde kazanılan .servetlerdir ki işçinin doğrudan 
doğruya istismarı, müstehlikin doğrudan doğru
ya istismarıdır. Şimdi öyle. bir formül bulalım-
ki memleketin her tarafında büyük endüstride 
çalışan ve motorlu makinelerde çalışan işçiler 
her yerde aynı ücreti alsınlar. Bu.fabrikaların 
istihsal ettiği maddeler her yerde aynı fiyatla 
satılmaktadır. Münzevi bir kazada bulunan 
fabrika işçileri daha ucuz fiyatla, kalabalık 
yerlerdeki fabrikalarında çalışan işçiler fazla 
çalıştırılmasın. Bu, işçileri istismar etmekten 
başka bir şey değildir. Bu, kanuni bünyemizi 
sarsacak bir mahiyettedir. Bunu tâyin edelim, 
yoksa bu damping yapmak neticesini de verebi
lin. Biliyorsunuz* 10159 da muhtelif dampingler 
yapıldı. Bunlar nasıl oldu'/ Bâzı memleketler 
işçilerine insan hakkı, insan hayatı vermedikle
ri için mallarını gayet, ucuza istihsal ettiler ve 
dünyaya sürdüler. Şimdi de bâzı müesseseler 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin vermiş olduğu 
fiyatlardan daha noksan fiyatla veriyorlar ve 
işçilerini daha ucuza çalışürıyorlarsa, Devlet İk
tisadi Teşekkülleri inkişaf ediyor ve edecektir, 
onlara karşı bir damping yapma vaziyetini de 
ilıda.'j edebilirler. Şimdi bendeniz bir önerge tak
dim ediyorum, o önergem şöyledir: Motorlu ma
kinelerin çalıştırıldığı ve bu kanunun tatbik 
edildiği iş yerlerinde Hakanlar Kurulunca asga
ri ücret farkları tesbit edilir. Tabiî. Bakanlar 
Kurulu, İşletme ve Ekonomi Bakanları bunu 
nazara alır ve yiım onlar tesbit ederler. Bu tes
bit edilen asgari hadlerdir ve Devlet İktisadi İş
letmelerim) nazaran hususi teşebbüsler lehine 
c/c 10 bir marj da veriliyor. Benim yaptığım 
teklif bir muvafık tarafından yapılması icabe-
den bir tekliftir. Salâhiyeti Bakanlar Kurulu
na veriyorum. Bu had tesbit edilirken «yüzde 
10 dan aşağı olamaz» kaydım koyalım, isterse 
Bakanlar Kurulu daha artırsın. Biz bu suretle 
bir reform yapmış olacağız. Bu suretle tecrit 
edilmiş kasabalarımızda çalışan insanların da, 
Devlet İktisadi Teşekküllerindeki işçiler gibi, 
ücret almalarını sağlamış olacağız. Yüksek bir 
hayat seviyesi temin etmelerini sağlamış olaca
ğız. Bu şekilde işçimizin gayet standardını yük
selten, çok ehemmiyetli bir karar almış olaca
ğız. Aksi takdirde, patlıcan veya domates rayiç
lerini tesbit eder gibi, mahallî komisyonlarla 
bu işi tedvir etmek, bir oyalama siyasetinden 
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başka lıir şey olamaz. Arkadaşlarımın bunu, ta
mamen parti mülâhazalarının mit ünde hu şekil-
do nazarı dikkat o almalarını rica ediyorum. 

CK.MÎL ALKVLÎ (daziatıtcb) - Kfendim; 
kanaatimin' hu maddedeki hüküm sosyal mülâ
hazalarla işçinin çok lehine olarak düşünülmüş 
ve konulmuş hir hüküm olmak lâzımdır. Hu as
gari fiyat ücret t esinti şimdiye kadar bizde yok
tu. Asgari ücret teshili demek tesbit edilen en 
aşağı ücret üzerinden işçiye hir ücret, verilecek 
demek değildir. Asla böyle bir «ey yoktur. Hu 
ınııı fevkinde istendiği kadar fazla ücret veri
lebilir, bu cihet serbesttir. Ancak işçiye yaşıya-
bileceği miktardan daha aşağı bir ücret verile
mez. Yani iktisa-di durum bozukluk arzetmi.ş ye 
işçi çalıştıran bir müessese kendi ticari, ikti
sadi durumunda müspet bir seyir «örmediği 
takdirde işçi ücretlerinden işçinin geçinemiye-
eeği bir miktara, belki 50 kuruşa kadar indire
bilirdi. 

Şimdi, bu maddedeki hükümle böyle bir şey 
yupılaımyaeak ücretler ancak işçinin yaşıyabi-
leeeği bir miktara kadar indirilebilecektir, Bi
naenaleyh bu madde, tamamen işçinin lehimle
dir. Ve işçinin durumunu teminat altına almış 
bulunmaktadır. 

ÇALİŞMA K. SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL 
( Denizli) — Sayın arkadaşlarım, Muammer Ala
kan!. arkada.şım muhalefete geçtiği için, onun 
teklifinin bir muvafık tarafından yapılması 
Yüksek Meclisçe, kabule karin olur şeklinde bir 
particilik düşüncesiyle hareket etmesini ka
tiyen yerinde bulmam ve . . . 

YUNUS MUAMMER A LAK ANT (Manisa) 
— İler zaman böyle oluyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

ÇALİŞMA K. SÖZCÜSÜ HULÛSt ORAL 
(Devamla) — Bunu sureti katiyede reddederim. 
İnansınlar ki, B. M. Meclisi Millî dâvalarda, 
sosyal dâvalarda yeni koyacağı hükümlerde, 
hiçbir tesire kapılmadan, vicdanlarından emir 
almaktadır, muhalefetin her vakit noktai nazar
larını reddetmemekte ve kendilerinden daha 
ileri 'düşünmekte, ileri hamleler yapmaktadır. 
Bütün sosyal dâvalarda milletin bünyesine en 
uygun ve en güzel hükümler alınmakta bulun
duğunu kendileri de bilsin. 

BAŞKAN .— Mevzua gelin. 

IlITI.fts! ORAL (Devamla) — Şimdi mnv. 
y.ııa geliyorum. Burada asgari ücretten hedef 
nedir? Bir defa say, sermaye, toprnk. Orada bajj-
lıyan ve teraküm eden sermayenin say ile bir-
h-şerek çalışmasından çıkan neticede işçiye ve-
rileeek olan, hizmetinin mükâfatı, hizmetinin 
mukabili olan ücret serbest bırakıldığı takdirde, 
kendilerinin liberal zihniyetle bırakıldığı tak
dirde, kendilerinin söylediği gibi, işçi, o zaman 
köle olacaktır, o zaman sermayenin esiri olur. 
Biz vatandaşları sermayenin esaretinden kurtar
mak ve ona yaşama hakkını vermek için lâzım 
gelen miktarı ana temel olarak alıyoruz. Devlet 
burada en büyük vazifesini, Büyük Millet Mec
lisi üzerine düsen en büyük vazifesini yapıyor. 
İşçi hayatını, işçi hukukunu yüz seneden beri 
tatbik ederek tekemmül ettiren memleketler ka
dar tekemmül ettirmek üzere hamle almış iken 
bunu serbest bırakarak, aşağı yukarı bir ka
lem halinde asgari ücret yapılsın diye söylemek; 
hakikatleri, iktisadi kaideleri, yaşayış tarzlarını, 
memleketin içtimai bünyesini, hayat, endeksini 
hir defa nazara almamak demektir. 

Arkadaşlar, teklif yapan zat yaldız sanayi 
bölgelerini, sınai iş yerlerini ele alıyor, İş Ka
nunu bu değildir. Yüksek Meclis iktidarı mil
lisi nispetinde ve lüzum gördüğü yerde, bir kişi 
olan yerlerde, dahi tatbik edilmek için ikinci 
maddeyi kabul elti. Bu hüküm en küçük işçiye 
kadar tatbik edilecektir, hattâ bir kunduracı 
çırağı bu kanun hükmünden faydalanacaktır. 
O halde sorarım arkadaşlar? Bu yerlere ve ha
yat şartlarına göre bir ücret sistemi kabili tat
bik olur mu? 

Arkadaşlar, memleketin, hattâ bir vilâyetin 
içinde meselâ İstanbul'un Çekmece, cihctiyle 
Bey oğlunda oturan bir olur mu? Orada sebze 
beş kuruş iken Beyoğlunda 25 kuruştur, Çekme
cede hayat bir liraya ise Beyoğlunda 15 liradır. 
Bunları asgari ücret tarifesinde, yaşama hal
leri mahallerinde iktisadi duruma göre hepsine 
birer birer ehemmiyet verilerek her iş için bir 
asgari ücret şekli tesbit edilmiştir. Meselâ diye
cektir ki, İstanbul'da şu kısımda kunduracılar 
çıraklarına asgari ücret olarak iki lira verecek
tir. Bunun üzerinde, bu temel üzerinde ikra
miye, fazla çalışmadan mütevellit ücretleri, 
onun derecelerini tâyin etmek ancak sayine, 
verimine bağlı bulunacaktır. 

Şimdi İstanbul'da Beypğlundaki kundura-
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el ;ısgnıi ÜCie1 tarifesini ktllııll etmek /.oiundfl-
dır Meselâ Van'ın tlevıış Kazasının bilmem ne 
köviindo ^ırnkhk yapardın- iki üç kişiden ihıtrel-
lir. iş Kanunu hükümlerini1 göre bunlara aynı 
ücret verilecektir. Bütün Türkiye'deki iktisadi 
istihsal bir olabilir miî Ve böylece ücret tesbit le 
aynı ahkâma tâbi tutulabilir mi? (,'ünkü Ucvaş 
İlçesinde çalışan usta iskarpini H liraya male-
der. İstanbul'daki 40 liraya maleder vo öylo sa
tar. Birinin kârı, kirası çıktıktan, ihtiyacı ber
taraf edildikten suma aynı iskarpinin üzerin
de aynı neticeye varır, kendisine üç lira kalır. 
0 s liradır, difteri 40 lira. Şimdi her iki ayrı 
yerde çalışan işçiye, ikişer lira mı vermek lâzım-
gdir? İUı sekil mâdelete uyar mı? Tatbikat 
sahasında realiteleri «07. önüne almak suretiy
le mahallî ihtiyatlı birer birer tesbit etmek, hal
kın kendisinin tesbit edeceği bir şeyi kendine 
yaptırmak icabetine/- mi? Topyekûn bir nizam
namenin ve tek ücretin tatbikına imkân olmadı-
ftını bilmediklerinde mi söylüyorlar? Buna sa-
bote diyemiyeceftim, fakat kendilerinin incele-
memelerinin bir neticesidir. Bunları göze alan 
komisyon; .sarahatim, işin ehemmiyeti noktasın
dan K<*rek saat başında gerek haftalık, gerek 
ükord isi, gerek işin hususiyetlerine göro bir 
ücret vermesini nizamlamıştır vo bu sebepledir 
ki yaşamak hakkını, mahallinde bulunan, dok
torların, işçilerin, ticaret - Kanayi odasından se
çilecek mümessillerin, belediyeden alınacak ZA-
tın iştirakiyle kurulacak mahallî ihtiyaçlara 
vâkıf bir komisyon işi tanzim edecektir. Bun
lar o vatandaşın geçinme hak ve haddini tetkik 
ile vaziyeti tâyin ve tesbit edeceklerdir. Bun
dan daha ziyade tatbik kabiliyeti olan bir for
mül var mıdır? Tek ücret esasına dayanan bir 
nizamname ile bir şey yapmaya imkân var mı
dır'' Binaenaleyh vâki olan itiraz bir fikir ve 
katı bir kaide koymak değil yalnız bir mütalâ
ayı ortaya knymaktan ileri gitmemektedir. Bi
naenaleyh maddenin tadilleriyle kabulünü ve 
tekliflerinin de reddini rila ederim. 

BAŞKAN — Ali R,za Arı. 
ALİ RIZA ARI (istanbul) — Sayın arka

daşlarım, ben Hulusi Oral arkadaşımın sözleri
ne birkaç kelime ilâve etmek isterim. Asgari 
ücretin hayat endeksi ile gayet sarih ve katî bir 
paralelliği'vardır. Bizim memleketimizin her 
noktasında hayat endeksi aynı değildir. Ben 
çok isterdim ki arkadaşım burada bulunsunlar. 
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(Hu utrııdu Yunun Mu«miıv?r AJflktuıt »*loo« 

«irdi) 
Hah Kediler. 
Bu ilmî bir mevzudur dediler. Eaaaon bu me

selenin ilmi taraflarını dikkate alarak (Jalışma 
Bakanlığı ve bu iğle ilgili arkadaşlar bu »'flaşla
ra riayet ederek bu kanun taHarıaını hatırla
mıştır. 

(lerçi bize çok yakın bir komşu memlekette 
asgari ücret tarifesi umumi olarak tatbik edil
mektedir. Vunanistau'da bunun tatbik edildi
ğini gördüm. Dimetoka'dan Atina'ya kadar aynı 
asgari ücret tarifesi tatbik edilmekte olduğunu 
gördüm. Ve muhtelif sendikalarla, muhtelif işçi 
teşekkülleriyle yaptığım temaslarda onların d»ı 
bu kanunları bizim yaptığımız temaslarda onla
rın da bu kanunimi bizini yaptığımız bu ilmi 
esaslara doğru götürmek istediklerini gördüm. 

Bu zaruret yulnız bizim için değildir. Küçük 
memleketlerde meselâ; Holânda'da, İskandinav
ya'da bu umumi ve yeknesak yapılabilir. Halk 
nuitekâsiftir. Hayatta aşağı yukarı bir yeknesak
lık ve bir muvazilik vardır. Pakat sahaları bü
yük olan memleketlerde; İngiltere'de dahi; böy
le değilird. Orada da mahallîdir. Binaenaleyh 
müsaadeleriyle; kabul edilen »«aslar ilmîdir. Aıırı 
daha geniş ve daha yeni prensipleri varsa lütfe
derler, tetkik ederiz, ilmin çerçevesi ve adesesi 
içinde gözden geçiririz. Ama İstanbul'da yaşama, 
şeraiti ile memleketin her hangi bir yerindeki 
her hangi bir köşesindeki hayat endeksini bir ve 
müsavi telâkki etmeye imkân yoktur. Bunu, im1 

telâkki etmek imkân ve ihtimali var mıdır?. Bil
iniyorum. Bu memleketin hususiyeti, muhtelif 
bölgelerdeki iş ve işçi durumu nazarı dikkato alı
narak, yapılacaktır. Bu şüpheaizdirdir refah işçi 
için bir gayedir. Sanat, iş, emek, cemiyet hesabı
na bir vasıtadır. Zaman gelecek ki, bu memleket
te ki, refah endeksi de yükselecek ve mutlak bir 
ınüsaviliğe doğru gidecektir. O zaman bunlarda 
da yeknesaklık teşekkül edecektir. Ama ideal ola
rak düşünülen bâzı arzuları esasa irca etmek ,vo 
realitelerin icabettirdiği neticeler için çok uygun 
bir yol olmasa gerektir. Bunun kabulü işçiler için 
çok hayırlı bir iş olacaktır. Benden evvelki ar
kadaşımın izah ettikleri gibi memleketin kendi 
hayat bünyesine göre; işçiden, iş verenden, bele
diyeden, ticaret odasından, çalışmadan ve hulâsa 
bu iş ahengi ile alâkadar olan elemanlardan 
meydana gelecek olan bir heyet bunu ayarlıya-
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faktır. Urilrr irin bilmiyorum, «m*. bugünkü 
.•uırtlnr dahilinde bundan dnhıı iyi birvy olama/.. 
Otum irin tasvibinin ri<*« ediyorum 

BALKAN Muammer Alakanı. 
Yl'NM'M MUAMMKH AL\KANT (Manian 
Efendim, Ali Hıza Bey Arkadaşımızın nezih, 

nazik, kibnr mütalâalarım dinledik. Bu kürsü-
cltn l.n\|(> konuşulur. B<>n memleketin menfaati 
i<;in böyle. düşünmüşüm, böyle. görüvorum, siz dr 
aksini iddia edebi I irsin ir.. Fakat Komisyon Söz 
ciisü arkadayım düşündüklerimiz karcısında poli
tika, bilmem falan yapıyor gibi birşeyler soyu
yor. Bir Komisyon namına vazife nöron bir Ko
misyon Sözcüsüne böyle peyleri söylemesini doğru 
bulmjıin. Büyük Meclis namına .vÖz söylemek 
demek i ir. Nokta i nazarı yanlış olabilir Fikri
min doğru olduğuna kaniim. Ali Kıza Bey ar
kadaşımız Holânda'da böyle tatbik ediliyor de
di, orada bu usul tatbik edilebilir. Bence asıl 
bizde İKİylo olması lazımdır. Orada bir fabrika 
islisine diğerino ınızaran daba az bir ücret vere
mez. (Jünkü fabrikalar yanyanadır. Hiı* yerden 
diğer bir yere nakil olur. Bizim memleketimizde 
böyle değildir. Bugünkü vaziyette. işçi işten daha 
çoktur, görüyoruz ki, her zaman, 100 - 200 iye,i 
dışarı bırakılıyor. Onun için iş Türkiye'de, llo-
lâııda 'da. olduğundan başkadır. Hu, bir noktni 
nazardır, memleket, için ben bunu hayırlı bu
luyorum, bir Kur/mi kerim nassı değildir. He
yeti Oelile istediği şekilde. cevap verebilir. Bir-
şey söyledik mi ne oluyor? Sözcü mütemadiyen 
partiden bahsediyor. Biz demokrasi hayatında 
ilerlemiyoruz, geriliyoruz. Sözcü mütemadiyen 
parti propagandasından bahsediyor. Bizim par
timiz propaganda yapmaktan Aciz mî.' 101 ham-
dülillaİMicreye gitsek en az f)00 - 1 000 kişi bulu
yoruz. Buna bu şekilde mukabele etmek doğru 
değildir. Dediğim gibi. Heyeti ('eldeniz yap
sınlar. 

Sonra ben, teklifimde derhal tatbikat, yapıl
masını istemiyorum. Heyeti Vekileye salfıhiyet 
ve bir sene de mühlet veriyorum. Bu kanunun 
tatbikından bir sene sonra Heyeti Vekilenin tat
bik edeceği asgari haddin, kanunun neşrinden 
bir sene sonra tatbik edilir diyorum. Bir sene 
sonra bu hadle tatbik edilmezse, • Hükümet, He
yeti al iyenize gelerek tekrar uzaltılmasmı isti-
yecektlr. Dedikleri gibi bu ilmin de kabul ettiği 
ideal bir usul olarak kabu.l edilmiştir. Burada 
bir madde müzâkere ve mevzuııbalns edilirken 

bu aokildr tarizlerde bulunulmam t*ını d* rica 
ederim. 

BAŞKAN Anıl hnkkınızı no kadar gü/cl 
kullandım/.. 

Yt'NTS MUAMMER AEAKANT fManisa) 
imkan verilince, tabii. 
(.'ALILMA KOMİSYON!' ADINA Hl'EfjSİ 

OBA! (Denizli) •-- Ben arkadaşıma ne tariz, ne 
taarruz kastiyle birtjoy söylemedim. Benim söy
lediklerimi bir muvafık milletvekili söylemiş, ol
saydı kabul edilirdi gibi bir ifade de bulundu
lar bunu covaplandmlım. Efendim, burada ve 
komisyonlarda milleti alâkalandıran bir kanun, 
parti mülâhazasiyle müzakere ve intaç olunur 
mu! Millet meseleleri konuşulurken bunu, bîr 
parti propaganda aleti olarak kabul etmemeli
yiz. Nitekim, af buyurun, üç kelime ile söyliye
yim: Elimizde mevcut İçtüzük, (Komisyonlar, 
Hükümet tarafından gönderilen tasarı veya tadil 
tekliflerinin maddeleri üzerinde müzakere eder 
ve ona göre karar verir) der. (Jrev ve lokavt 
3008 sayılı Kanunun maddeleri arasında esasen 
yasak edilmiş olarak mevcut, iken ve bu kanun 
tasaiisiyle bu maddeler ilkin gelmemiş bulunur
ken .işçiler üzerinde baskı olmasın mevzuunda 
konuşmalar için Başkanlık Divanı kendilerine üç 
buçuk saat müsaade etti, bunun yer» mi idi? 
Diyorum ki, burada ilmî meseleler konuşulsun... 
yoksa kendilerine hiç bir tarizim yoktur 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
'A'2 nci maddeye aşağıdaki ilâvenin yapılma
sını arz ve teklif ederim : 

Ibtidai maddelerin .şekil veya vasfını değiş
tirerek yarı mamul veya mamul hale getiren mo
torlu makinalar kullanan ve bu kanuna tâbi iş 
yerlerinde çalışan işçilerin meslek ve sınıflarına 
göre alacakları ücretlerin asgari hadleri Bakan
lar Kurulunca tosbit edilir. 

• Bu hadler, I)cvlct İktisadi Teşekküllerinde 
o anda fiilen tatbik edilen nadler % 10 dan daha 
noksan olamaz. Bu büküm, kanunun neşri tari
hinden bir sene sonra tatbik olunur. 

. . Manisa Milletvekili 
Yunus Muammer Al akan t 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi, 32 nci maddenin üçüncü fıkrasının ye-
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rinû konmak üznro Komisyonun verdimi teklifi 
ukutmoruın : 

32 JKM maddenin Üçüncü fıkrasının yerine 
konulacak fıkra : 

Kurul ve komisyonların çalışma, toplanma 
zaman ve usulleri ilo mahallî komisyonların me
mur olmıynn üyelerine verilecek kuzur hakkı 
miktarı, asgari ücretin tesbitinde nazara alınacak 
hususlar ve işçi vo iş veren temsilcilerinin seçim 
şekilleri ilgili hakanlıkların mütalâaları alınarak 
(.•alışma Bakanlığınca tâyin olunur. 

Kurul ve komisyonların memur üyelerinin 
yol masrafları kendilerine ödenir. 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... Et-
miyeiıler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 32 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz 
tadil ve ilâvelerle oyunu/n sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 1 - işçi ücretlerinin "hesaplan
masına esas olan usulleri iç, yönetmelikle tes-
bit,etmiş bulunan iş verenler bu usullerde her 
'hangi 'bir derişiklik yapmak istedikleri takdir
de 20 neu madde gereğince yönetmelikleri ona
maya yetkili makam/ı müracaat ederek bu su
retle ücret hesabı usulünün değiştirilmesindeki 
zaruri ekonomik sebepleri önceden bildirmek 
mecburiyetindedirler. Hu sebeplerin her halde 
İN Kanununun işçi ücretlerine müfaallik hüküm
lerinin uygulanması neticelerine dayanması ve 
işin istihsal ve sürüm vaziyet ve şartlariyle pi
yasa icapları gibi iş verenin tâbi olmak ıstıra
rında bulunduğu hallerden ileri gelmesi lâzım
dır. 

II - Vukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere 
her 'han^i bir müracaata muhatap olan makam, 
bu ihbara ıttıla kaspettiği 'günden itibaren 15 
iş günü içinde keyfiyeti 'inceleyip soruşturarak 
ücret ödeme tarzının değiştirilmesinde, bu ka
nun bükümlerinin nıh ve gayesine uygun düş-
nıiyen saikler veya neticeler görecek olursa bu 
yolda bir değişiklik yapılmasına izin verilmedi
ğini iş verene yazı ile bildirir. 

Postada geçen günler sayılmıyarak 15 iş gü-' 
nünden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret 
ödeme tarzını iş verenin uygulamaya başlaması 
caizdir. Şu kadar 'ki, değiştirilen Ödeme tarzı
nın, uygulama neticesinde, iş düzeni ve işçi ba
yatı 'bakımından yanut başka işlere fena tesir
ler yapmak gibi ekonomik ve sosyal mazarrat-
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lan görülmek itibariyi* yenir, ve lüznmjmz ol-
duğu anlaşılırsa ilgili makam keyfiyeti sonra
dan dabi meneder. Böylelikle sonradan menet
meden dolayı gerek iş veren ve gerek işçiler 
için 'her hangi bir zarar vo ziyan iddiam varit 
değildir. 

Oahşma Bakanlığı 10 kişiden daha az işçi 
çalıştırılan ve iş Kanununa tâbi tutulan yerler
den lüzum gördüklerine bu madde bük mü nü 
kısmen veya tamamen uygulıyabilir. 

BAŞKAN — SÖz ist iyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 42. — 1 - Çalışma «üresinin ortala
ma bir zamanında mahallî âdete ve işin icabına 
göre vakit tâyin edilmek üzere işçilere : 

a) 8 saatten fazla süreli işlerde yarım saat
lik; 

b) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde 1 
saatlik bir dinlenme verilir. Bu dinlenme RÜre
si asgari ve fasılasız olup iklim, mevsim, örf ve 
âdet veya işin mahiyeti göz önünde tutularak 
bu x kanunun uygulanmasına görevli makamın 
muvafakati ile uzatılabilir ve fasılalı olarak 
kullanılabilir. 

II - 4 saat ve daha az HÜreli işlerde İşin ma-
'hiyetine göre yarım saat kadar dinlenme veri
lir; 

İM - Dinlennreler, bir iş yerinin aynı şube
deki bütün işçileri' hakkında mukannen olarak 
aynı saatte uygulanır. Şu kadar ki, işin icabına 
Kİh'd nöbetleşe dinlenme yapılması iç yönetme
liklerle tanzim olunabilir. 

IV - Yukarda yazılı dinlenmeler çalışma Kü
resi içinde değildir. 

S A T J A M O N AOATO (İstanbul) — Tasarının 
heyeti umumiyesi müzakere edilirken mâruzât
ta bulunmuştum." Mâruzâtımın nihayetinde de 
tatil günlerinde işçilere ücret verilmesi lâzım-
geldiği1 noktası üzerinde durmuştum. İstihbar 
ettiğime göre, Sayın Bakan bu maruzatıma ver
diği cevapta, işçilere tatil günlerinde ücret ve
rilmesi hususunda iki arkadaşın bir kanun tek
lifinde bulunduklarını beyan buyurmuşlar. 

îş Kanununun mühim maddeleri tadil edil
mektedir. Bu tatil günlerinde işçilere ücret 

verme meselesi derin ilmî tetkikat icrasına lü
zum .gösteren bir keyfiyet değildir. Herkesin 
üzerine müttefik bulunduğu bir lüzum karşısın-
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• layız. Sayın linktin iğcilerin , hattâ Hükümet -
teveeoühünü colbetmek için bilhassa son zaman
larda, son aylanla ekspres şeklinde kanun çı
karmakla ve işçilerin (Simimi gürültüler), 
ı Ekspres ne demek sesleri) teveccühü knznnıl-
iııak istenmektedir. 

Bir ay irin bir kanını sıkıyor. Yani Meclise 
geliyor vo Meclisten çıkıyor vo hattâ o çıkan 
kanun bir sone sonra tatbik sahasına konacak. 
Bir ay evvel Meclise takdim edilmiş, çıkmış vo 
tatbik tarihi do kabulünden bir sone sonraya 
tâyin edilen kanuna elbette ki, ekspres denir. 
Binaenaleyh, bu kanunun müzakeresi sırasında 
bu maddenin kıı'bul edilmemesi için hir s«bep 
yoktur. Sene tatilinin bâzı memleketlerde kahtıl 
edildiği ve bu sene tatilinde işçilere ücret ve
rildiği bir zurnanda memleketimiz isçilerine ta
til günlerinde ücret vermemek adlî hakkaniyet-
le kabili telif değildir. 

İlendeniz, hu müzakere •edilen tasarının için
de bu maddeye melce teşkil edecek 42 nc.i mad
deyi buldum, 'bir önerge takdim •ediyorum, -ka
timi veya reddetmek heyeti aliyenizindir. 

(.'ALIŞMA HAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİR ER (Sivas) ~~ Ücretli hafta tatili mevzuuna 
el koymak o bu mezu üzerinde mütalâalar bo
yan etmek hususunda Hay Adato biraz KOÇ kal
mışlardır. Çok zaman evvel, hizmet mevkiinde 
olan iktidar partisi programı içerisinde bunun 
için madde koymuş ve bu partiye mensup iki 
milletvekili arkadaşımız bu maddenin gerçek
leştirilmesi ioin bir kanun teklif etmişlerdir. 
Hu teklif ihtisas komisyonumla müzakere edil
mekte olup birkaç gün sonra huzurunuza gele
ceğini tahmin ettiğim geçenki konuşmamda ar-
zetmistim. Hay Adato arkadaşımızın bir nokta
ya da dikkat nazarını çekerim, bu mevzu üzerin
deki tetkiklerini derinleştirmeye henüz fırsat 
hulamamışlarsa bundan sonra da imkân arıya-
bilirler. Ekseri memleketler ücretli tatiller ko
nusunu iş kanunları dışında ayrı ve hususi ka
nunlara bırakmışlardır. Biz de de öyle olacak
tır. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
42 nci maddenin sonuna aşağıda yazılı V nu

maralı bendin ilâvesini teklif ederim. 
V - işverenler işçilere bütün tatil günlerine 

ait yevmiyelerini tatile tekaddüm eden günden 
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ödemeye mecburdurlar 
İstanbul Milletvekili 

Snlnrnon Adato 

BAŞKAN - - Hakanın izahatından sonra, bir 
kanun hazırlandığını beyan ettikten sonra öner
genizin oya konulmasını arzu ediyor musunuz? 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte
rem Hakan buyurdular ki, işçilere tatil günlerin
de ücret verilmesi meselesinin yeri İş Kanunu 
değildir. Fakat kendileri unutuyorlar ki, İç 
Kanununda, başka konularda yer alması lâzım-
gelen birçok noktalar vardır. Arzettiğim ücret 
meselesinin do bu kanunda yer alması mümkün
dür. 

ÇALIŞMA BAKANİ REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) ~- Sayın arkadaşıma bu vesile 
ile bir noktayı huzurunuzda anlatmak isterim ki, 
hali hâzırda yer yüzünde ücretli ha/ta tatilini 
kabul etmiş yalnız üç memleket mevcuttur; bun
lardan ikisi de Cenubi Amerika'da bulunmakta
dır. Çeşitli inkişaf kademelerinde bulunan mem
leketler, büyük sanayi memleketleri büyük refah 
seviyesine ulaşmış olan memleketler bugüne ka
dar üeretlemek üzere hafta tatillerinden gayri-
t at iller üzerinde durmuş ve bunları kanunlaştır
malardır. Arzettiğim gibi mütalâa beyan eder
ken bu ('iheti nazara almalarını, yani yer yüzün
de ikisi, Cenubi Amerika'da bulunan üç Dev
letten gayrisinin henüz bir ü,cretli hafta tatilini 
kabul etmemiş olduklarını unutmamalarını rica 
ederim. 

EMtN HALİM EKCİUN (Ankara) —Efen
dim, bu önerge oya konmadan evvel usul ba
kımından şu noktanın tebarüz ettirilmesine ih
tiyaç. vardır : Yükesk Kamutay, bu önergedeki 
esa.s fikri, ücretli hafta tatiline ait kısmı ve 
prensipi, ret veya kabul edeeek mahiyette mi 
oya koyacaktır? Yoksa hir hafta on gün sonra 
gelecek olan ve halen komisyonda tetkik edil
mekte bulunan diğer tasarıda hu cihet müta
lâa edilmeden reye konup, kabul veya ret nü 
edilecektir? Bu noktanın tebarüz ettirilmesini 
rica ederim. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bir hafta son-
ra mademki, kanun gelecektir, beklesin. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — önerge
min oya konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ricanız, sırasında yerine g-eti-
rilecektir. 
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kitapta ve bir fasıl altında toplanmış değildir. 
Suym Hakanın da Noy İrdikleri gibi, nnln<>tıftı-
u\\7. konvansiyonlarda şimdiye kadar Hirle.şmiş 
Milletler f'alisniK To.şkilâtın<Lıki «Özleşmelerde 
\o tavsiyelerde hafta tatilinin ücretli olarak 
yapılmalına ait hiçbir antantımız olmadıkı gibi 
böyle bir şey <lo yoktur. Hu, ba.şlıbn.şma bir ha-
disei hukukiye halindedir. Bugün iş Kanunun
da yapılmakta olan tadiller gelen maddelerin 
tadilleridir. Yeni bir hak ve vecibe ihdas ede-
eek olan bir tasarının doğrudan doğruya reddi 
veya kabulü mahiyetinde olamaz; o, ancak bir 
hüküm ve kanun olarak burada konuşulacaktır. 
Teklif de vâkıdir. Pazartesi konuşacağız. Sa
yın Adato'nun komisyon/ı teşrifi ile o gün bizi 
tenvir etmelerini riea ederim. Önergenin de red
dini rica ederim. 

(İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Adato tarafından teklif edilen 
bu fıkranın maddeye son ve beşinci fıkra olarak 
eklenmesini oya sunııyorum: Kabul edenler... 
Et Hijyenler... Kabul edilmemiştir. 

Heşinei bir fıkra olarak yazılmaması husu-
HU.SUndan maksat, bu mevzularda komisyonlarda 
görüşülmekte olan kanunlarda da bu esasın tas
vip veya ndemitasvibi gibi bir mâna yoktur. 

ÇALIŞMA HAKANI KK.ŞAT MKMSP7ITİN 
SİRKK (Sivas) - - Adato'dan evvel yola çıkan
lar vardır. 

HASKAN ••— Maddeyi kabul edenler... Ktmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

Madde 0.1. ••— IJer iş veren, iş yerinde çalış
tırdığı işçilerden: 

a) 12 - 10 yaşını doldurmamış çocukların, 
l>) JC> yaşından yukarı ve 18 yaşını henüz 

doldurmamış çocukların, 
c) 18 yaş.ını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki kadın işçilerin,. 
ç) 18 yaşını doldurmuş ve daha büyük yaş

taki erkek işçilerin, 
Adlariyle doğum tarihlerini, işe başlama, 

bitirme ve dinlenme saatlerini, emzikli kadın
lar için emzirme zamanlarını, gebe kadınların 
25 nci maddede yazılı devreye ait durumlarını 
ayrı gruplar halinde keydetmeye ve ilgili ma
kamların isteyişinde bu kayıtları göstermeye 
mecburdur. 

HAşKAN S>/ Miyen yok. Mnddeyi kubu 
edenler. . Ktmiyrnîer... Madde kabul rdilmi.ştir 

Madde 5't. Her türlü işlerde uygulanmak 
ta olan günlük veya haftalık çalışma Küreleri
nin kanunen dalın aşağı hadlere indirilmesi key
fiyeti işçi ücretlerinin eksiltilmesine sebep tu
tulamaz. 

HASKAN' Süz i.stiyeiı yok. Maddeyi kabul 
edenler... Ktmiyenler... Mailde kabul edilmiştir. 

Madde ofi. - A) İşçilerin Sağlığını Koru
ma ve İş Kmniyeti Tüzüğünün yayımından son
ra yeni bir iş yeri kurmak ve açmak i.stiyeiı her 
işveren, işi.ı yapılacağı mevki için Çalışma lîa-
kanlığmca bu kanunun uygulanmasına memur 
edilmiş olan makama önceden müracaatla iş ye
rinin ve burada bulunacak tesisat ve tertibatın 
makine ve cihazların ve sair teferruatın vasıf
larını, cinslerini, vaziyet v« şartlarını açıkça 
gösteren müfredat ve tafsilâtlı bir beyannameyi 
VÛ buna ait yılanlar, krokiler, fotografiler veya 
modeller gibi lüzumlu belgeleri ikişer nüsha ola
rak makbuz mukabilinde tevdi ederek bunlara 
göre kuracağı iş yerinin tüzük hükümlerine uy
gun olup olmıyacağının incelenerek tesbit edil
mesini ister. 

İlgili makam, bu müracaatın yapıldığı ta
rihten itibaren, hafta tatili ve sair genci tatil 
günleri Kayılmaksızın en çok 20 gün içinde bu 
evrakı inceliyerek tüzük hükümlerine uygun 
bulduktan veya bunlar üzerinde icabeden deği
şiklikleri ve ıslahatı iş verene yaptırdıktan son
ra, beyannamenin müteferri belgelerin ikinci 
nüshalarını onıyarak o iş yerinin kurulmasına 
izin verir.. 

Hu izni aldıktan sonra iş yerini kurmaya 
başlıyan iş veren, tesisatını yaptırıp bitirince, 
tekrar aynı makama baş vurarak muayene ve 
kontrol edilmesi isteğinde bulunur. Yetkili me
murlar bu isteğin vukuundan itibaren e.n çok 
10 iş günü içinde yeni kurulan iş yerine giderek 
muayene ve kontrol ederler. Hu işlemler neti
cesinde nizami şartlara uygunluğu tesbit edilen 
iş yerinin açılıp işletilmesi için iş verene bir 
«işletme belgesi» verilir. 

B) iş yeri kurulmazdan önce iş verenin 
beyannamesi ve müteferrii belgeleri üzerindeki 
inceleme ve onanma işlerini ilgili makamca (A) 
bendinde yazılı süre içinde neticelendirilmedi-
ği veya değişiklik ve ıslahı icabeden cihetler 
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heynımanteMİne v« mütcferrii belgelerine göre 
nj yerini kurmak serbestisini İmiz olahileecği 
gibi, iş yeri kuru lduktan sonra yetkili memurlar 
tarafından yapılacak muayene ve kontrol dahi 
ikinci 10 günlük önel içinde yapılmayıp da i.ş 
yerinin açıbp işlemesine ait resmî belge veril
mezse veya iş yerindeki tesisatın, kurma izninin 
verilmesine esas olnn plânlar ve sair belgelere 
uygunsuzluğu sebebiyle, nr gibi cihetlerinin ıs
lah ve ikmali lâzımgeldiği bildirilmezse, bu de
fa da i.ş veren ar t ık o iş yerini açıp işe başla
makta serbest olur. 

Yetkili makamın verdimi kurma izni ve işlet
me bölgesi üzerine bir i.ş yeri kurularak işlet
meye. başladıktan sonra, o iş yerinde başkaca 
yeni tesisat, yapılmış olmadıkça, diğer cihetler
den noksanlar müşahede olunduğu iddia.siyle i.ş 
durdurulamaz Ancak bu suretle bilâhara görü
len noksanl.;• tüzükte yazılı öneller içinde ik
mal ettiril ir . 

(') İşçilerin sağlığını koruma ve iş Emni
yeti Tüzüğünde esasa ait ve birinci derecede 
sayılmış olan şar t lar ı haiz bulunup da ikinci 
derecede «aydan şar t lar ı henüz lâyıkiy.le ta
mamlanmamış olan iş yerlerinin derhal açılıp 
işletilmesinde ilgili makamca bir mahzur görül
mezse, bu ikinci dereceden tedbirlerin yine 
tüzükte ya'.ılı öneller içinde ikmal edilmesi 
şart lar ına bağlı olmak üzere, iş verene bir 
işletm« izin kâğıdı verilebilir. Mu öneller 
içinde noksanların tamamlandığı tesbit edildi
ği takdi rd \ «geçici işletme izin kâğıdı», 
(A) bendinde yazılı asıl belge ile decğiştirilir. 
Aksi halde yine tüzük hükümlerine tevfikan 
«fzin kâğıdı» geri alınarak iş yeri idareterı ka
patılabilir. İşçilerin sağlığını koruma vo iş 
emniyeti bakımından tehlike arzeden kısım ve
ya makine, yahut alet mühürlenip eksik tamam
lanmadıkça işletilmesine müsaade edilmez. 

O) Yukardaki bentlerde yazılmış olduğu 
üzere yeni bir iş yerinin kurulması için önce
den izin almak ve. tesisat bittikten sonra işle
meye başlamak için dahi ayrıca belge istihsal 
etmek mecburiyeti, mahiyetleri itibariyle adı 
geçen tüzükte yalnız ikinci derecedeki şar t lara 
tâbi tutulan iş yerleriyle süreksiz işlerin ya
pıldığı iş yerlerine ve sanayiden sayılmıyan iş
lerin yapıldığı iş yerlerine şâmil değildir. Bu 
suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından 

ehemmiyetleri birinci derecece sayılnıiyan i* 
ler için ilgili makama, iş yerlerinin açıldığının 
üçüncü günü aksanıma kadar müracaat edilip 
muayene ve kontrollerinin yapılması talep olu
nur. Yetkili memurlar bu müracaat üzerine 
o i.ş yerine giderek muayenesini icra ve nok
sanlarını is verene tebliğ ederler. İş veren, bu 
noksanları kendisine vâki tebliğ tarihinden iti
baren tüzükte yazılı öneller içinde ikmal vo 
ıslah etmekle ödevlidir. 

D) iîi) ncu madde mucibince iç yönetmelik
lerinin Çalışma Bakanlığınca onanması lâzımge-
leiı iş yerlerinin sağlık koruma ve iş emniyeti 
.şartlarına uygunlukları , bu müesseselerin bu
lundukları mevkide İş Kanununun uygulanması 
memur makam tarafından tetkik ve muayene. 
edildikten sonra, bu hususa ait evrak ve müte-
ferri belgeler bir raporla merkeze, gönderilir. 
Mu gibi iş yerlerinin kurulmazdan önce beyan
name, plân vo kroki gibi evrakının onanması 
ve gerek kurma izninin, gerekse tesisat bittik
ten sonra mahallince yapılacak muayene ve 
kontrol üzerine açılıp işletilmesine ait belgenin 
verilmesi keyfiyetleri, merkezdeki umumi salâ
hiyet tar makama aittir . 

Mu makam kendisi tarafından onanma ile te-
keınınül edecek olan işlemleri (A) bendinin 
2 nci ve ;i ncü fıkralarında gösterilen günler 
içinde ikmal ve tebliğe mecburdur. Bu vazi
yette dahi ilgili makama yukarda yazılı öneller 
içinde işlem ikmal edilmediği veya noksanlar 
iş verene tebliğ olunmadığı takdirde (B) bendi
nin hükümleri cereyan eder. 

E) İlgili makamca muamelesi ikmal edilip 
gerekli olan belgesi alınmadan açılan iş yerlori 
derhal idareten kapatılır . 

F ) «İşçilerin sağlığını Koruma ve İş Em
niyeti Tüzüğü» nün çıkmasmdan önce zaten mev
cut olan eski iş yerleri için bunları işleten iş ve
renler, işlemeyi durdurmaksızın bu Tüzükte ya
zılı öneller içinde sağlık koruma ve iş emni
yetine ait noksanlarını ikmal etmeye ve yukarı-
ki bentler mucibince ilgili makama müracaatla 
belge almaya mecburdurlar. Şukadar ki, nizami 
öneller bittiği halde bu suretle işlemi tamamlat
tırı lmamış olan i şyer le r i yine bu tüzüğün hü
kümlerine tevfikan idari surette kapatılabilir. 
İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti bakı
mından tehlike arzeden kısım veya makine, ya^ 
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lıut alet mühürlenip eksik iıınınmliimııcııyn ku
tlar illeti I meşine müsaade edilmez 

(i) Yukanki bentler mucibince gerekli iş 
İrinler tamamlanarak işletme helkesi alınmış 
olan her hangi bir iş yerine vo btıiııın tesisat ve 
tertibatına, makine veya eilıa/.larııula sonradan 
yapılacak ilâveler, yenilenmeler veya derişiklik 
lirden ilgili tüzük hükümlerince, birinei dere
cede şartlara dâhil bulunanlar için (A) bendi 
mucibince işlem yapılır. İkinci derecede sayı
lan sağlık koruma ve i.ş emniyeti şartlarına ait. 
eklemeler, yenilemeler veya değişiklikler hak 
kında ise, işin durdurulması cihetine gidilmek
sizin, ilgili tüzükte yu/.ılı öneller içinde gere
ken işlemler tumaınlutt ınlır . 

BAŞKAN — Cemil Alevli. 
CK.MlL A L H V L l (Caziaııteb) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde oldukça uzunca bir mad
dedir. Bu maddenin A v(i B bentleri, bilhassa 
kurma ve işletme müsaadesi alınması iein tetkik 
mühletlerini ihtiva etmektedir. Şimdi bu mad
denin A bendinde kurma müsaadesini incelemek 
iein 120 gün ve memurların yeni kurulan i.ş yerini 
kontrol için de 10 gün mühlet verilmesi lesbit 
edildiği halde B bendinde işletme müsaadesi tek
rar 120 güne çıkarılmıştır. Herhalde bunda sehiv 
olsa gerektir. Bunun tashihini rica ediyorum.. 

ikincisi; bu kurma müsaadesi iein. 

BAŞKAN -•• (B) fıkrasında da on gün oh-
eak yanlış olmuş, arkadaşımız tavzih eltiler. 

CKMlL ALIOVLl (Devamla) - - İhtimal. 
İkincisi; bu işletme müsaadesi iein teshil edi

len 120 günü bendeniz fazla buluyorum. Çünk'i 
işletme müsaadesi alabilmek için müteşebbis bir 
vatandaş ilk önce Çalışma Bakanlığına baş vura
cak kuracağı işin ne olduğunu vo bunun bir plâ
nını ve iş yerine vaz'edeceği makinelerin cinsini 
bildiren bir beyanname verecek. O mahallin Ça
lışma Bakanlığı Teşkilâtı verilen bu plân ve be
yannameyi tetkik edecek, işçi sağlığını koruma 
ve iş emniyeti nizamnamesine uygun olması ba
kımından muvafık bulursa kurulmasında bir 
mhazur yoktur diyecek ve izin verecek. Muvafık 
bulmadığı tekdirde kurulamıyaeak. Şimdi, bunun 
tctkikatının yapılabilmesi için 20 günlük bir 
mühlet bırakılıyor. Bu tetkikatın merkezde de
ğil, mahallinde yapılması lâzımdır, bendenizin 
kanaatime göre, tesis edilecek iş yerinin işçi 
sağlığı bakımından, iş emniyeti bakımından, ni-

7-nmtiMinede sarahaten yazılı evsafa vo projesine. 
uygun mudur?. Değil midir?, (fidip mahallen de 
görecektir. Bu iş için mden 20 gün israf edilsin. 
Belki iş Kanununun çıktığı I .'t sene evvel zaman 
mefhumu o kadar kıymetli olmıyabilirdi o vakit. 
saatte 1200 kilometre giden tayyareler bugün sa
atte 1 000 kilometre katetıneklcdir ve zaman 
mefhumu ^gittikçe kıymet kazanmaktadır. Bi'' 
müteşebbis vatandaş 100 binlerce lira sermaye 
koyacak ve ondan da işçilerle aileleri ve bilmelice. 
memleket istifade edecektir. Bunu 10 günde yap
mak mümkün iken neden bu kadar uzatıyoruz. 
Denilecektir ki, bu âzami müddeti ir, her vakit 
kullanılmaz. Ama ihtiyaç ve zaruret var diye da
ima kullanılabilir de. Vatandaş bunu daima 120 
gün olarak kullanılabileceğini göz önünde tutmak 
mecburiyetindedir. Bunun on güne indirilmedi 
hakkında bir önerge veriyorum. İşletme müsaa
desi 120 günden 10 güne indirilmiştir. Bunun da 
kabulünü istirham ederim. 

B A Ş K A N --- Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz.ettiğim sebeplerle 50 ııcı maddenin 

A fıkrasındaki 120 günlük tetkik' müddetinin 10 
güne indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu adına 
(lazianteb Milletvekili 

Cemil Alevli 

Yüksek Başkanlığa. 
Şifahen arz ve izah ettiğini sebepler dolayı-

siyle fiG nc.ı maddenin C fıkrasının I'* ncü satırın
dan sonra «Kksiklcrin ikmal edilmemesinin müc
bir sebeplerden ileri geldiği iş veren la rafından 
tevsik edildiği takdirde münasip önel verilir» 
ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Ticaret. Komisyonu adına 
(ıazianteb Milletvekili 

Cemil Alevli 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Müddet meselesinde Ce
mil Alevli arkadaşımızın 10 ^üne indimle tekli
fini kabul etmediğimizin sebebini arzettim. Ye
ni bir müessese kurulacaktır. Bu, binnetice iş
çinin sağlığı için ve iş yerini inzibatını, istikba
lini sağlamak ve iki tarafın da haklarını koru
mak için kabul ettiğimiz tedbirlere uygun ola^ 
rak iş yerinin bu gibi hususları ihtiva etmesini 
ve bir kazaya meydan verilmemesini Bağlıyacak 
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lık Bakanlığının l»ilc mahalli teşkilat ındn, hu f< i I«i 
fnbrikalnrırı tesisatını, nıukinalarını, alâtı vo 
edevatını ve tesis o<liloce'c yerlerin krokilerini", 
plânlarını totkik edecek elemanlar yokken yeni 
kurulan ve bir, bir buçuk milyon liralık müte
vazı bir bütçe ile bu muazzam dâvayı Hırtına »dan 
bakanlığı bu gibi mükellefiyetlere tâbi tutmak 
çok ağır gelecektir. 

(tünül ister ki, her tarafta yollar, tayyare
ler, makînalar, birçok teknik vasıtalar bulun
sun da, yetişilsin ve tetkik edilsin. Onun için 
buna imkân görülmemiştir. Hiçbir teşkilât on 
gün zarfında iş yeri plânlarını tetkik edip bu ta
mamdır diyemez. Hepimiz bunun içindeyiz. Ma
hallinden gelen su projelen, şunları bunları bile 
kusa bir zamanda tetkik imkânı olmadığından sı
raya koymaktayız. Bu vaziyette kısa müddetli 
bir vecibe koymak yerinde olmaz. Bu netice iti
bariyle lüzumsuz bir tazyik gibi geldi. Niçin 
birinciden on güne indirmedik? Birisi işin baş
langıcıdır. ikincisi ise tesellüm zamanıdır. Ken
dilerinin kabul ettiği ve bu itibarla evveliyatına 
vakıf oldukları bir pıojo üzerinde bir zaman 
tâyin ettik. Binnotice .10 gün zarfında bir is' 
yerinin kurulması hakkındaki bir hükmün en 
mâkul, en mutavassıt bir hüküm olduğunu dü
şündük. Hükümet her ikisini de kabul ettiği 
için yirmişer gün dâvasını, (kincisi, birincisinin 
mütemmimi olarak on günü kabul eden Büyük 
Meclis işçinin durumunu, is yorinin vaziyetini, 
işçinin sıhhat ve sağlığım korumak için esaslı 
tedbirlerin alınmasının icaboftiğini takdir bu
yururlar. Onun için dâva bir hafta, on gün dâ
vası değil, kabili tatbik, kabili icra bir hüküm 
konmasıdır. Şarktan, Smus'tan, Van'dan, Hak
kâri'den buraya gelecek, Kışın nereye ve nasıl 
gidecek? Bugün mektubu bile bir ayda ancak gön
dereni] iyoruz. Realiteleri unutmamak lâzımdır, 
Diyecekler ki, Bakanlık vazifesini yapsın, ted
birini alsın. Eğer Yüksek Meclis bir buçuk mil
yon tahsisatı 25 milyona çıkarırsa, verdiği ve 
vereceği yüksek vazifeler de daha güzel işliye-
bilir. Bu kanaatladır ki, Komisyon bu tadili 
huzurunuza bu şekilde getirmiş bulunuyor. 

Bu teklifin kabul edilmemesini ve maddenin 
aynen olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

ikincisini de kendileriyle mutabık kaldık, es
babı mücbireyi iki tarafın yedi iktidarında olmı-
yan eksikliğin ikmal edilememesini, mücbir sebep ' 
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aldık. cN'nkftanlnrm ikmnl edilmemelinin müc
bir sebeplerden ileri geldiği iş veren tarafından 
tevsik edildiği takdirde münasip önel verilir» bu 
fıkranın ilâvesine taraftarız. 

CKMİI, ALKVLİ (üazinntcb) — Efendim, 
âG ncı maddenin (O) fıkrası üzerinde Sayın Ko
misyon sözcüsü bizimlo mutabık olduklarını ifa
de ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Evvel
ki ifademe gelince, bendeniz şu müzakere edilen 
kanun muvacehesinde iki müsaade almak gerek
tiğini arzettim, bunlardan birincisi; işletme 
müsaadesi, diğeri iso kurma müsaadesidir. 

Arkadaşım dedi ki, işletme müsaadesini on gü
ne indirdik, kurmas müsaadesini yirmi günde 
bırakmayı muvafık bulduk. Bendeniz de tama
men bunun aksine olarak ikinci tetkikin daha 
fazla vakit alacağını, birinci tetkik daha az 
vakit alacağını arzediyorum. Sebebi şu; birinci 
tellakta, tevdi edilen plânın işçi sağlığını koru
ması ve iş nizamnamesine uygun olup olmadığını 
tetkik edeceklerdir. Burada uçaktan, Van'dan, 
Muş'tan bahsettiler. Oralarda bölge müdürlük
leri vardır. Onların daima bu muhallerle irti
batı mevcuttur. Bunların hepsi merkeze gele
cek değildir. Tevdi edilen plânr, arzettiğim gi
bi, nizamnameyo uygun mudur, değil midir? 
tetkik edeceklerdir. Eğer plân uygun iso mü
saade edeceklerdir. Uygun değil ise cdilmiyo-
c.ek. Niçin bunun için 20 gün vakit isteniyor an-
lıyamıyorum. 

fîelelim. ikinciye: îşlctmo müsaadesi için ha
kikaten daha1 fazla vakit vermek icabeder. Çün
kü makinalar kurulacak, tesisat yapılacak, ha
kikaten kurulan makinalar, tesisat bu niznmna-
mo hükümlerine uygun mudur, değil midir? Tet
kiki için zaman ister, ötekinde böyle bir tetki-
kat mevzuu yoktur. Yalnız bir plânın tetkiki 
mevzuu vardır. Fazla vakit icabettiren kısmın 
on gün olmasında daha az vakit icabettiren kı
sım için 20 gün olmasında ısrar ediyorlar. Bi
naenaleyh, 20 gün olan kısmın da 10 gün olarak 
kabul olunmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SÎRER (Sivas) — Kurma müsaadesinin veril
mesi için derpiş edilen mühletin bu hadde ol
masında Cemil Alevli arkadaşımızın endişeye 
düşmesi doğru değildir. İşletmeyi kurmakta 
olan kimse vaktü zamanında müracaat eder, • 
hattâ müracaatından sonra tesisatı ikmal işine 
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dr drvam eder. Onun için işletme müaaadesin-
doki bekleme halinde olduğu gibi hor gevin ta
mamlanmış olması ve sermayesinin Atıl vaziyet
te beklemesi ve bundan da zarar dogması ba
his mevzuu olamaz. Onun için memleketin şart
larına nazaran, bizim imkânlarımıza nazaran bu 
zaruridir vo asgaridir. Ve bu 20 gün âzami had 
olarak tâyin edilmiştir. Zamanla teşkilâtımız ve 
imkânlarımız genişledikçe elbette bu âzami had 
içinde daha kısa zamanda vazifeliler kendileri
ne düşen işi yaparlar. Onun için arkadaşımızın 
endişesini bendeniz varit Kurmuyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın maddenin A 
fıkrasındaki 20 günlük müddetin 10 güne indi
rilmesi hakkındaki önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul odenler... Etmiyenler... Kabul edil» 
meıuiştir. 

(Cemil Alevli'nin maddenin O fıkrası hak
kındaki önergesi tekrar okundu). 

CEMİL ALEVLÎ (Gazianteh) — Bunda ko
misyonla zaten mutabıkız. 

KATÎP CENAP AKSU (Kocaeli) — Yalnız 
(Eksik) diyorsunuz. Maddede (Noksan) diye 
yazılmıştır. 

OEMtL ALEVLİ (Oazianteb) — Noksan ol
sun. Peki. 

BAŞKAN - - Bu yeni ilâve ile maddeyi reyi-
. ni/.e arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Bir iş yerinde çalışmakta olan 
işçiler arasında, 50 kişiye kadar 2, 50 den 200 
isçiye ka.dar 3, 200 den KKK) e kadar + ve 1000 
den yukarı sayıda işçiler için beş temsilci işçi 
seçilir. 

Gerek süreksiz işlerin yapıldığı iş yerlerinde 
gerek yılın her hangi bir devresinde üç aydan 
aşağı süre ile ve günde 20 den az işçi ile çalı
şılan iş yerlerinde temsilci işçi seçilmesi işçi
lerin çokluğunun isteğine bağlıdır. 

Bu temsilciler, iş verenle işçiler arasında 
çıkacak « Tek başlı» yahut «Toplulukla» iş uyuş
mazlıklarını kotarmak için iş verenler veya 
vekiliyle konuşup anlaşmak ve meseleyi uzlaş
tırmaya çalışmak ödevini yaparlar. İş veren 
işçilere vâki olacak tekliflerini bu temsilcilerle 
müzakere eder. Arada uyuşmazlık çıkmaması ça
relerini iş verenler temsilci ile beraber* araştı
rırlar. 

Temsilci işçi seçimi mecburi olmıynn iş yer
lerinde de : 

A) Toplulukla iş uyuşmazlıklarında, taraf 
teşkil eden işçilerin çokluğu nendika üye*i bu
lunuyorsa sendikalarının aracılığını istiyebilir-
ler. Sendikalı işçilerin çokluk teşkil etmediği 
hallerde ilgili işçiler kendi aralarında o uyuş
mazlığın devamı süresince- yetkili iki mümeshil 
seçerek onlar vasıtasiylc uzlaşmaya teşebbüs 
ederler. 

B) Tek başlı iş uyuşmazlıklarında 79 ncu 
madde hükmü cari olmaksızın doğrudan doğ
ruya mahkemeye baş vurulur. 

Temsilci işçinin iş akdinin feshi halinde iş
çinin şikâyeti üzerine ilgili bölge çalışma mü

dürlüğünce İş Kanununun hj nei maddesinin 
B fıkrasındaki esaslar dairesinde uzlaştırmaya 
teşebbüs olunur. Uzlaştırma kabil olmadığı 
takdirde keyfiyet, tutanakla tesbit edilerek bu 

yer için yetkili il hakem kuruluna tevdi edilir. 
il hakem kurulu mesele hakkında 82 nei madde
de yazılı usule göre inceleme yaparak karar ve
rir. İl hakem kurulunun bu hususta vereceği 
karar kesindir. İl hakem kurulunca temsilci iş
çinin işinden çıkarılmamasına, karar verilirse 
uyuşmazlık tarihinden başlamak üzere ve ka
nuni temsilcilik süresinin devamlıma iş gördü
rülmemiş olsa bile, temsilci işçinin ücreti ve sa
ir bütün hakları iş veren tarafından ödenir. Ke
çini devresinin bitiminde tekrar temsilciliğe 
seçildiği takdirde de yukarıki hüküm uygula
nır. 

Temsilcinin işçilik sıfatından doğan ihbar ve 
kıdem tazminatı gibi sair her türlü haklan mah
fuzdur. 

Bir iş yerindeki işçilerin çokluğunu ihtiva 
eden her sendika, o iş yerindeki umum işçi sa
yısının 10 kişklen az olmamak üzere beşte biri 
kadar işçinin yazılı isteği üzerine iş yerinin iş 
vereni ile toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarabilir. 
Bu uyuşmazlık hakkında toplulukla iş uyuşmaz
lığına ilişik hükümler uygulanır. 

Temsilcilerin ne kadar süre için ve nasıl se
çilecekleri ve hangi takdirde kendilerinden b,u 
sıfatın kaldırılacağı ve bu yolda yapılacak iş
lemlerin şekli ve sendikaların toplulukla iş uyuş
mazlığı çıkarmaları halinde uygulanacak özel 
kaideler iş Uyuşmazlıklarını Uzlaştırma ve Tah
kim Tüzüğünde gösterilir. 
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I 7.1lı yetkileri dahilinde vazifelerini ifa etmeleri 

için kendilerine karşı her türlü kolaylıkları 
yapmak ve İm yolda vâki emir ve isteklerini 
taallülaüz yerine getirmekle ödevlidirler. 

B : 32 20. 
BALKAN — Madde hakkındA söz ist iyen 

yok. Kabul edenler.. Ktmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 89. — illerdeki hakem kurulları ile 
Ankara'daki Yüksek Hakem Kuruluna gelecek 
olan toplulukla iş uyuşmazlıklarının bu kurulea 
kar; gün irinde neticelendirileceği ve bu kurul
ların yazı işlerinin ve aair gerekli işlemlerinin 
ne suretle ve kimler tarafından ifa edileceği ve 
H2 nei maddenin (B) bendinin 3 numaralı fık
rasına göre seçilecek iki âza ile 83 neü madde
nin (H) bendi gereğince teşkil olunacak yüksek 
hakem kurulu başkan ve üyeleriyle raportörüne 
ne miktarda huzur hakkı verilebileceği ve tem
silci işçi seçimlerinde veya iş uyuşmazlığı dola-
yısiyle vaki olacak işçi toplantılarında gözetil
mesi gereken inzibat ve asayişe ait şartlar ve 
tedbirler ile bunlardan başka bu fasıl büküm
lerinin uygulanmasına ait olmak üzere tesbitine 
lüzum görülecek usuller ve şartların nelerden 
ibaret olacağı, 78 nei maddenin sop fıkrasında 
bahsnlunan îş Uyuşmazlıklarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Tüzüğünde gösterilir. 

HALKAN — Madde, hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler.. Etmiycnler.. Kabul edil
miştir. 

Madde. 92. — 91 nei madde hükmünün uy
gulanması için, iş hayatının takip, denetleme ve 
teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili me
murlar iş yerlerini, işin yürütülme tarzını ve il
gili defter, evrak ve hesapları, alet ve edevat, 
cihaz, makine, iptidai ve mamul maddelerle iş 
için gerekli olan malzeme ve teferruatını 93 ncü 
maddede yazılı esaslara riayet ederek lüzum hâ
sıl oldukça ve işçilerin hayatına, sağlığına, 
emniyetine, tekâmülüne, istirahatine veya ika
metine ait olan tesisat ve tertibatı her zaman 
görmek, gezmek, araştırmak, muayene ve ince-, 
lenıek ve bu kanunda suç sayılan fiillere rasla-
dığı takdirde İş Murakabe ve Teftiş Tüzüğünde 
tasrih edilen şekillerde yalnız bu halleri menet
mek yetkisini haizdirler . 

Gerek iş verenler veya vekilleri, gerek işçi
ler ve gerekse keyfiyetle ilgisi görülen sair şa
hıslar; takip, denetleme ve teftiş ile muvazzaf 
makamlar veya memurlar tarafından çağırıldık
ları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, ge
rekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve 
icabı halinde tevdi etmek ve birinci fıkrada ya-

Ynksek Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplerden do

layı 92 nei maddenin ikinci fıkrasının başına 
«teftiş ve denetlemenin devamı sırasında» cüm
lesinin ilavelini teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu adına 
Uazianteb Milletvekili 

Cemil Alevli 

RAŞKAN - - Komisyon no diyor? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ JTULÜSÎ ORAL 

(Denizli) — Mutabıkız efendim. 
CEMÎL ALEVLİ (Gazianteb) — Müsaade 

buyurursanız ayrıca bir sual de soracağım. 
Efendim, bu maddenin son fıkrası iş veren

lerle işçilerin teftiş yapan memurlar tarafından 
çağrıldıkları vakit gelmesini, icabeden malûmatı 
vermesini ve icabeden doneleri göstermesini 
mecburi tutuyor. Bu çağırma keyfiyeti daireye 
midir, yoksa iş yerine midir? 

Bu cihetten tavzihini rica ediyorum. 
KOMİSYON ADINA HULUSİ OlAL (De

nizli) •— Bu madde 3008 sayılı Kanunun 91 nei 
maddesi ile iş yerlerinin murakabe ve teftişine 
mütaallik olan işin ne Bitretle yapılacağını gös
termiş olan 91 nei maddenin şekli tatbikinin 
tavzihini göstermektedir. Yani, iş yerinin o sa
lâhiyetle teftiş ve murakabesi sırasında o işlere 
ait iş yerine arkadaşları çağırdığı zamanda gel
mek mecburiyetini tahmil eden ve birbirini ta-
mamlıyan iki fıkra halinde konmuştur. 

Bunun dışında, müfettişlerin, iş verenleri 
veya işçileri isteyip istemiyeceğinc ait olan 
madde 3008 sayılı Kanunun 144 ncü madde
sidir, okuyorum: «îş dairesinin merkezde veya 
vilâyetlerdeki teşkilâtı tarafından vâki olacak 
talep veya ilân üzerine ilgili makamların dave
tine gelmek, istenilen malûmatı vermek, beyan-

. namelerini doldurmak ve iş hayatını takip, mu
rakabe ve teftiş için salâhiyettar memurların 
yapacakları soruşturma ve incelemelerde ve 
bunlar tarafından bütün iş yerlerinin ve müşte
milâtını her zaman muayene edilmesi hususla
rında kendilerine karşı güçlük göstermemek, 
sorgularını doğru ve eksiksiz cevaplandırmak 

| gibi bu kanunun muhtelif hükümleri mucibince 
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iş verenlere veyA ikilere ynhtıt alAkadar görü- J 
len diğer kimselere tahmil edilmiş bulunan lıer 
türlü mükellefiyetlerini yerine getirilmesi, bu 
«daire» nin faaliyete başlaması tarihinden itiba
ren mecburidir». 

Onun için arkadaşım telaş etmesinler. Mü
fettiş bir yeri teftiş ederken, bu yere geleceksi
niz, şu yere geleceksini/ diye vâki olarak davet
ler değil, iş yerinde tetkik ve teftişe gittiği za
man her şeyi orada görüp, iş verenle işçiye, ge
lin izahat verin, dediği zaman, iş veren orada 
olmıyabilir onu da beklemek mecburiyetinde de
ğildir, orada yedi iktidarında ve her zaman 
kendisine izahat vermek mecburiyetinde olan 
tarafların davetini tazammun eden bir madde
dir. Yoksa, bu madde ile, 144 ncü madde ile 
her vakit âmine hukuku ve âmme intizamı namı
na iş vereni ve işçiyi çağırmak hakları kal
dırılmıyor, o, ayrı bir maddde olarak kalmıştır. 

(Cemil Alevli'nin önergesi okundu) 

BAŞKAN — Komisyon da muvafakat halin
dedir. Maddenin ikinci fıkrasının başına bu 
kaydın ilâvesini kabul edenler... Kabul etnıiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tadille kabul edenler... Kabul 
etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9G. r— Çalışma Bakanlığı teşkilâtın
dan bıışlca, gerek .Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının ve gerek diğer .Devlet, il yahut, be
lediye teşkilâtının yapmakla ödevli oldukları 
görevler ve kanunen haiz bulundukları yetkiler 
bakımından, iş yerlerinde kendi memurlarına 
müstakil surette yaptırmaları icabeden teftişler 
ve denetlemeler eskisi gibi ayrıca cereyan eder. 
Şukadar ki, bu suretle müstakil denetleme ve 
teftişlerde bulunan diğer Devlet, il veya beledi
ye memurlarının, teftiş neticelerini ve bu yoldu 
yapmaya tevessül edecekleri takibatı ayrıca o 
yerde bu kanunun uygulanmasına memur bulu
nan makama, teftişin bittiği günden itibaren bir 
hafta içinde, yazı ile bildirmeleri lâzımdır. 

îş yerlerinin kurulup açılmasına ruhsat ver
meye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar 
her ay içinde bu hususta ruhsat verdikleri, 
iş veren ve iş yerinin isim ve adreslerini ve ya
pılan işin nev'ini gösterir listeleri mütaakıp 
ayın on beşine kadar o yer için yetkili Çalışma 
teşkilâtına bildirirler. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden

ler... F.tmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 2. — Bir iş yerinde aynı mahiyette 
işlerde ve eşit verimle- çalışan kadın ve erkek iş
çilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı üc
ret verilmez. 

Hakem kurullarınca iş uyuşmazlıklarının ka
rara bağlanmasından bu esas göz önünde bulun
durulur. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ OIîAL (Denizli) — Maddenin son satırındaki 
(bağlanmasında) dan sonra bir (da) konulacak 
ve (bağlanmasında da) olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul eden
ler... Ktmîyenler... Kabul edilmiştir 

M"ADI) 12 3. — İş verenler, kanuni ve nizami 
mükellefiyetlerini yerine getilinek suretiyle do 
olsa isçilerini toplu bir halde- veya toplu sayı
lacak şekilde kısa fasılalarla işten çıkarmak iste
dikleri takdirde bunların işlerine son vermeden 
bir ay önce çıkarmayı gerektiren sebep ve zaru
retleri belirtmek suretiyle, Çalışma Bakanlı
ğının yetkili teşkilâtına, yazı ile bildirmeye mec
burdurlar. 

Yukardaki fıkra hükmüno göro toplu işçi çı
karan iş verenler veya bu gibi iş yerlerini ay
nı şartlarla işletmeye devam eden veya yonîden 
başlıyan iş verenler çıkanım tarihinden itibaren 
altı ay içinde aynı iş yerlerine aynı iş için, tek
rar işçi almaya ihtiyaç duydukları takdirde, 
keyfiyeti nünasip vasıtalarla ilân ederek," evvel
ce işten çıkardıkları işçilerden çalışmak istiyon-
leri aynı şartlarla işe almaya mecburdurlar. 

Son fıkra hükmüne riayet etmiyen iş veren
ler veya vekilleri işin mahiyetine ve işçi adedi
nin az veya çokluğuna göre 200 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiylo cezalandırılır
lar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.., Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3008 sayılı îş Kanununda ya
zılı para cezalarının asgari hadleri beş misline 
çıkarılmış ve "âzami hadleri kaldırılmış ve 115 
ncî maddedeki' «ağır hapis» kelimeleri kaldırıla
rak yerine «hapis» kelimesi konulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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3008 sayılı îş Kamımı ile bu 
kanunda yazılı mecburiyet vo mükellefiyrttler-
den, bu kanunlarla ayrıca cezası gösterilmemiş 
olanlardan, her hangi birisino riayetsizlik halin
de .suçun mahiyet ve nev'inc, derece ve ehom-
miyetine göre '2.r> liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para eczası hükmolunur. 

BALKAN — Söz istiyen yoktur. Kaimi eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE G. — Bu kanunla 3008 sayılı Ka
nunda yazılı suçlardan) her hangi birini, evvelki 
suça ait mahkûmiyeti kesinleştikten sonra tek
rar işliyen kimseye o suça aît para eczasının ya
rısı nispetinde fazla para cezası hükmolunmakla 
beraber suç olan haksız fiili bizzat yapan veya 
haiz olduğu yetki dolayısiyle haksız fiile bizzat 
sebebiyet veren kimseler hakkında ayrıca bir 

günden aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası da 
hükmolunur. Para eezalarîyle malî sorumluluk
larda iş veren, de malen sorumlu sıfatiyle mes
uldür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunda yazılı suçlara ait 
dâvalar ilgili mahkemelerinde- görülür. 

KMIN MALİM ERGUN (Ankara) — Bir su
al soracağım : Burada «ilgili" mahkemelerinde 
görülür» den maksat, umumi hükümlerden başka
ca ilgili mahkemeler midir, yoksa umumi hü
kümlerde mevcut ilgili mahkemeler inidir? Böyİç
işe niçin buna lüzum görüdüler? • 

(JA LIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ OKAL (Denizli) — Efendim, îş mahkemeleri 
tasarısı huzuru âlinizdedir, iki mesele sonra ko
nuşulacaktır. Belki Yüksek Meclis bu cezadan 
mütevellit kısmı da şekilde orada ahkâmı uımımi-
yeyo istisna teşkil edecek surette bir ilgili mahke
me kabul ederse, bu işe o mahkeme bakacak de
mektir. Değilse zaten kendiliğinden ahkâmı umu-
miyeye tâbidir. Binaenaleyh ilerde gelecelrt.ir, 
orada göreceğiz. Bendeniz bu noktayı düşün
düm ve ilgili, mahkemeleri aynen koydum. Yük
sek Meclis bunda, yarın için her hangi bir mah
zur görüyorsa, ahkâmı umumiyeye teıkeder. Ah
kâmı umumiye zaten hukuk ve ceza mahkemeleri
nin salâhiyetini tâyin etmiştir. Onun için bu
nun üzerinde fazla durmadık. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim; Sayın Çalışma Komisyonu Sözcüsü erka-
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dağımın verdiği izahat benim imalimin yerinde 
olduğunu anlattı. İlgili mahkemeler zaten umu
mi hükümlere göre,, cezaların mahiyet ve mik
tarına göre tâyin edilmiştir. Gündemde iş mah
kemeleri tasarısı vardır. Orada da bu mahkeme
lerin ne gibi dâvalara bakacağı tasrih edilmiş
tir. Bundan sonra yeni bir teşkilât yapılırsa 
onda da hangi dâvalara ^bakılacağı yazılacaktır. 
Bu itibarla bu maddenin buradan kaldırılması 
doğrudur, tayyı lâzımdır. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin tayyım teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergim 

ÇALİŞMA KOMİSYONU -SÖZCÜSÜ HULÛ-
St ORAL (Manisa) — Biz noktai nazarımızı 
arzettik. Yüksek Meclis hakem olsun. 

BAŞKAN — Yedinci maddenin kaldırılması 
'hakkındaki önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddenin tayyı ka
bul edilmiştir. Şimdi maddelerin numarası de
ğişecek. 

MADDE 7. — 3008 sayılı İş Kanununun f>, 
100, .111 ve 120 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
'kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. •— liu kanun hükümlerini Ba
kanlar-Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

2. — Tapu kayıtlarından hukuki kıymetle
rini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair olan 
1515 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/661) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?.. 

1] 129 sayılı lasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ALt RÎ7.A İNCKALEMDARortLU (Zongu!- I 

Hak) —- Arkadaşlar, l;>lf> »»ayılı Kanunun tadi-
)i hakkında gelen tasarının Imzt mühim hu.su.su 
ihtİTA etme.İ dolayısiyle mühim bir fıkranın 
ilâveaini zaruri görmekteyim, Hu knnuu tadili 
müzakere edilirken intihap daireme nit. şümullü 
bir derdi ırz vo ifade etmezsem vazifemi yap
mamış olurum endişesiyle- söz almış bulunuyo
rum 

Ereğli kömür havzası dâhilinde gerek 320 
tarihinde, gerek 1326 tarihinden evvel yani 132li 
tarihinde sudur eden Devlet Şûrası kararı, ka
rarı fermandan mukaddem, halk tarafından 
imar ve ihya suretiyle birçok arazi açıp tarlayı, 
bahçeyi; bağ haline getirmiştir. Hattâ birçok 
binaları yıkıldığı müşahede edilmiştir. Şimdi bu 
arazi vo mebani sahiplerinin vaziyeti ne olacak
tır? Hu derde bir çare bulmak, Yüksek Mecli
sin vazifesi cümlesindendir. Bendeniz, memle
ket iktisadiyatını da göz önünde tutarak İm ka
nuna bir fıkra ilâvesiyle bu arazi ve arsaya bir 
zarar iras edilmeksizin tapuya mptının müm
kün olduğunu mülâhaza etmekteyim. Bu tapu
ya raptı keyfiyetinde, bu topraklar dâhilinde, 
kömür idaresi tarafından arsanın altında ve üs
tünde ocak açılması iktiza ettiği takdirde, sahip
lerinin hiçbir muhalefet göstermiyeceği ve bir 
gûnn zarar ve ziyan iddiasında bnlunmıyaea-
ğını kaydetmek suretiyle tescilinde hiçbir ma
nii kanuni olmadığına mülâhaza ettim ve bu
nun için Meçlisi Aliye bir takrir veriyorum. .Hâ
disenin ehemmiyet ve şümulünü nazarı itibara 
alarak, bu yüzden ıstırap halinde bulunan on 
binlerco vatandaşın ıstıraplarına halime veril
mesini yüksek heyetinizden istirham ederim. 

Arkadaşlar; bizim havzamızı, bilhassa alâ-
' kadar eden bundan kırk yıl önce Orman ve Ma-

adin Nezaretinin lüzum gördüğü 17 Kânunusa
ni 1326 tarihli ve 289 numaralı tezkerei sanıiye 
suretini okumak isterdim. Yalnız Zonguldak 
Vilâyetinin köylerinde, bucaklarında ve ilcele-
rindo şu krokinin gösterdiği bu bölgelerde hiç
bir vatandaş arazisini ve mebanisini tapuya bağ-
layamamaktadır. îşi mahkemeye intikal ettir
diğimiz takdirde de mahkemeler, tezkerei sa
niyeye istinaden vo bu dâvalara bakmamakta
dır. Tasavuı* buyurun 360 000 nüfuslu bir vilâ
yet halkının, ecdadından mevrus arazi ve meba
nisini tapuya bağlıyamamaktadır. Hakikaten 

ceza evlerindo gördüğümüz, bildiğimiz vatandaş- I 
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IATIII, tapu yüzünden yaptıkları kavgalar ve iş
ledikleri ehayetler hep bu yüzden ileri gelmek
tedir. Tapuauzluk birçok cinayetlerin irtikâp 
mevzuu olmaktadır. Bu fıkranın bu şekilde ta
dil edtimeai humiMunda Yüksek Başkanlığa bir 
önerge sunuyorum. Bunu tasvip buyurmakla 
binlerce vatandaşın ıstırap vo mağduriyetlcrinf 
önlemiş olacaksınız. Kabulünü ehemmiyetle rica 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN' 

1IALÎM ERGCN (Ankara) — Şimdi tetkik bu
yurmakta olduğunuz tasarı 1510 numaralı Ka
nuna bir hüküm eklenmesini istihdaf eden bir 
tasarıdan ibarettir. Gerek metinde, gerekse es
babı mucibede arzettiğimiz gibi, 151 o numaralı 
Kanuna göre arazi üzerinde mahallerinde yapıl
makta olan tetkikatı şimdiye kadar tapu me
murları yapmaktaydılar. Tatbikatta tapu me-^ 
murlarının yaptığı tetkikatın iyi neticeler ver
mediği görülmüştür. Tapu memurları esasen 
tam ve kâmil mânada hukuki bilgiye sahip de
ğillerdir. Ve bu tetkikat sebebiyle aslolan tapu 
dairesindeki vazifelerinden günlerce ayrılmak
ta ve oradaki vazifelerinin icabı yapmaları lâ-
zımgc.leıı diğer tapu işleri de bu yüzden gecik
mektedir. Tetkikat iyi yapılmadığı için birçok 
vatandaşlar da mahkemeye müracaat etmek za
ruretinde kalmaktadırlar. Bu mahzurları önle
mek için bu vazife tapu memurlarından alına
rak yargıçlara verilmiştir. Yargıçlar yerinde, bu 
tetkikatı yapacaklar ve ikinci maddede yazıldı
ğı gibi fen memurlarından krokiyi de alarak 
dosyaya raptedeceklerdir. Ve bu suretle mua
melenin tekemmülü temin edilmiş olacaktır. 

Şimdi lncealemdaroğlu'nun söyledikleri hu
susa gelince: Bu, üzerinde durmayı icap ettirir 
bir husus olabilir. Ancak bu şimdi ki tasarı ile 
ilgili bir mevzu değildir. Bunu arkadaşım bir 
teklif, halinde Yüksek Meclis Başkanlığına sun
dukları zamau ilgili komisyonlarda Hüküme
tin de noktai nazarı alınmak suretiyle tetkik 
edilerek bir şeklihalle bağlanabilir. Ve bu 
mümkündür. Esasen Adalet Komisyonunda yeni 
neticelendirdiğimiz tapulama kanunu ki - halen 
Bütçe Komisyonunun tetkikatına arzedümiştir 
ve orada yakında neticelendiği takdirde yüksek 
heyete sunulacaktır - bu Tapulama Kanunu şim
di arkadaşımın söylediği • bütün mevzuları da 
içine almıştır. Bu itibarla bu tasarının yalnız ar-
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zettiftim cihete m»k«ur olnrnk müzakere ve in
tacını rica ediyorum. 

AL! HIZA İNCKALKMDAHOrtMT (Zon-
guldak) — Efendim, hu yeni-tapulama tasarı-
sında eğer bunu sevk etmişlerse ve Hükümet İni 
müzmin derdi memleketin başından atmaya söz 
veriyorsa, bunu izah buyurduktan sonra bende
niz de önergemi geri alacağım. 

Hükümet lütfedip izah buyursun, ondan son
ra takririmi peri alayım. 

ADALET HAKANI FUAI) SİRMEN (Rize) 
- - Efendim, halen Bütçe Komisyonunda tetkik 
edilmekte bulunan ve oradan huzurunuza ge-
lee.ek olan Tapulama Kanunu, arkadaşımın bah
settiği hususu tamamen ihtiva edip etmediğini 
burada simdi ifade etmeye, imkân yoktur. (,Min-
kü, bahsettikleri hususun şümul derecesi bura
daki ifadeleriyle tamamen anlaşılmış değildir. 

Yalnız şu noktayı ifade ederim ki, (^tasarı
da da ihyaya ait hükümler mevcuttur. Orada 
derpiş edilen hükümler iyine bu husus giriyorsa 
mesele halledilmiş olacaktır. Arkadaşım onun 
şümulüne girip girmediğini öğrenmek istiyorsa 
bu tasarıda o hususu tetkik imkânını bulabilir
ler. Ren de Adalet Komisyonu sözcüsü arkadaşı
mın fikrine iştirak ediyorum. Kendileri 1515 nu
maralı Kanunla bunu halletmek istiyorlarsa 
Yüksek Meclise getirebilirler. Burada halledil-
nıişse mütalâaları yürütülmüş bu tasarı vesile
siyle bir görüşü ortaya atabilirler. Ben de söz
eli arkadaşımın mütalâasına iştirak ediyorum. 
Hu tasarıyı bu konuya hasrederek kabul buyu
rursanız en doğru hareket etmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Tasarı, Adalet Komisyonundan 
çıktı, Bütçe ve Maliye Konıisyonlanndadır.. He
nüz müzakeresi bitmemiştir. Bu, Türkiye'de ta
pulama işlerini geniş mikyasta içine alan bir ta
sarıdır. Eğer tensip ederseniz talebinizi komis
yon i cumalarına veya Kamutaya bırakınız. 

ALÎ RIZA INCEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Kanunun ruhuna halel getirmemek 
maksadiyle önergemi geri olıyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu tasarıya göre yargıç bir karar veriyor. Bu 
karar kazaidir. Bu karar temyize tâbi midir? 
Bunun prosedürünü izah eder misiniz? Hakim 
karar verdikten sonra bir de başka mahkemeye 
müracaat etmek gibi bir hal vâki olabilir. Tas
rihini istirham ederim. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM KR-

<tl'N (Ankara) — Efendim, Sayın iJüçünnol'in 
suallerine. au ervahı ar/edeceğim: Yargıcın hu ni
da yaptığı muamele, ihtilafsız, kazadır. Yani hiç 
bir ihtilâf olmadığı takdirde, ini muameleyi yapa
cak ve tapuya tescil ettin-eektir. Bir ihtilâf ol
duğu takdirde umumî hükümlere göre hasım 
muvacehesinde dâva rüyet edilocek ve dereeatı 
mahakimden geçecektir. 

FERtDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu karar temyize tâbi midir? 

ADALET KOMİSYONU ADINA EMİN HA
LİM ERGÜN (Ankara) — Bu karar temyize tâ
bi değildir. 

BAŞKAN — Başka san ist iyen yoktur, mad
delere geçilmesini »yunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tapu kayıtlarındım Hukuki kıymetlerini kay
betmiş olanların tasfiyesi hakkındaki 1615 sa

yılı Kanıma ek Kanun 

MADDE 1. — Gayrimenkul malların 1515 
sayılı Kanunini' birinci maddesine ^üre yapıla
cak tescilleri ile tapuda kayıtlı olmayı]) da kişi
lerin tasarrufları altında bulunan gayrimenkul 
malların tapuya tescilleri Yargıç karariyle ya
pılır. 

BAŞKAN •— Söz ist iyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDH 2. —• Yargıç kararlarına Tapu fon 
memurluğu olan yerlerde bu memurlara, olmı-
yan yerlerdo bu işi yapmaya yetkili fen memur
larına veya mühendislerine yaptırılacak harita
lar veya krokiler eklenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştin. 

MADDE 3. — 1515 sayılı Kanunun bu kanu
na uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

269 — 
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BAŞKAN — Knbul edenler ... Etmiyenler ... 

Knhtıl edilmiştir. 
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

.v. Tapu Kanununun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı »v Ada
let Komisyonu raporu (!/(>(><)) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz ist iyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenlcr ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tapu Kanununun 31 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2(>44 sayılı Tapu Kanununun 
31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Gayrimenkul malların yüz ölçüsü tapu sici
linde yazılı miktardan fazla çıkıp da bu fazlalı
ğın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmedi
ğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına 
mahkemece karar verilirse sicile karar veçhile 
kaydolunur. 

| 1 | 130 sayılı basma yazı tutanağın sonu uda
dır. 
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Mahkeme, gayrimenkulun haşıiKİA inceleme

ler yapar ve bitişik gayrimenkul mnliklerini 
dinler. Mahkeme kararına tapu fon memurları
na ve bunlar yok «a yetkili fen memurlarına ve
ya mühendislere yaptırılacak o yere ait harita 
da eklenir, itiraz halinde genel hükümler çer
çevesinde dâva açılır. 

BAŞKAN — Söz ist iyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
lcr ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe igrer. 

BAŞKAN —- Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, Gündemin dördüncü maddesindeki 
İş Mahkemeleri "Kanunu tasarısı dağıtılan zama
na göre görüşme müddetini doldurmamıştır, geri 
bırakıyoruz. 

Ayın 23 ncü Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,14 

\>m<ı 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 129 
Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiye
sine dair olan 1515 sayılı Kanuna CÎIC Kanun tasarısı ve Adalet Komis

yonu raporu ( 1 / 6 6 1 ) 
ı 

T. C. 
Tiaşbnhanlık M . XII . HU9 

Mııatm lât (Inırl M iiriiirliif/ü 
Tıthik Müdürlüğü 

Süı/ı : 71/1051'), (l - İ53fı 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığına 

Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini kaybc'iniş (ilanların tasfiyesine dair 1 T> 1 fi sayılı Kanuna 
ek olarak Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bak-nı'ar K ıırulıınuiı S . X I I . 191!) tarihli tuplantısın
da Yüksek .Meclise sunulması kararlaştırı lan K.eı .ı tasar: ::inn gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldn-
gmıu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
ft. Günaltuıı 

1515 sayılı Kanuna ek- Kanun tasars ın ın gerekçesi 

Türk Medeni Kanunu bükümlerine güre, tapu dairelerinin asli görevi gayrimenkullere taıı'lûk 
eden akit ve tescil işlemini yapmaktan i'.mr::t! ir. A 'iıi Kanunun İY.V.) ve !),'!'J - 9;k5 nci maddelerinde 
kay t sahiplerini adeinimuvarakati halinde tapu sicilleri üzerinde yapılması gereken, tescil, tndil, 
tashih, terkin gibi hukuki işlemlerin ancak' mahkeme kararı ile mümkün olacağı tasrih edilmektedir, 

Ana kanunun bu esası bükümleri d'.şında bâzı zaruretler almasiyle tapu dairelerine 11 . V . 1929 
gün ve f>0] sayılı Kamutay (îenel Kurul kararı ve tapu kayıt lar ından hukuki kıymetini kaybetmiş 
okluların tasfiyesine dair 1515 sayılı Kanun gereğince tapu kaytları resmî bir akde müstenit olmak
sızın tedavül ettirmek veya senetsiz tasarruftan yeniden tescil yapmak gibi idari yetkiler tanınmış 
bulunmaktad ' r . 

Halbuki, bir gayrimenkulun hüsnüniyetle, niz/ısız fâsdasız olarak tasarruf edilcgcldiğinin tes-
biti oldukça, mümarese ve hukuki bi'gi ist iyen bir keyfiyet olmakla beraber hüsnüniyetin veya 
suiniyetin mevcudiyetini tâyin, tasarruf haklarına a' t dclil'eri tesbit bu meyanda şahit ve bilirkişi 
dinVnme.si işlerinin idari olmaktan ziyade kazai mahiyeti aşikârdır. 

Ksasen 1515 sayıl; Kanuna göre, tapu da i re lc ince yapılan tcscilo karşı üç sene zarfında mah
kemeye müracaat ta alâkalılar serbest bırak ' ldıklar ına göre, bu kanunla kayıtların tasfiyesi gayesi 
de kesin olarak temin edilmiş bulunmamaktad'.r. 

Diğer taraf tan bu konuda bugüne kadar yapı 'an ta tbikat ta; tasarruf haklarını tesbite ait geniş 
takdir işinin tapu memuruna bırakılması birçok cihetlerden çeşitli mahzurlar -doğurduğu gibi va
tandaşların tapu dairelerine karş1. i t imatlarının sav.sılnıa.sına ve işlerinin binneticc kaza yohı ile hal
line de sebep teşkil ettiği görülmektedir. Nitekim 9 . I I . 1944 tar ih ve 943/8 esas, 944/4 sayılı 
Yargı tay İçt ihadı Birleştirme karar', ile bahis konusu olan kanun hükmünün hukuki ve doğrudan 
doğruya mahkemelere müracaat la dâva ve d e f i dâva zımnında dernıeyan olunabileceği de tasrih edil
miş bulunuyor. 

Bu itibarla 1515 sayılı Kanun ve 501 saydı Kamutay ka ra rma istinaden Medeni Kanundan evvel 
fiilî tasarruflar ın belirtilmesi mülkiyet hakkına müossi..* bulunması hasebiyle tapu kayıt larını ilgi-
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londimı \r ka/n mevzuuna gir< n bu tfihi nrı um leb-riu mahkeme kararına istinnf ettirilmesi Medeni 
Kirilimin uık.i!'ıl;ı / 'kredil in Maddeleri sarahatine v.« ayni kaklara taaîl.'ık eden p n m i p ' e r i n e uygun 
oldukları karar \n!andaş I, lUr.rnın koi ı: rı r: ıası m da sağl yncak bir teminat teşkil edecektir. 

l'.ıı «1 t'i.Nİirjfi'lcro dayanılarak l'»1.r> sayılı Tapu Kanununa ek Kanun ta.snnsı tertiplenmiştir. 

Adalet Komisyonu rnporu • 

7'. /;. .1/. .1/. 
Adalet Komisyonu 17 . I . 1950 

Esas Xo. 1/(',u 1 
Karar S o. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar eden Birinci madde ile sınırların ne suretle belir
e n i n i n karar iyle Yüksek Meclise sunulan (Ta- tileceğine ve har i ta veya krokilerin kimler ta
pu kayı t lar ından hukuki kıymetlerini kaybetmiş rafından yapılacağına dair olan ikinci madde 
olanların tasfiyesine dair lf>lf> numaral ı Kamı- aynen kabul edilmiştir. 
na ek Kanun tasarısı) komisyonumuza havale Tasarının üçüncü maddesi 1515 sayılı Kanu-
edilmekle Tapu ve Kadastro (Jciıel Müdürü ve inin İm tasarıya aykırı düşen hükümlerinin kal-
yardımeılar ı hu/.uriyle incelendi. dırılması olduğunu ve dördüncü maddesi tasarı-

Medeiıi Kanunun neşrinden evvel hakkı ka- ımı yayın tarihinden itibaren yürür lüğe girece-
ra rdan ve senetsiz tasarruftan senet .vermek yet- ğini ve beşinci maddesi de Adalet Bakanlığının 
kişi lf>l.r> sayılı Kanunla Tapu komisyonlarına bu tasarı hükümlerini yürüteceğini gösteren ge-
verilmiş bulunmaktadır . rekli ve lüzumlu maddeler olup aynen kabul 

Bu yetkinin tapu memurları taraf ından kulla- edilmiştir. 
nılnıası ta tb ika t ta pek çok zorluk çıkmasına Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
sebep olmakta ve yanlış takdir ler yüzünden Yüksek Başkanlığa sunulur. 
komisyon kararının bozdurulması için vatandaş- Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
l an mahkemelere baş vurmak ve bilinçlice bu Konya Ankara 
işleri mahkemeye intikal ettirmek mecburiye- . / / . Karagülle /<,'. / / . Eryun 
t inde b ı rakmaktadı r . Kâtip 

Zilycdliğin hüsnüniyetle nizasız ve fasılasız Erzurum Afyon K. Afyon K. 
o lduğunun lahkik ve teshili gibi kanunen ara- ç-'. llmUıim/ıaklnof/lu II. Bozca II. Dincer 
nan esasların takdir i hukuki bir nıümarese is- Balıkesir Bursa Benizli 
t iyen bir işlem olduğundan Tapu komisyonları- (>. X. Burcu A. Konul: X. Kiiciika 
nın takdi r i yerine bu yetkinin doğrudan doğru- Erzincan İzmir Manisa 
ya yargıç taraf ından kullanılması yer inde ola- A. Fırat E. Oran K. CoşUvnağlu 
cağına komisyonumuzca da kanaat edilerek mad- Manisa Mardin 
deler in müzakeresine geçildi. F. Uslu M. K. Boran 

Takd i r haklar ının Tapu komisyonlarından Muğla I?ize 
a l ınarak yargıca verilmesi hükmünü ihtiva N. Özson Dr. S. A, Dücmrc 

( S. Sayısı : 129 ) 
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l i r K f \ M i : T ! N T E K L İ F İ 

Ttijm hnııtlanndan Iluluki kn/ıuilerini l.ajdut-
mı.j ahınların tasfiyesine dair IM!> numaralı Ka

nuna ek Kanun tasarısı 

MADDIO 1. ~ (Jayrimenku! malların 1 .">!.'> sa
yılı Kanunun birinci ınaddt sine güre yapılacak 
tescilleri ile. tnpıula kayıtlı olmayıp da kişilerin 
tasarruf lar ı a l t ında luılunan ^ayri ıuenkul mal
ların tapuya tescilleri Yargıç, karariyle yapılır. 

MADDE 2. — Yargıç karar la r ına Tapu l-Yıı 
.Memurluğu ulan yerlerde bu memur.'ara. olmı-
yaıı yer lerde bu işi yapmaya yetkili U'\\ nıemur-
larma veya mühendislere yapt ır ı lacak har i ta la r 
veya krokiler eklenir. 

MADDE .T. — İfilfj «ayılı Kanunun bu kanu
na uymıyan hükümleri ka dırılmıştır. 

MADDİM 4. —- Bu kanun yayımı tar ihinde 
yürürlüğe, girer. 

MADDE f>. Bu kanu; .1 Adalet Bakanı vürii-
tür. 

Başbakan Devlet. Bakanı 
Ş, (iünallaıı Başbakan Yardımcısı 

Â . Erim 

Devlet Bakanı 
('. S. Harlın 

Milli Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
.V. Sadak 

Millî i ş i t i m Bakam 
T. Ilanguofjhı 

Adalet Bakanı 
Fuatl Si rint n 

İçişleri Bakanı 
E. Erişiryil 

Maliye Bakanı 
/. /.'. Ak nal 

Bayındırlık' Bakanı 
.Ş'. A d al an 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. İta ı/izi t 

(iiimrük ve Tekel Bakanı 
Dr. E. S. Hür ye 

Ulaştırma Bakanı 
/);-. A'. Satır 

Tarım Bakanı 
Cavid O rai 

(Çalışma Bakanı 
Kesat S. Sirer 

İsletmeler Bakanı 
M ini ir II ir sel 

!>-«•»-<< 

( S. Sayısı : 120 ) 



S.Sayısı: 130 
Tapu Kanununun 31 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 , 660) 

T. e. 
Haşhakanhk v.v . XII . 19i!) 

Muamelât Genel Müdürlüyü t 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/1055, (i - 45H5 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığına 

'ilill sayılı Tapu Kanununun ;!1 nci maddcsin'i : u.Vişt irilmesi hakkında Adalet Hakanlığım-.! 
lni/.irlaııan ve Hakanlar K'unılıınun S . XII . lillil tarihli toplantısında Y id-, sek .Meclise sıınulınası 
karar laş t ı r ı lan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikle sıınnlmıış olduğunu saygılarımla arzcderi.u. 

Haşhakaiı 
S. I! ü nal tay 

(IVAiVAir.V) " ~ 

.Memleketimizde şehir ve kasabalarımızın bir çoğunda kadast ro yapılmış ve bir kısmında da 
yapı lmaktadır . 1 «tınların dışında kulan arazi ve bilhassa köylerimizde' gayrimenkul malların tapu 
kayı t lar ında yazılı olan mesaha miktar lar ının çoğu hakiki bir ölçüye müstenit olmayıp tahminî 
bir suret le vaktiyle yazılmıştır. Bunların hudut durumlar ı da Medeni Kanunumuzun (Mf> • (J-17 
nci maddelerinde tâyin edilmiş olan işaretlerle çevrili bir halde değildir . 

üu durumda olan arazi sahipleri gayrimenkul mallarının tahdidini ve ölçüsünü istedikleri hal-. 
de hudutlar ının tayini ve buna güre ölçülerinin yapı larak hakiki miktarının meydana çıkarılması 
tapu sicil muinil'ı/. veya memurları taraf ından dinlenen iki bilirkişiden alacakları malûmata ve 
nihayet mevcut olan bitişik arazi sahibinin beyanına münhasır kalmaktadır . Halbuki tahdidi ya
pılacak arazinin bitişik komşularının bulunmamaları veya tapu memurunun davetine, icabet etme
dikleri ve bâzı hallerde de tahdide muvafakat el memeleri gibi sebeplerle tahdit ve mesaha işinin 
idareten yapılmasına imkân hâsıl olmadığı ve bu suretle de tahd i t talebinde bulunan vatandaşın 
mahkemeye müarca t etmek zorunda kaldığı görülmektedir . , 

Vatandaşlar ın gayrimenkul mallarım hakiki miktarı ile tasar ruf etmelerini temin etmek ve 
bilhassa çiftçilerimizin Ziraat Bankasından alacakları paranın miktar ında tapu kaydında yazılı 
mesaha miktar ın ın mikyas tutulması hasebiyle elde bulunan arazinin hakiki miktar ından çok ek- * 
sik olan miktar üzerinden para istikraz etmek zorunda kalmalar ı yüzünden ziraat işlerine de 
ehemmiyetli bir suret te tesir yapmaktadı r . Bunların da tahdi t işlerinin tapu memurları ta raf ından 
bitişik arazi sahiplerinin bulunmamalar ı ve hudut lar ın ın muayyen bulunmaması gibi sebeplerle ya
pılmaması yüzünden bizzarure mahkemeye baş vurdukla r ı görülmektedir . Binnetice vatandaşla
rın çoğunun bu sebeplerle mahkemelere baş vurmaları karşıs ında bu işin daha evvel tapu memur
ları ta raf ından t ahd i t yapabilmek için mahalline gitmelerinin fuzulî bir ameliye olduğu şimdiye 
kadar , yapı lan tecrübelerle sabit olmuştur. 

Esasen t ahd i t ve ölçü miktar ının tashihi işle ni va tandaş lar ın haklar ına müessir bulunması 
ve bilirkişi dinlenmesine ve arazi üzerindeki h u l u l işaretlerine göre arazi miktar ını çoğaltmayı 
tazammun eden bir muamele olması hasebiyle ta m kay ı t l a rmdak i bu gibi hudut lar ın mahallinde 
ta tb ik ve tâyini ile miktar la r ın tashihlerinin yargıç karar iy le yapılması vatandaş için daha ziya
de emniyetbahş bu lunduğundan bu madde ter t iplenmişt ir . 
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Adalet Kornis/onu mporu 

T. n. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas Xu. 1/tUiO 
Karar .Vo. X5 

t? . I . 10.10 

Yüksek Iia.şkanlıga 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanhır 
Kurulu karariyle Yüksek Meclise sunulan (12011 
sayılı Tapu Kanununun 'Al ııci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı) Komisyonu
muza havale edilmekle Tapu ve K'adastro Cîencl 
Müdürü ve yardımcıları huzuriyle incelendi. 

Plâna. müstenit olmıyan gayrimengııl tasar
ruflarında, hudut esas olduğundan bir gayri
menkulun. tahdidinin istenilmesi karşısında hu
dutların tesbiti işinin tapu memurları tarafın
dan yapılmasında mâruz kalınan müşkülâtı ber
taraf etmek ve tapu kayıtlarında, tarif ile i/.alı 
edilen vo mahiyeti itibariyle ziyadesiyle vuzuh
suz olan hudutların tâyinini tapu memurunun 
takdirine bırakmak bâzı mahzurlar tevlit etmek
ten hâli kalmamaktadır. 

Vuzuhsuz olan bir hudut tarifinin vuzuhlu 
çizgilerle belirtilmesi demek olan tahdit isinin 
yargıç marifetiylo yaptırılmasının vatandaş için 
daha emniyetli olacağına şüphe yoktur. Tapu 
memurunun takdiri yerine, ihtilafsız kaza şek
linde- cereyanı zaruri olan İni tahdit işinin yargıç. 
marifetiyle yaptırılmasını temin için hazırlanan 
tasarı Komisyonumuzca da yerindi; görülmüş ve 
maddelerin müzakeresine- geçilmiştir. 

20J4 sayılı Tapu Kanununun 'Al nci madde
sinin değiştirilmesine dair •olan tasarının'birin-i 
maddesinin ilk fıkra.sı, tapu kayıtlarında yazılı 
miktarlardan fazla çıkan yerlerin, hudutlarında 
bir değişiklik yoksa veyahut fazla çıkan ır.iktar 
başkasının arazisine el uzatmaktan ileri gelme
diği yerinde yapılacak yargıç, tahkikiyle anlaşı
lırsa tapu siciline karar veçhile yazılacağını 

gı.'steriıiokto olup bu fıkra Komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Yargıcın gayrimenkulun başında tahkik ya
pacağına vo bitişik gayrimenkul mâliklerini din-
liycceğ'ne ve mahkeme kararına; vnı-sa tapu İen 
n .omurlarının, yoksa yetkili \'cn memuru veya 
Mühendislere yaptırılacak o yovo, ait haritanın, 
ekleneceğine vo tahdide alâkalılar tarafından 
itiraz halinde genel hükümlere göre dâva* açıla
cağına dair olan ikinci fıkra da yerinde görüle
rek aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde kanunun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gireceğini, üçüncü madde kanun hü
kümlerini Adalet Bakanının yürüteceğini göste
rir, kanunlardaki gerekli ve lüzumlu maddeler 
olup aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın, yüco tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksele Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Sözcü 
Konya Ankara 

//. Karar/itile E, II. Eryün 
Kâtip 

Erzurum Afyon K. Afyon K. 
tf. tbrchimhakkıof/lu II. Bozca II. Dinçcr 

Balıkesir Bursa: Denizli 
O. N. Hurcu A. Konuk N. Küçiika 

Erzincan İzmir Manisa 
A. Fırat E. Oran K. Coi;kunoylu 
Manisa Mardin Muğla 

F. Uslu M. K. Horan N. Özsan 
Rize 

Pr, $, 4 , Dilenire 

, ( S. Sayısı : 13Ö) 



HÜKÜMETIN TKKLÎFÎ 

2Cİİ sault Tapu Kanununun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesine dsıir Kanun tasanst 

MADDE 1. — 2G44 sayılı Tapu Kanununun 
31 nci nuulılosi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Jayriınenkul malların yüz ülküsü tapu sici
linde yazılı miktardan fazla çıkıp da İm fazlalı
ğın hitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmedi
ğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına 
mahkemece karar verilirse sicile karar veçhile 
kaydolunur. 

Makkme gayrimenkulun başında incelemeler 
yapar ve bitişik gayrimenkul maliklerini din
ler. Mahkeme kararına tapu fen memurlarına 
ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarına veya 
mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da 
eklenir. İtiraz halinde genel hükümler çerçeve
sinde dâva açılır. 

MADDE 2. — Hu kanunun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu luuıun hükümlerini Adalet 

Bakanı yürütür. 
1 laşhakaiı 

N. (tiinıtltay 

Devlet Hakanı 
C. S. Barla s 
Millî Savunma Bakanı 

//. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

A\ Sudak 
Millî Eğitim Bakanı 
Talisin Hanguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

(iünırük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. S. Ililrejc 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kanal Satır 

İşletmeler Bakanı 
il/. İÜ nci 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A', tir im 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmcn 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. 7ı'. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

S. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Huy iz it 
Tarım Bakanı 

Vavid O rai 
Çalışma Bakanı 
Reşat S. S ir er 
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