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(Resmî Gazete ile ilâm : 21 .11. 1952 - Sayı; 8040) 

No. 
1774 

Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele me
nafii umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 sayılı Kanunda yazılı kömür toz
ları hakkmda Adalet Komisyonunca hazırlanan aşağıdaki rapor, Kamutayın 15 . 
11 .1952 tarihli Birleşiminde kabul edilmiştir. (Cilt : 7 - Sayfa : 29 ve Cilt : 
12 - Sayfa : 397 ve Cilt: 13 - Sayfa : 8 18, 253 : 255,262 : 268). 

15 Şubat 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Cemal JSpcak'm, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından teressftp 
eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı maden kömürü tozlarından 
sayılması lâzımgelip gelmediğinin ve aynı maddedeki (Maden amelesinin aoıenafii umumiyesine 
hasır ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılı Kanunun birinci maddesine göre kurulmuş olan Maden 
İşçileri Sendikasına matuf olup olmadığının yorumlanması hakkındaki önergesi komisyonumuza 
havale edilmekle işletmeler Bakanı vekili ve bakanlık temsilcileri ve teklif sahibi hazır olduğu 
halde tetkik edildi. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak bu tefsir talebinde : 
1. Zonguldak'ta mevcut lâvvarlarda, kömürlerin xyıkanmasmdan sonra derelere boşaltı

lan sulardan dere yataklarında teressüp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanunun birinci mad
desinde yazılı olan maden kömürü tozlarından sayılması lâzımgelip gelmediğinin, 

2. 114 sayılı Kanunun birinci maddesinde tasrih edildiği üzere tozların maden amelesinin men
faati umumiyesine hasru tahsis olunacağı keyfiyeti 5018 sayılı Kanunun birinci maddesine göre, 
işçilerin ortak menfaatlerini korumak için kurulmuş olan Maden işçileri Sendikasına matuf olup 
olmadığının tefsirini istemektedir. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak komisyonumuzda talebinin esbabı mucibesini izah etmiş 
ve bu kömür tozlarının bugün için dere yataklarında ziyan edildiğini iddia ederek tefsirin isteni
len şekilde çıkmasını talep etmştir. 

Komisyonda hazır bulunan işletmeler Bakanlığ ı temsilcisi Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
Müdürü : 

114 sayılı Kanunun çıktığı zaman maden ameleleri şirketler elinde himayesiz bulunduğundan o 
zamanki vasıtalar ile istifade imkânı olmıyan kömür tozlarının talibi çıktığı takdirde amele men
faatine satılması kabul edildiğini, bugün ise kömür tozlarından her veçhile sanayide istifade edil
mekte ve ortada 114 sayılı Kanunun şümulüne girecek metruk ve sahipsiz kömür tozları bulunma
dığını ve bu sebeple tefsir talebinin yerinde olmadığını ifade etmiştir. 

114 sayılı Kanunun Kamutaydaki müzakeresine ait zabıt ceridelerinin tetkikmda, görülmekte
dir ki, sosyal sigorta mevzuunun henüz mevcut olmadığı günlerde amele menafii umumiyesini 

Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii 
umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 sayılı Kanunda yazılı kömür tozlan 

hakkında 
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korumak maksadiyle metruk tozlardan amele lehine istifade düşünülmüş ve mezkûr kanunun 
tedvin edilmiş bulunduğu görülmüştür. 

Hükümet mümessilinin verdiği izahata göre son sistem lâvvarların tesisata ilâvesi suretiyle 
kabili istifade kömür tozlarının mevcudundan artık bahse imkân olmadığı ve esasen bugünkü 
kömür tozlarının metruk olmayıp idarenin tesahup ettiği tozlar olduğu ve talip çıktıkça da 
bunların satıldığı anlaşılmış olmasına göre, amelenin menfaatine tahsis edilen kömür tozlarının 
sahipleri tarafından tesahup 'edilmiyen kömür tozları olduğu cihetle, böyle tesahup edilmiyen her 
hangi bir toz mevcut ise ve mevcut olduğu müddetçe ameleye ait olacağı kanunun sarahati ica
bından olduğundan bu sebeple yoruma mahal olmadığına karar verildi. 

Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm millet
vekilliği dokunulmazlıkları hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 21. II. 1952 - Sam : 8040) 

No. 
1775 

Ara seçimleri dolayısiyle belli edilen yer dışında konuşmak suretiyle 5545 sa
yılı kanunu ihlâl ettiklerinden dolayı suçlu sanılan Antalya Milletvekili Akif Sa
rıoğlu ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'a isnat olunan suçun, Anayasanın 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılama
nın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt : 11 - Sayfa : 357 : 358 
ve Cilt : 13 - Sayfa : 4,283). 

15 Şubat 1952 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm ; 25 . II. 1952 - Sayı : 8043) 

No. 
1776 

Millet Partisi İl Yürütme Kurulu Başkanı Kemal Atal'ı tahkir etmekten dolayı 
suçlu sanılan Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'e isnat olunan suçun, Anaya
sanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından İç
tüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt : 11 -Sayfa : 
358 ve Cilt : 13 - Sayfa : 4, 284). 

15 Şufeat 1952 


