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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Teşriî masuniyeti kaldırılan bir mebusun He
yeti umumiye kararı alınmadan tevkif edilip edi-
lemiyeceğinin tefsir yoluyla halli hakkındaki tak
rire dair Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 
müzakere ve kabul edildi. 

Lâyihalar 
1. — Denizaltı gemilerinde ve avcıbotlarda 

müstahdem deniz personeline seferde, manevra 
ve tatbikatlarda verilecek hazır gıda hakkında 
kanun lâyihası (1/819) (Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerine); 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/820) (Dahi
liye ve Bütçe encümenlerine); 

3. — Jandarma efradı kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
(1/821) (Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe en
cümenlerine) ; 

4. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/822) (Bütçe ve Ma
liye encümenlerine); 

5. — Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/823) 
(Bütçe ve Maliye encümenlerine); 

6. — Maliye vekâleti Teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2996 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/824) (Bütçe ve Maliye encümenlerine); 

1. — Maadin nizamnamesinin bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu nizamnameye yeniden 
bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahiliye encü
menleri mazbataları (1/472) 

REİS — Heyeti Umumiye karariyle Adliye 
encümenine verilen maddeler hazırlanarak gel-

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Hatay Kütahya 

Refet Canıtez Hamdi Selçuk Vedit JJzgören 

Mazbatalar 
7. —> Bartın'ın Arıtkuma köyünden Alioğlu 

Satı özdağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/429) (Ruznameye); 

8. — Devlet limanları işletme umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/797) (Ruznameye); 

9. —• İstanbul Edirnekapı'smda Salmatomruk 
caddesinde kunduracı Yusuf oğlu Nâzım Yolal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/380) 
(Ruznameye); 

10. — Kahve ve çayın inhisar altına alınması 
hakkmka kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 

mazbatası (1/804) (Ruznameye); 
11. — Lüleburgaz'ın Kırık köyünden îbrahim-

oğlu Adem Geldi'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/455) (Ruznameye); 

12. — Mahmudoğlu Yusuf, Muzafferoğlu Ali 
ve Memedoğlu Yunus'un ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye encümeni mazbatası (3/457) (Ruznameye); 

mistin tap ve tavzi edilmiştir. Binaenaleyh mü
zakereye devam ediyoruz. 

MADDE 11. — Madenlerin içinde ve dışında 
istihdam edilenlerin işletmeden dolayı uğrıya-
cakları kazalarda yaralananlara veya ölenlerin 
mirasçılarına hata ve kusur aranmaksızın aşa
ğıdaki esaslara göre tazminat verilir. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

REtÖ — Dr. Mazhar Germen 

KÂTÎPLEE : Vadit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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A) Kazaya uğrıyarak ölenlerin mirasçıla

rına veya çalışma kabiliyetini tamamen kaybe
derek malûl kaldıkları hekim raporiyle tesbit 
edilenlere verilecek ilk tazminat 500 liradır. 

B) Kazadan yaralananlardan çalışma kabi
liyetini kısmen kaybettikleri hekim raporiyle 
tesbit edilenlere verilecek ilk tazminat 100 lira
dır. 

A ve B fıkralarında yazılı tazminat mahke
me kararma hacet olmaksızın maden işletenler 
tarafından derhal ödenir. 

Kati tazminat A ve B fıkralarında yazılı 
miktarlardan aşağı olmamak üzere hata ve ku
sur aranmaksızın mahkemece tâyin edilir. Mah
keme iki tarafın intihap edeceği birer ve mah
kemenin seçeceği bir kişiden mürekkep bir vu
kuf ehli raporu üzerine bu miktarları tâyin eder. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı tazminat hiç 
bir vergiye tabi değildir. 

Dâva kazadan zarar gören kimse veya ölenin 
mirasçıları tarafından açılabileceği gibi alâka
darlar tarafından talep vukuunda İktisat vekâ
leti tarafından da ikame olunabilir. 

Bu dâvalara sulh mahkemelerince sair dâva
lara tercihan bakılır. Ancak vukua gelen kaza
nın cezai takibatı müstelzim olması halinde lü
zum görülecek vukuf ehlinin yüksek maden mü
hendisleri arasından seçilmesi şarttır. Bu hu
susta yapılacak takibat gayri mevkuf olarak 
cereyan eder. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Adliye encümeni 
Mazbata muharririnden bir sual soracağım. 
«Hata ve kusur aranmaksızın» tâbiri Havzai fah-
miye kanununun maddesinden alınmış bir ka
yıttır. . Binaenaleyh sureti mahsusada buradan 
geçmeyiniz diye bir maden yolunda büyük bir 
lavha varken veyahut yolda, vagonetlerden ha
reket esnasında inmeyin diye mütemadiyen ten-
bihat icra edilmiş olmakta iken hareket halinde 
olan vagonlardan cahillikle bir amele atlasa, bu 
adam herhangi bir şeyin, bütün bu nizamname
nin hilâfına hareket etse bundan maden mües
sesesine karşı mesuliyet tahmil etmek için hangi 
esbabı mucibeye istinat ediyorsunuz?. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müzakere mevzuu olan 
madde münhasıran madenlerdeki mesaiye mah
sus bir maddedir. Bu mesainin maden dahilin
de veya haricinde olması arasında bir fark 
yoktur. Şimdi Refik İnce arkadaşımız buyuru
yorlar ki, şayet sarih bir yasağa rağmen, me
selâ filân köprüden geçilmesi memnudur diye 
bir kayıt bulunduğu halde ameleden biri bura
dan geçerse ve bir kazaya mâruz kalırsa buna 
tazminat verilecek mi, verilecekse hangi sebebe 
binaen verilecektir? 

Efendim, bir defa bugünkü mevzuat dahi bu 
esası kabul etmiştir. Yani havzai fahmiyeye 
taallûk eden hususlarda 151 sayılı kanunun 7 
nci maddesinde bu gibi kazalarda hata ve kusur 

aramamaktadır. Bunun sebebi şudur: Madende
ki mesai muhtelif bakımlardan çok ağır şartlar 
dahilinde cereyan eder. Bu mesai hava itiba
riyle, yer altında çalışma vaziyeti itibariyle 
çok güçtür. Daha buna benzer bir çok müşkü
lât burada çalışanlar üzerinde yorgunluk tev
lit etmektedir ve ameleler bir müddet sonra öy
le bir hale geliyorlar ki riayet edilmesi lâzımge-
len emirlere dahi bu yorgunluğun neticesi olarak 
riayet edememek gibi maddi ve mânevi bir ruhi-

halet altında kalıyorlar. Bu istatistiklerle de sabit 
bulunmaktadır. Bize verilen izahat bunu teyit et
miştir. Bu gibi kazalar ya amele yeni geldiği za
man, işe henüz intibak edemediğinden, yahutta 
ay sonlarında uzun bir müddet geçtikten sonra, 
ekseriye mesai saatlerinin sonlarına doğru olu
yormuş. Bu mesainin müşkülâtı ve hususi şart
ları bu adamlar üzerinde tâbir caizse, adetâ bir 
nevi sersemlik husule getiriyor. Ağır şartlar 
içinde çalışan bir amele hattâ sarih bir emre ri
ayet etmemiş olsa kendi ağır meslekinin neticesi 
olarak böyle bir vaziyet karşısında bulunmakta
dır. Bu hususta hata ve kusur aramamak çok 
yerinde bir hükümdür. Bilmem bu izahatim 
(Kâfi sesleri) 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bir sual 
soracağım. Bu (B) fıkrasındaki yüz lira ne esas 
üzerinedir? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, yüz lira mikyasını İkti
sat encümeni bulmuştur, biz de muvafık gördük. 
Çünkü kısmen herhangi bir uzuvdan mahrumi
yet hallerini muayyen bir bareme tabi tutmak 
müşküldür. Meselâ parmağı kopar, kulağmm 
ucu kesilir, ayağı sakat olur. Maddedeki hüküm
den maksat, asgari bir tazminat vermek ve bunu 
derhal ödemektir. Fakat 100 lira muvakkat ola
rak tediye edilen bir paradır. Mahkeme bunu 
bilâhara kati olarak tesbit ve tâyin edecektir. 

MA.ZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Bir 
sual soracağım. Efendim burada hekim raporiy
le deniliyor. Bu hekimden maksat nedir? Bu 
herhangi bir hekimin raporu mu, müessese dok
toru mu, belediye doktoru mu, yoksa tam teşkilli 
bir heyeti sıhhiyenin mi olacak? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim* böyle bir raporu mevzuatı
mıza göre salahiyetli olan merci verir. Mutlaka 
müessese doktoru değil. Meselâ müessese dok
toru alâkalıca kabule şayan görülmezse o mahal
lin resmî makamları verir. Buna mukabil mü
essese kendi doktorunun vereceği raporu kâfi 
görür, alâkalı da buna itiraz etmezse, ayrıca 
herhangi bir rapor istihsaline hacet kalmaz. 

İZZET ARUKAN ( Eskişehir ) — Efendim, 
bu maddenin gerek ölenlerin mirasçılarına ve
rilecek ve gerekse malûl kalanlara verilecek 
tazminat miktarı diğer Devlet müesseselerinde 
kabul ettiğimiz bir kanuna kısmen uymaktadır. 
Yalnız uymıyan tarafı (B) fıkrasındaki 100 lira 

— 141 — 



1 : 58 15.5.1942 C : 1 
meselesidir. Gerek Devlet demiryolları ve hattâ 
mütaahhitlerin yanında çalışan ameleler bu 
kanuna benzer hükümlere tabidirler. Aşağı yu
karı maden amelesi de aynı vaziyettedirler. Bu 
kanuna göre filhakika arada bir fark vardır. 
Devlet demiryollarındaki amelelerden ölenlerin 
mirasçılarına 500 lira verilir. Bu kanunun na
fıadaki tatbikatı ise yevmiyesinin 500 misli ve
rilir; Esas budur. Sonra maluliyet birtakım de
recelere taksim ediliyor. 

Bu 500 lira demek ki bizim halen kanuna 
müsteniden bir müessesemizin tatbik ettiği şe
yin aynıdır, Devlet demiryolları gibi. 

Sonra malûller meselesi ; Doğrudan doğ-
ya gerek Devlet demiryollarında ve gerekse 
Nafianm bütün işlerinde ve taahhüt işlerinde 
bu malûlleri altıya ayırırlar. Bunlarm alacak
ları tazminat ta 500 liradan 150 liraya kadar 
değişir. Tabii bunu bir heyet vasıtasilye tâyin 
ettirirler. Şimdi burada 100 lira koyunca bu 
100 liranm asgari olması lâzımgelir. Gerek Nafi-
ada, gerek Devlet demiryollarında 3487 numara
lı kanuna göre yapılan nizamnameye müsteniden 
bu asgari had 150 lira üzerinde tesbit olun
muştur» Gerek Nafiada ve gerekse Devlet demir
yollarında böyle olunca buradaki 100 liranın 
da 150 liraya çıkarılması lâzımdır. Çünkü iş 
aynıdır. Maden işçileri, Devlet demiryolları 
işçileri hep aynıdır. 150 liradan yukarısını, 
mahkeme tâyin etsin. Daha doğrusu bu madde 
altma « bu hususta bir talimatname yapılır» 
kaydınm konulması lâzımdır. Çünkü Nafianm 
da, Devlet demiryollarının da mevcut ayrı ni
zamnameleri vardır. Bu nizamname bunlarm 
hangi doktorlar tarafından muayene edileceği
ni, maluliyetinin derecesinin ne suretle tesbit 
edileceğini hep bildirir. Binaenaleyh ya bu 
nizamnameye aynen kabul veya «bu bapta yeni 
bir nizamname yapılır» denirse hepsi birbirine 
uydurulmuş olur. Mütalâam budur. 

ABİDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Efen
dim , bu madde encümende ekseriyetle kabul 
edilmiştir. Encümenin bir celsesinde beşe kar
şı beş reyle kaimmiş, sonra ikinci bir encümen 
inikadında ekseriyet bu suretle tezahür etmiş
tir. Bendeniz ekalliyette bulunanların reyinde-
yim. O bakımdan kendi noktai nazarımı ar-
.zetmek isterim: Mesele hakikaten mühimdir. 
-Amelenin ve maden işletmelerinin hukukuna ta
allûk ediyor. Burada maddenin birinci fıkra
sında «Hata ve kusur aranmaksızın» kaydı var. 
«Hata ve kusur aranmaksızın» tâbiri yalnız (Â) 
ve (B) bentlerine şâmil değil, diğer hususlar
da da hata ve kusur aranmıyacak yani (A) ve 
(B) bentleri mucibince hata ve kusur aranmak
sızın ve bir hükme hacet kalmaksızın bu paralar 
kazaya uğrryana verilecektir. Üst kısım için lü
zum görürse kazaya uğrıyan veyahut onların 
mirasçıları mahkemeye müracaat edecektir. Mah-

| keme ehli vukuf tâyin edecek. Binaenaleyh, 
âdeta bir diyet nevinden, bu adam ölmüş, ne 
eder? Yahut bir adamın bir uzvu muattal kal
mış, ne tazminat değer. Bu ehli vukuf rapo
ru üzerinde hâkim, hata ve kusur aramaksızın, 
takdir edip hüküm verecektir. Amma 500 Jira 
veyahut 100 lira. Bu kadar takdir ediyorsa 

i bu kadara karar verecek. Ehli vukuf daha fazla 
takdir etmişse ona göre hükmedecektir, mablak 
surette. Fakat burada 500 lira, 100 lira den
dikten sonra, mahkemenin bir hata ve kusur 
varmıdır diye bunu araması lâzımdır. Çünkü 
daha aşağıki fıkrada bu şey cezayı müstelzim ise 

I ayrıca mahkemeye gidecektir, diyor. Şuhalde 
I hata ve kusur hazırlık tahkikatında yok. Hukuk 

mahkemesince belki bilinecek; tetkik edilmeden 
ceza mahkemesine gitmesi nasıl anlaşılır. Acaba 
hata ve kusur varmıdır? Bunlarm aranması lâ
zımdır. Yani yukarıdaki «Hata ve kusur» aran
maksızın kaydı hâkimi tereddüde sevkedecek, 
aranmadan hükmedecektir. Gerek tazminatı 
takdir hususunda ve gerek acaba cezayı müstel
zim bir fül de varmıdır yokmudur diye. Bu nok
taları tebarüz ettirmek için mutlaka hata ve 
kusur ne taraftadır, nasıldır, madeni işleten
de midir, yoksa amelede midir, bunlarm aran
ması lâzımdır. Ona göre tazminat belki daha 
az ve belki daha çok verilecektir. Mutlaka 
tazminat verileceği (A) ve (B) bendlerinde zik
redilmiştir. Bu, amele lehine âdeta istisnai bir 
kayıttır. Bu tereddütten hâkimi kurtarmak, 
hata ve kusuru arayarak hükmedebilmek için, 
madde müsait olmalı, fakat bu ibare bunu ta-
zammun etmiyor. Bu bakımdan biz muhalif kal
dık. Bu noktayı eğer Yüksek Heyetiniz nazarı 

i itibara alırsa bendeniz bir takrir sunuyorum, 
on birinci maddenin birinci fıkrasının aşa
ğısına- şöyle bir ibarenin eklenmesi bu vuzuhu 
verebileceği kanaatinde bulunuyorum. «Ancak 

I aşağıdaki (A, B) bendlerinde yazılı tazminat-
I tan yukarı dâvalarda hâkim hükmedeceği taz

minat miktarında hata ve kusur aranmaksızın 
kaydiyle mukayyet olmıyarak tetkik ve takdir 
eder». Zaten Encümenin ekseriyeti de elbette bu 
ciheti arayacaktır, diyor. Hata ve kusurun tet-

l kik edilmesi lâzımdır diyor. Fakat madde öyle 
açık hükümü ihtiva ediyor ki, artık hâkim bun
ları aramıyacaktır. Bu nasıl anlaşılacak? Taz
minat takdiri için böyle bir şey lâzım. Anladık; 
(A ve B) bendlerinde 100 lira ve beş yüz lira 
mutlak olarak verilecektir, hiç bir şey aramıya-

I çaktır. Fakat dâvayı müstelzim muhakemede 
i hâkim ehli vukufun raporiyle mukayyet ola-
I cak mı? Hayır deniliyor. Umumî hükümler hâ

kimi ehli vukuf raporiyle takyit etmez. Filha
kika; öyledir. Şuhalde tetkikiyle mukayyet ol
maksızın ehli vukuf raporiyle nasıl tâyin ede
cek?, Neye hükmedecek? Hata var mı, kusur var 
mı aramak; az mı hükmedecek, çok mu hükme
decek? Bunları bilmek lâzımdır. Bendeniz bu 

— 142 — 



t : 58 15.5.1942 0 : 1 
hususa vuzuh vermek için bu takriri sunuyo
rum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Meclis zabıt
larının kanun tatbikatmdaki ehemmiyeti malûm 
ve aşikâr olduğundan bilhassa Refik ince arka
daşımızın sorduğu sual üzerine açılan bahsi biraz 
daha; genişletmek ve bilhassa bu hata ve kusur 
meselesini aramamak meselesi gibi mühim bir 
haksin biraz daha aydınlatılması icabedeceği fik
rindeyiz. -Buradaki hata ve kusurun, ilk kıs
mında yani, A ve B kısmında mahkemenin ka
rarma dahi müessir olan bir asgari tazminat ola
rak verilmesi icabeden para, tazminat olmak
tan ziyade herhangi bir zarara sebep olupta o 
zararı ödemek karşılığından ziyade bu bir nevi 
sigortadır. Nasıl ki hayat sigortasında, kendi 
kususriyle dahi olsa hayatmı kaybettiği zaman 
nasıl sigorta bedelini alıyorsa, yahut yan
gın sigortası, . kast hariç, kusur olsa bile 
sigorta karşılığını alabiliyorsa, buradaki A ve 
B bentlerindeki bu para da bir sigortadır. 
Böyle olunca mutlak olarak hiç bir zaman hâ
kimin hata ve kusur takdir etmemesi lâzımgelir. 
Hata ve kusur haricinde ancak sigorta miktarı 
çıktıktan sonra kalan kısımdır ki, o da 3 ve 4 
ncü fıkralara intikal etmiş oluyor. 0 halde hata 
ve kusuru bu kadar tavzih ettikten sonra bunun 
üzerinde hiç bir hukuki tereddüdün varit olma
ması icabedeceğini, hiç olmazsa mazbatalarda 
tavzih etmiş bulunuyoruz ve ümit ederim ki bu, 
tatbikatta daha faydalı ve bilhassa amelenin 
çalışmasını ve istikbalini korur teminat olacak
tır. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim bura
daki asıl maksat, lâalettayin bir iş yapılırken 
ölüm halinde, bu ölümde senin hatan vardır di
ye oradaki heyeti fenniyenin hapsedilmemesi-
dir. Hatalı mıdır, hatasız mıdır, bu tarihten son
ra ona göre takibat yapılacaktır. Fakat bir nok
ta açıkta kaldı. Kendisi hatalı yola giderek 
ölenle az çok tehlikeye sevkedilerek çalıştırılır
ken ölenler arasında biraz fark olmalıdır. 

ikincisi ehli vukuf gönderdik. Bu adam 50 
sene daha yaşıyacaktı ve şu kadar para kazana
caktı, binaenaleyh buna 50 000 lira veriniz der
se ne olacak? tş sahibinin kabahati yok. Çünkü 
o ocağa mühendis getirmiştir. Mühendis hata 
yaparak böyle bir ölüme sebebiyet vermişse 
bu tazminatın iş sahibinden almması doğru mu
dur? Ehli vukufun yapacağı şeye göre umumî 
ceza noktasından mühendisin muhatap tutulması 
lâzımdır. Para tazminatı burada katı olmalı. 
Bilmem arzedebildim mi? Bizim Adliye encüme
ninden rica ediyorum, dinlesinler. 

ADLİYE En. M. M. ŞlNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Dinliyorum. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Ha, dinliyor
sunuz. Diyorum ki, ehli vukufun tetkiki sırf 
mühendisin hatasına vabeste olsun. Ehli vukuf 
verilecek tazminatı takdir etmiyecek. Ne ceza 

vereceksek, adedini, rakamını koyalım ve bir 
misli daha mı zammedeceğiz, burada gösterelim. 
Bunu başıboş bırakacak olursak ehli vukuf ba
karsın, 50 bin lira ceza kor. Bu iş o vakit başa 
çıkmaz. Eğer sözlerimle arkadaşlarımın kafa
sında bu cihet bir yer alırsa iyi bir neticeye va
rılacağını umarım. Takibat meselesi, teknik 
cihetlerde hata ve saire umumî ceza ahkâmma 
tabidir. Bendenizin hatırıma şöyle geliyor. Şah
san o işin başındaki adamın hiç bir kusuru Ol
madan kendini ölüme atan adama şahit oldum. 
Bir adam kaybolmuştur, ona 400. lir a vermeli, 
fakat işin içinde teseyyüp varsa ölen adama o 
vakit meselâ 600 lira vermelidir. Bunu az çok 
katileştirmeli. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Geçen muhavere esnasında Adliye encümeni 
mazbata muharririne sorulan bir sual vardır. 
orada dendi di, bu maddede « hekim » kelimesi 
•/ardır, iki yerde tekerrür ediyor, bu hekim 
maden hekimi mi olacak? Hayır, o hekim bıta-
ri" olamaz. Heyeti sıhhiyedir, dediler. Bu ka
nunda geçen hekim ve muayene tâbiri ve mua
yene neticesinde yapılacak muameleler, henüz 
encümende görüşülen ve daha Meclise sevko-
lunmıyan iş sigorta kanununda uzun uzadıya 
düşünülmüştür ve bu hususta yep yeni kayit-
lar konmuştur, iş sigorta kanunu lâyihasına 
konan kayıtlara uymuyor. Adliye encümeni 
mazbata muharririnden ilham alarak söylüyo
rum; hekim tâbiri burada yanlış olacaktır, 
Çünkü hekim yalnız başına, her kim olursa 
olsun, ister maden hekimi, ister belediye heki
mi olsun, böyle bir raporu verebilir mi, vere
mez mi, vekâlet bunu kabul eder mi, etmez mi? 
Evvelâ bunu anlamak lâzımdır. Maden doktoru 
bu salâhiyeti haiz değilse o zaman heyeti sıhhi
ye tâbirini kullanmak lâzımdır. Arzettiğim si
gorta kanununda hekim tâbiri uzun uzadıya 
tetkik edilmiştir, isterseniz bunu sıhhiye en
cümenine gönderirsiniz orada tetkik olunsun. 
İsterseniz o kanunun maddelerine tevfik edi
niz. Fakat bu tâbir, hekim tâbiri kanunun 
metninde zikrolunduğu veçhile kalırsa ve bura
da tutulan zabıtlar da en nihayet esbabı mucibe 
olarak kabul edilirse zannederim ki, ileride bü
yük karışıklıkla! meydana çıkar. 

SUAT HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Ar
kadaşlar, ben üç nokta üzerinde muhterem Ad
liye vekilimizin Adliye vekâletinin esas pren
sipleri üzerinde noktai nazarını bildirmesinde 
zaruret hissediyorum. 

Birisi, hata ve kusur aranmaksızın tazmina
ta hükmedilmesi mecburi olduğuna göre bura
da hâkime düşen vazife ne oluyor? Mademki, 
hata ve kusur aranmıyacak, bu tazminat mik
tarının tâyini için hâkime ne lüzum vardır. Bir 
tazminat baremi yapılır ve ait olduğu vekâlet 
bu tazminatı görülen zarara göre âzami ve as-
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gari hadler üzerinden takdir eder. Yoksa bir 
hâkimin, hâkim düşüncesi, kendi hatasiyle bir 
zarara uğramış olan bir kimseye alıştığı hukuk 
prensipleri dışında bir karar vermeye mecbur 
kılınıyor. Ben bunu adli prensiplerle kabili te
lif görmüyorum. 

ikincisi, Hükümet teklifinde bu dâvaların 
mahkemelerce sair dâvalara tercihan bakılaca
ğı tesbit edildiği halde Adliye encümeninde bu, 
sulh mahkemelerince sair dâvalara tercihan ba
kılır yolunda tebdil edilmiştir. Şimdi tazminat 
miktarları üç yüz lirayı tecavüz ettiği takdir
de yine salâhiyettar mahkeme sulh mahkeme
leri oluyor. Halbuki adli esaslarda üç yüz li
rayı tecavüz eden dâvalar Asliye mahkemele
rince rüyet edilir. Bu esas hâkim kifayeti, mah
keme derecesi ve nihayet arzedilen işlerin ehem
miyeti düşünülerek kurulmuştur. Burada bir 
noktai nazar dermeyan edilebilir. Bunları Sulh 
mahkemelerine vermekten makbadımız, dâva
ların uzun sürmemesi ve muamelenin tesrii dene
bilir. Fakat bugünkü teşkilâtımızda Asliye 
mahkemeleri de tek hâkimlerden terekküp et
miştir. Yani üç hâkimden mürekkep değildir. 
Bu tazminat miktarı arttıkça baıam üzerinde 
yapılacak tetkikatm da ehemmiyetli olması za
ruret kesbeder. 

Üçüncüsü; son fıkrada, eğer kaza cezaî ta
kibatı müstelzim bir vaziyet arzederse bu tak
dirde ehli vukuf intihabında yüksek maden 
mühendislerinin seçilmesi şart konulmuştur. 
Bu da Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
ehli vukf intihabı hakkındaki esaslarına tama
men aykırıdır. Brada mülâhaza şudur ki; eğer 
cezaî takibat vaziyeti olursa hakikaten bu ta
kibata lüzum olup olmadığını takdir ancak tek
nisyenler tarafından nazarı dikkate alınır de
nebilir. Halbuki Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununda ehlivukufun seçimi bahsinde hâki
min zaten bu noktaları nazarı itibar e alması 
esasları gözetilmiştir. Eğer o mevzuu bilenler, 
Hükümet memurları arasında, ihtisas mevkile-
rinden varsa onları seçmek zarureti Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununda derpiş edilmiş
tir. Çünkü bu noktalar Hükümetin teklifinden 
sonra tanzim edilerek gelmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bu noktada Adliye vekilimizin nok
tai nazarlarını öğrenmek istiyorum. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Arkadaşımız Suat Hayri Ürgüplü, 
maddedeki «hata ve kusur aranmaksızın» tabi
riyle mahkeme mercii ve ehli vukuf üzerinde 
Adliye vekilinin noktai nazarını sordular. 

Mahkemelerin bu gibi kanuni kayıtlarla bağ-
lanmıyarak serbest bırakılması ve vasiyeti et
raf iyle serbest takdir etmeleri daha muvafık 
olur. 

Mahkeme merciinin sulh mahkemesi olarak 
tâyin edilmesi, hâdisenin mudil bir vaziyet ar-
zetmesi dc^ayısiyle zannederim ki basit usulü 

muhakemeye tabi olan sulh hâkiminin işi ça
buk çıkarması noktasından tercih edilmiştir. 
Fakat burada da kanunun umumî ahkâmının 
mahfuz tutulması terciha şayandır. Dâva mikta
rına göre asliye veya sulh mahkemesine git
mesi daha doğru olur. 

Ehli vukufun yüksek mühendislerden inti
hap edileceği meselesi ise bu gibi hâdiselerin 
daha ziyade teknik mahiyet arzetmesi dola-
yısiyle yüksek ehliyette bulunan ehli vukufun 
tercih edilmesi noktasına matuf olduğu anla
şılıyor. Fakat hâdisenin ehemmiyetini ve güç
lüğünü takdir eden ehli vukufun yüksek mü
hendislerle beraber yüksek mühendis olmıyan 
ve hâdiseye yakinen vâkıf olanların da ehli 
vukuf olarak seçilmesi işinin mahkemenin tak
dirine bırakılması daha muvafık olur. 

Bir de bu hususta yapılacak takibat gayri 
mevkuf olarak cereyan eder diye bir fıkra var
dır. Filhakika bu suçlar, gayri kasti suçlardır. 
Fakat bazan vaziyetin hususiyeti olur, ehem
miyet arzeder. Binaenaleyh mahkemelerin bu 
gibi kayıtlarla bağlı olmaması da daha doğru 
olur. 

Sorulan sualler üzerindeki maruzatım bun
dan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, çok 
esaslı bir meselenin bir madde içerisine sıkış
tırılmış olmasından doğan zorluklara şahit olu
yoruz. Böyle iş görmekten mütevellit kazaların 
mesuliyeti, bugünkü medeniyetin, üzerinde çok 
durduğu işlerdendir. Nitekim en yeni esasları 
ihtiva eden Kanunu medenimiz ve müzakere 
edilmekte olan Havayollarına ait olan ve hava 
hukukuna taallûk eden kanun lâyihası ve bun
dan evel çıkan Ereğli havzai fahmiyesine ait 
olan kanun ve nihayet bugünkü kanun, hep 
aynı esasları ihtiva eden kanunlardır. Sordu
ğum suale Mazbata muharriri arkadaşın verdi
ği cevabı muvafık buluyorum. 

Bir de buna Kemal Turan arkadaşın ilâve 
ederek söylediklerini tamamen yerinde buldum. 
Bu gibi tazminatın mesuliyeti ve doğruluğu hak
kında şöyle bir mütalâayı hukukiyede bulun
mak imkânı dahi vardır: Kanun diyor ki, her
hangi bir amele işinden dolayı kazaya uğrar
sa veya ölürse bidayeten şu şerait dahilinde şu 
miktar tazminat almak hakkını haizdir. Bi
naenaleyh herhangi bir amele ki, o madene gi
rer, böyle bir hakkı haiz olduğunu bilir; her
hangi bir maden işçisi ki, böyle bir işi kabul 
eder, kanunun kendine tahmil ettiği mükel
lefiyeti bilir. Haddi zatında karşılıklı bir 
iş mukavelesi yapıldığı vakit, birbirlerinin hak 
ve vecibelerini mütekabilen anlamış ve kabul 
etmiş iki âkit vaziyetindedirler. Bu kanun çık
tıktan sonra mâni yok, müstakillen ve husu
siyeti nazarı dikkate almarak, gerek muhakeme
sinde, gerek tazminatında hususi hükümler koy-
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makta da isabet vardır. Netekim Havayolları 
kanun lâyihası geldiği vakit orada buna yakm 
bazı hukuki hükümler göreceğiz. 

Burada bir noktayı Abidin arakadş bir tak
rirle izah etmek yolunu iltizam etti. Ben bu 
takrirle dermeyan edilen hususun, ekseriyetin 
düşündüğü gibi, burada mündemiç olduğuna 
kaniim. (Doğru sesleri). Beş yüzü vereceğim. 
Daha fazlasını istediği zaman hâkim takdir hak
kını haiz olacaktır. Binaenaleyh bu hakkı haiz 
olmadığını zannetmek veyahut haiz olmıyacağı 
zannile buraya o fıkrayı ilâve etmek fazla bir 
ameliye olur. Yalnız bir noktayı soruyorum: Ma
denlerde sermayedar ve bizim Taşocakları nizam
namesi mucibince maden âmili veya mültezimi 
diye ifade edilen adamların cezaî mesuliyeti ne 
olacaktır? Son fıkrada deniyor ki «Ancak vu
kua gelen kazanın cezaî takibatı müstelzim ol
ması halinde...» O madeni işletenin o madenden 
dışarda olması ve onun namına çalışan mühen
dis veya kalfalarının, hukuki tâbirle, şu veya 
bu hata ve ihmalinden, kastından, teseyyübün
den doğan maddi mesuliyetlerin tazmin etti
rilmesi doğrudur. Netekim bunu kabul ediyo
ruz. Maden sahibinin bu kazadan dolayı taz
mine mahkûm edilmesi doğrudur. Neden mü
hendisi iyi yapmamış, neden kalfası iyi yap
mamıştır? Çünkü maden âmili iyi vasıfta mü
hendis seçmemiştir. Husule gelen kaza cezaî 
takibatı müstelzim olduğu takdirde, işçilikten 
mütevellit kazanın cezaî takibatının mahiyeti 
ne olacak? Yani bir dekovili işleten kaptan mı 
mesul olack? Birdenbire # firenleri sıkmasından 
dolayı bir kaza oldu ise buna ait mesuliyeti ce
zaiye kaptana mı, yoksa âmile mi raci olacak
tır? Bu keyfiyet bilhassa Devlet işletmelerin
de: üzerinde tevekkuf edilecek mevzulardandır. 
Netekim M, Ereğli havzai fahmiyesine taallûk 
eden kanunun yedinci maddesinin son fıkra
sında: «Kaza vukuu, âmil veya mültezimlerin 
sui idaresinden veya fennen ifası lâzımgelen 
hususatın ademi ifasından neşet etmiş ise tazmi
nattan maada işbu âmil veya mültezimlerden 500 
liradan 5000 liraya kadar cezayı nakdî almır» 
denilmektedir. Binaenaleyh cismani cezanın 
hedefi üzerinde, kime teveccüh edeceği üzerinde 
mazbata muharriri arkadaşımızın izahat ver
mesinde faide görmekteyim. Ereğli havzai fah-
miyesi, o fıkrasında yalnız tazminat aranmış
tır. Şirketlerin, müesseselerin, şahsiyeti hük-
miyeyi haiz olan müesseselerin, onun müstah
demlerinin mesuliyeti maddiyesi üzerinde, şa
hıslarda doğmayıp işletmeden doğan cezaî mes
uliyetin de izah edilmesi kanaatindeyim. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya; — Efendim, bu 
maddede vukua gelen kazalardan dolayı madeni 
işletenlerin hiç bir hata ve kusur şartı aranmak
sızın mesul tutulmaları hakkındaki esas, fevka
lâde yerinde ve hukuki icaplara uygun, amelî 
faideleri olan içtimai ve siyasi zaruretlere de 

uygun olan bir tedbirdir. Biliyoruz ki, umumî 
esaslarda bir adamm hukuken mesul olması içhi 
onun bir hata ve kusurda bulunması lâzımdır. 
Bu hata ve kusurun zarara uğrıyan tarafından 
ispat edilmesi lâzımdır. Maden işlerinde, ame
lî faideyi tavzih maksadiyle söylüyorum^ ma
den işlerinde ekseriya vukua gelen kazalarda 
ekseriya hata ve kusur tesbitine imkân yoktur. 
Hata ve kusur olduğunu ispat külfetini işçiye 
veya mühendise, ki mühendis de kazaya uğra
yabilir, tahmil edersek bu adamlara tazminat ver
mek imkânı çok güçleşir. Bir taraftan bu mahzu
ru bertaraf etmek, diğer taraftan hakikaten hiç 
bir hata ve kusur olmasa bile maden gibi ağır 
bir işde çalışan bir işçiyi meslekine bağlamak, 
işine ısındırmak içtimai menfaat gayelerine uy
gundur. Böyle bir tedbirin alınması lâzımdı ve 
nitekim senelerdenberi 151 numaralı kanunla 
bu tatbik edilmiştir. Bunda bir yenilik olma
dığı gibi yenilik dahi olsa bunu şayanı şükran 
bir yenilik olarak kabul etmek lâzımdır. Ah
kâmı umumiye, umumî hallerde tatbik edil
mek için yapılır. Her umumî hükmün de bir 
istisnası vardır. Bu da onlardan biridir. 

Suat Hayri Ürgüblü arkadaşımızın temas 
ettiği bazı mevzulara cevap vermek isterdim. 
Adliye vekili beyefendi izahat verdikleri için 
hacet kalmadı. 

Yalnız muhakemenin gayri mevkuf olarak 
cereyanı doğru mudur, değil midir meselesi 
üzerinde bir görüşme yapıldı. Bunun sebebi 
şudur arkadaşlar: Ekseriya, tevkif edilecek 
adam; mesuliyet halinde o madenin işletilme
sinde ehemmiyetli bir uzuv, teknisiyen vaya 
mühendistir. Bunun tevkifi dolayısiyle istihsal 
işlerinin gecikmesi ve yolunda gitmemesi gibi 
haller ae fiilen vâki olmaktadır ve 
onun haricinde de bunlar nihayet ah
lâkî redaeti neticesinde hâsıl olmıyan 
suçlardır, tedbirsizlikten, dikkatsizlikten üeri 
gelmiştir. Mahkûm olursa o vakit cezasını çeker. 
Bunlar kaçacak adamlar da değildir. Biliyor
sunuz tevkif ihtiyatî bir tedbirdir, ceza değildir. 
Bundan sonra amelî kıymeti olması bakımuidan 
bunun kanuna konmasını Hükümet muvafık 
görmüş ve yerinde bir hükümdür. Bu mütalâa
ları arzettikten sonra mazbata muharriri ar
kadaşımdan bendeniz de bir nokta hakkında 
tenvir buyurmalarını rica edeceğim. Bu ilk taz
minat, 500 ve 100 liralık tazminat bir taraftan 
eğer yaralanma hâdisesi varsa yaralanana, 
ölüm hâdisesi varsa mirasçılarna verilir.. Den
mektedir. Bir bu nokta. Sonra, kanun «A ve B 
fkralarnda yazılı tazminat mahkeme kararına 
hacet olmaksızın maden işletenler tarafından 
derhal ödenir» diye yazılıdır. Yazılı olan fikra 
karşılaştırılınca tatbikatta bir güçlük olmiyar 
cak mı? Mirasçılar tarafından bir tazminatın 
alınması için mahkeme marifetiyle verasetin 
ispat edilmesi lâzımdır. Bu iş te epeyce bir aa-
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mana muhtaçtır. Bir taraftan derhal verilmesi 
lüzumunu koyan fıkra ile bu hüküm nasıl telif 
edilecektir? Binaenaleyh, arzettiğim bu mah
zurdan dolayı maddeye bir alestikiyet verilmek 
lâzımdır, Meselâ «mirasçılarna verilir» tâbiri 
yerine» «ailesine verir» gibi bir tâbir koymak 
suretiyle bunların mirasçı olduklarını ispat 
külfetinden vareste tutulması daha doğru olur 
zannederim, bu hususta verecekleri izahatla bu 
noktalar tenevvür edecektir. 

GALÎP GÜLTEKÎN (Konya) — Efendim, j 
muhtelif tarihlerde kabul edilen kanunlarda, bu i 
kanun lâyihasında bugün münakaşa edilmekte 
olan esas geçmiştir. Fakat ilk defa bütün şü- i 
mulü ile. bu lâyihada tebarüz ettiği için arka
daşlarımızın bazıları hata ve kusur olmaksızın I 
mesuliyete nasıl gidileceği üzerinde durdular. ı 
Malûmu âliniz ceza ve hukukta mesuliyetin bir 
mesnedi olması lâzımdır. Son zamanın teknik 
tekâmülü mühim işletmelerde böyle bir hata 
ve kusur mesnedine yapışmak suretiyle işi bir 
neticeye bağlamanın imkânı olmadığı görülmüş 
ve bu istatistiklerle sabit olmuştur. Hata ve 
kusur aranınca ister işi işletende, ister müstah
deminde olsun bunu meydana çıkarmak kabil 
olamamıştır. Bunun içindir ki nihayet bazı mes
netler aranmış ve yeni teoriler konmuş ve bu
na bir çok memleketlerde muhtelif adlar takıl
mıştır. içtimai hayatta bir kimse hususi vazi
yeti dolay isiyle daha istifadeli ve avantajlı du
rumda ise bu nimete mukabil kendisine külfet 
tahmil edilmektedir. 

Sonra kanunlarımızda mevcut diğer bir esas 
da meselâ bir kimse sırf iş sahibi olmak itiba
riyle çalıştırdığı işçilerin yaptığı fiil ve hare
ketlerinden de mesul oluyor. Buradaki mesu
liyet sırf iş sahibi olmasındandır. Başka bir 
mesnede müstenit değildir. İşte hata ve kusur 
aranmaksızın mesuliyete muhatap olması yeni 
bir esastır. Arkadaşlarımızdan bazısının dediği 
gibi yukardan, yani baştan verilecek 100 lirada 
hata ve kusur aranmasın amma hâkimce veri
lecek mütebaki tazminat hükmünde aransın. 
O vakit prensibin kıymeti olamaz. Çünki yüz 
liradan yukarısı için hata vardır, yüz lira için 
hata yoktur gibi bir mâna anlaşılır. Hata ve 
kusur kabul edilmediğine göre hâkimin vazife
si ne olacaktır? E, mesuliyet meselesinde 
hata ve kusur yoktur amma tazminatın mik
tarın* tâyinde bir takım avamil ve şeraitin nar 
zarı dikkate alınması lâzımdır, işte hâkim onu 
yapacak ve onu yaptıktan sonra, tazminat bin 
midir, iki bin midir, beş bin midir, onu şerait 
ve avamili nazarı dikkate aldıktan sonra tâyin 
edecektir. 

Hâkim Sulh hâkimi mi olsun, Asliye hâkimi 
mi olsun? 1340 ta kabul edilen kanunun 7 nci 
maddesinde Sulh hâkimi bu işi yapsın denilmiş
tir. Malûmu âliniz Asliye mahkemeleri daha 
uzaklardadır. Halbuki Sulh mahkemeleri daha- | 
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yakındır. Onun için bu ameleyi uzak yerlere 
göndermek, avukat tutmak, bilmem ne gibi 
bazı mükellefiyetlere maruz kılmaktansa böyle 
bunu sulh mahkemelerine bağlamak tazminata 
müstehak olanların nefine olur kanaatmdayım. 

Sonra bütün bu meselelerde hata ve kusu
run arannıamasmm yanında diğer bir cihet unu
tulmamalıdır. Kasit, arkadaşlarımız bazan da 
tazminata müstehak olan şöyle, böyle yapıyor, 
dediler. Evet böyle yaptığı zaman mesele bam
başkadır, Bu, hata ve kusurdan hariçtir. O işin 
ehemmiyetine göre ayrıca takdir olunur. Sonra 
işletenin cezaî mesuliyeti? Evet işleten, mese
lâ kendi tesisatında kanunun emrettiği şeyi 
yapmamıştır, noksan bırakmıştır. Bundan dola
yı cezaî mesuliyeti mevcut ve bakidir. Yalnız 
cezayı müstelzim fiili mühendisi ve sairesi yap
mışsa iş başkadır. Malûmu âliniz herkes ken
di fiilinden mesuldür. Binaenaleyh cezada esas 
fiili yapan kimse mesuldür. Nitekim taz
minat meseleleri müesseselere tahmil edil
diği halde şimdiye kadar hiç bir zaman mü
essese cezaî fiillerden mesul edilmemiştir. Ma
den sahibi de, mühendis vesairenin cezayı müs
telzim fiillerinden dolayı mesul edilemez. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bu Maadin nizamnamesinin ilk tanziminde ma
lûmu âliniz bu hükümler yoktu, bu maktu 
miktar yoktu. Dahiliye encümenine bizzat git
tim, rica ettim, daha pratik olduğunu söyle
dim ve bu maktu şekli rica ettim. Encümen 
de bu şekle koydu. Onun için bu bapta daha 
fazla izahat vermek hana düşüyor. Biz büyük 
işlere başlarken bu gibi hallerde ilk tazminat
ları mahkeme kararına bırakmıştık. Kazaya 
uğrayanlara verilecek tazminatı mahkemeler 
tesbit etsin denilmişti. Lâkin mahkemelerce tes
bit edilebilmek için; biliyorsunuz ameleler 
uzak yerlerden geliyor, ailesi haberdar olun-
cıya kadar zaman geçiyor, bu suretle bunların 
hukuku kaybolup gidiyor ve senelerce beş pa
ra alamıyorlar. Bunu düşünerek vaktiyle ben
deniz maktu bir şey koyalım dedim. Encümen 
kabul etti. Arkadaşlar, biliyorsunuz Meclisde 
bir iş Kaza sigortaları kanunu vardır. Bu Na-
fia encümenininizdedir. Geçen sefer de sırası 
geldiğinde söyledim, intizardadır, her halde o 
kanun çıkacaktır. O kanun çıkıncıya kadar bu 
maddenin hükmü baki olacaktır. Ondan sonra 
bu maddenin içerisindeki hükümler tamamen îş 
kaza sigorta kanunun içerisine giriyor. 
aşağı yukarı yüz bin amele çalıştıran nafıa ve 
su işlerinde, buna mümasil elde mevcut bir ni* 
zamname tatbik edilir. Şimdiye kadar hiç brr 
şikâyet de olmamıştır. Vaka şu tarzda cereyan 
etti. ilk hükümlerde tazminat verebilmek için 
amelenin sunu taksiri yoksa, diye bir ibare koy
muştuk. Malûmu âliniz sunu taksiri tesbit q 
kadar müşkül oluyor ki, daima kabahat ölenin 
üzerinde kalıyor. Onun için bu, sunu taksiri 
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yoksa kelimesi koyduğumuz sırada hiç bir ame
leye tazminat vermek imkânmı bulamıyorduk. 
Bunu derhal değiştirdik. Bu karar 1926 da büt
çe kanununa geçmiştir. Ona müsteniden bir 
nizamname yapılmıştır. Yani bu sunu tak
sir aranmaksızın verilecek bir sigorta pa
rasıdır. Kemal Bey arkadaşımızın dediği 
gibi. Yani madenci ile amele arasında; 
amele daha işe girmeden evvel bir 
anlaşmadır. Bu adam ölürse mirasçılarına beş 
yüz lira verilecektir. Malûl kalırsa asgari 150 
lira âzami 500 lira alacaktır. Bu muamele şu 
tarzda olur. Bir kaza olur, kaza o tarzda olur 
ki, ekseriya onun esbabını evvelden keşfetmek 
imkânı yoktur. Meselâ tünel içinde çalışan bir 
amelenin başına ufacık bir taş düşer, amele ölür. 
Kabahat ne mühendistedir, ne de amelededir. Ma
denci bu parayı vermek mecburiyetindedir. Bu 
kaza olduktan sonra derhal Hükümetin bu işe 
nezaret eden en yüksek memurunun riyaseti al
tında mütaahhit doktoru ve Hükümet doktoru 
birleşirler, karar verirler. Kaza olduğu zaman
da tabii müddeiumumi gelir, yaralı hastaneye 
gönderilir, tedavi edilir. Ölürse tabii derhal o 
para Hükümet mümessiline teslim edilir. Hü
kümet mümessili o amelenin ailesi nerede ise 
arattırır, oranın mahallî mahkemesine veya mal-
müdürlüğüne, pek iyi bilmiyorum, hulâsa emin 
bir yere gönderir ve bunu mahalli Hükümete de 
bir mektupla bildirir. Filân amele ölmüştür. 
Mirasçıları şunlardır. Parası gönderilmiştir, 
der Hasta olduğu zamanda mütaahhit, amele
yi tedavi ettirir. Malûl kalırsa bu
nun için de işe nezaret eden Hükümet âmirinin 
riyaseti altında mütaahiht doktoru ve Hükümet 
doktoru ki böylece üç kişiden mürekkep bir 
heyet maluliyetinin derecesini tesbit ederler. 
Bu maluliyetin tâyininde 551 numaralı Askerî 
maluliyet kanununun 11 nci maddesine bağlı 
emraz cetvelinde; hizmeti askeriye tabipleri ye
rine inşaat hekimleri kabul edilmiştir. Maluli
yetin derecesi tesbit edilir ve derhal parası ve
rilir Bu vaziyet en pratik bir vaziyettir. Bu 
tarzda amele ölümünde derhal ailesi bir iki ay 
zarfında parasını alır. Malûl kalınca tedavisi 
yapılır ve parasını da alır. Sigorta şirketle-
ride bu gibi yerlerde çalışan ameleye si
gorta edilirse tazminat vermektedirler. Fa
kat onların muamelesi o kadar uzun oluyor ki, 
bir, bir buçuk seneden evvel kırtasiyecilik yü
zünden amelenin ailesine yardım etmek imkânı 
hâsıl olamıyor, en pratik olarak bu şekli bul
duk. Yani nafia işlerinde bu tarzı tatbik ettik ve 
senelerdenberi de tatbik ediyoruz. Hiç bir ta
raftan da şikâyet yoktur. Şimdi denebilir ki, bu 
500 lira azdır. Evet azdır. Çünkü bu para 1340 
senesinde tesbit edilmişti. 1340 senesinde ölen
lere verilecek tazminat 500 lira olsun, malûllere 
de 300 lira olsun. Sonra bu malûllere verilen 
miktar 500 liraya kadar çıktı. 

j ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — 300, 500 
| daha tezyit edilebiliyor mu? 

İZZET ARUKAN (Devamla) — Hayır edi
lemiyor, katidir. Sizinle bir farkımız vardır. îş 
kaza sigorta kanununda da olduğu gibi âzamisi 
tesbit edildi. Sonra her kaza vukuunda zaten 
ona nezaret eden teknik heyetin ilk vazifesi 
kaza hakkmda teknik bir rapor yapmak ve o 
raporda katı olarak kaza ne suretle olmuştur ve 
kim kabahatlidir, tesbit etmektir. Mahkemeye 
bu raporu tevdi etmek lâzımdır. Mahkeme de 
bu rapor üzerine ayrıca bir ehli vukuf göndere
cektir. Onun için ehli vukufun maden mühen
disi veya yüksek mühendis olması veya olma
ması üzerinde durmak istemiyorum. Yalnız bu 
maddede bir noksanlık gözüme çarpıyor. Malû
mu âliniz biz eski Maden nizamnamesinin 78 nci 
maddesini kaldırdık. 78 nci maddenin nihaye-
tindeki, kusur mütaahhide ait ise, raütaahhidin 
aldığı tertibatın noksanlığından ileri gelmişse 
caza terettüp eder. Fakat bir amelenin 
ölmesinden dolayı maden sahibini asmazlar. 
Bu her yerde kabul edilmiştir, yalnız 
para ile cezalandırılır. Maadin nizamname
sinin bu maddesinde diyor ki, « Kazanın 
vukuu madenin sui idaresinden ve fennen lâzım 
olan şeylerin noksanından neşet etmiş ise 50 al
tından 100 altma kadar başkaca cezayi nakdî da
hi alınacaktır.» Altın beş misli olduğundan 250 
liradan 500 liraya kadar ceza verilir demektir. 
Buna dair burada bir kayıt voktur. Encümenin 
nazarı dikkatini celbediyorum. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — 10 ncu maddenin müzakeresi sıra
sında söz alan arkadaşlardan bir kısmı madde
de vazedilen hükümleri teyiden beyanatta bu
lundular. Bittabi bunlara ayrıca' cevap vermeğe 
lüzum yoktur. Esas metni kabul buyuruyorlar 
ve doğru olduğunu gösteren muhtelif deliller de 
serdediyorlar. Bu meyancja sigorta hakkında bir 
telâkki vardır ki, maddenin metni bu telâkkiye 
müsait değildir. Malûmu âliniz sigorta, işçi ile 
işveren arasmda bir münasebet tesis etıjıez. 

îşçi ve işveren haricindeki bir teşekkülle 
münasebetlidir. Daha ziyade ya doğrudan doğ
ruya işçi veya... 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Mukavele, 
mukavele. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (De
vamla) — ...veyahut işçinin çalıştığı müessese 
tarafından tediye edilen primlerin mukabilin
de istihsal edilen bir haktır ki, burada bu ma-
kanizmanın doğrudan doğruya tatbikma imkân 
yoktur. Maddede hâkim olan esaslar şunlar
dır : Muhtelif arkadaşlarımız da bunları izah bu
yurdular. 

Birincisi; işin hususiyetidir. Madenlerde 
hata ve kusur tesbiti fevkalâde güç bir ame
liyedir. Âdeta kusur aranması ölenin veya ka-

- 147 — 



î : 58 15. 5 .1942 C : 1 
zaya uğrayanın tazminattan mahrum kalması 
gibi vazıı kanunun esas maksadiyle telifi müm
kün olmıyan neticeler vermektedir. îşte bu gibi 
neticeleri bertaraf etmek içindir ki, umumî 
esastan da ayrılmış bulunmaktadır. Birinci 
sebep budur . 

ikinci sebep: Arkadaşlarınım izah ettiği 
gibi meslekî mesuliyet esasıdır. Risk profesyonel 
denilen bu esas pek çok yerlerde kabul edil
miş ve son senelerin cidden takdire şayan iç
timai bir harekettir. İşçileri çalıştıran müesse
selerin mensupları ki, kendilerine malî ve ikti
sadi menafi temin etmektedir, bu işçilerin 
menfaatlerini temin edici bazı külfetlere tabi 
tutulmuşlardır, işte lâyihanm ikinci esası da 
budur. 

Şimdi bendeniz evvelâ izzet Bey arkadaşımı
zın bahsettikleri 100 lirayı 150 liraya çıkaralım 
noktasına temas edeceğim. Adliye encümeni ba
kımından bunun 150 liraya çıkarılmasına bir 
mahzur yoktur. Bunu iktisat encümeni tes-
bit etmiş. Eğer Yüksek Heyetiniz 150 liraya 
çıkarılmasında bir mahzur yoktur mülâhazasiy-
le kabul buyurursa biz de muvafakat ederiz. 

izzet ve Emin Bey arkadaşlarımız hadlerini 
tesbit edelim, buyurdular. Buna imkân yoktur. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Âzamisini. 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De

vamla) — Müsaade buyurun. Çünkü bu kanun 
hem işçiyi, hem ameleyi, hem mühendisleri yani 
muhtelif derecede kazançları olan ve mevkileri 
çok mütefavit olan şahısların hukukunu koru
mağa yarar bir şekildedir. Belki insanî mülâ
hazalarla bir mühendisin bir kolu ile bir ame
lenin bir kolu arasında bir fark yoktur denile
bilir. Fakat o mühendisin üzerine aldığı aile
sinin bakımı itibariyle bazı farkların kabulü 
zaruridir. Çünkü bir işçiye tahsis edilen parayı 
bir mühendisin ailesine tahsis ederseniz onu 
fiilen geçinmekten imkânsız bir hale sokmuş 
olursunuz. Şu halde böyle geçim dereceleri 
mütefavit olan ve içtimai vaziyetleri başka baş
ka olan kimselerin bu kolu şu kadar, bir gözö 
şu kadar diye bütün azaları için bir barem yap
mağa bu kanunun bünyesi müsait değildir. Bu
nu hâkime bırakmakda kanunun esas ruhu ba
kımından zaruret vardır. 

Refik İnce arkadaşım bir sual irat buyur
dular, cezaî mesuliyete mütealliktir. Kendile
rinin de izah ettikleri veçhile bu şahsidir. Ya
ni fiil kimden sâdır olmuşsa ona aittir. Cezaî 
mevzuatın sarih ahkâmı haricinde maden işlete
ne cezaî mesuliyet tevcihine bittabi imkân yok
tur. 

Ali Ruaa arkadaşımız da bir sual irat buyur
dular, verasetin ispatı bakımından. Hakika
ten bir müddet geçecektir, bunu kabul etmek lâ
zımdır. Fakat bu zaruridir. Çünkü böyle bir 
vesikayı istihsal etmeden ailesine verilir diye 
bir kayıt koyacak olursak tatbikatta çok ma- I 

kûs neticeler verebilir. Hak iddia eden hakikî 
mirasçı mıdır, değil midir? Bu para ilâm alın
madan verildiği takdirde bilâhara ilâmı ibraz 
edene verilmek üzere geri almak işi fevkalâde 
güçleştirir 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Derhal. 
ADLİYE En. M. M. ŞÎNASl DEVRİN (De

vamla) — Kanunen muteber bir vesika istihsal 
edilmeden de verilebilirdi. Fakat arzettiğim 
gibi doğacak müşkülâtı nazarı itibara alarak 
bunu muhafazada fayda gördük, (Derhal) 
kelimesi bazı idarî karar ve tedbirlerin ittiha
zına imkân bahşeder mülâhazasiyle konmuş
tur. Esasen kendileri de çok iyi takdir buyu
rurlar ki, veraset senedi uzun ameliyeleri mu
cip değildir. Şahit ve taraflar hazır bulunursa 
bir cslsede intacedilir. Buna mukabil verase
tin ispatmda önce verilmesi çok büyük mah
zurlar tevlit eder. Suat Hayri Bey arkadaşımız 
suallerini gerçi encümene tevcih buyurmadı-
lar. Fakat muhterem Adliye vekilimiz kendile
rini teyit buyurdukları için encümenin isti-
nadettiği esasları izah zarureti hâsıl olmuştur. 

Evvelemirde şurasını arzetmek isterim ki 
muhterem Adliye vekilimizin umumî esaslardan 
ayrılmamak yolundaki kanaati çok yerindedir, 
bir Adliye vekili de ancak bu şekilde idarei ke
lâm edebilirdi. Yalnız bizim umumî esaslardan 
ayrılmamızı haklı gösterecek mühim esbap var
dır. Suat Hayri Bey arkadaşımızın Abidin Bey 
arkadaşımızla birlikte temas buyurdukları bi
rinci noktai nazar, hata ve kusur aranmağa mü-
taalliktir. Filvaki umumî esaslarımız bunu âmir
dir. Fakat umumî esaslarımız hususi mevzula
ra temas etmiyen mevzulardır. Bu esasların 
değişmesini istilzam eden hal ve şartlar varsa, 
o esaslardan ayrılmanın yine hukuk kaidele
rinin bir icabı olduğunu her iki arkadaşımız da 
takdir buyururlar. Biz hata ve kusur nazariye
sinden ayrıldık, sebeplerini daha önce izah et
miştim ; bunları uzun uzadıya tekrara lüzum gör
müyorum. Bunun birinci sebebi, burada hata 
ve kusurun tesbiti hususundaki müşkülâttır. 
İkinci sebebi, meslekî mesuliyet, üçüncü mesne
di, içtimai yardımdır, dördüncü mesnedi ora
daki çalışma şartlarının ağırlığıdır. 

Bütün bu mülâhazalar umumî esaslarımız
dan ayrılmağı haklı gösteren hukuk esaslarıdır. 
Zaten Ali Rıza arkadaşımızın dediği gibi, kar 
nun da bunu âmidir. Umumî esaslardan ikinci 
ayrılışımız ki hakikaten bir hukukçunun naza
rına çarpacak vaziyettedir, bu dâvaların rüyet 
salâhiyetini sulh mahkemelerine verilmesidir. 
Bunun sebebi şudur: Vazife taksimi işin ehem
miyetine göre ayrı merciler derpiş eder. Bura
da hata ve kusur aranmadığı cihetle iş nisbeten 
basitleşmiş demektir. Şu hale göre bu yoldaki 
tetkikatın basit bir usule tabi tutulması büyük 
bir mahzur tevlit etmez. Gerçi bu işılerin de 
asliye mahkemelerinde görülmesi şayanı arzu 
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olurdu. Vazife bakımından istisnaların az ol
ması faydalıdır. Yalnız bu amelenin çok lehin
de bir hükümdür. Bir defa merci itibariyle mü
racaat kolaylığı vardır. Sonra tatbikat bakı
mından, tatbik edilmekte olan usulü muhakeme 
bakımından. Gerçi her ikisi de hâkimi münfe
rittir. Fakat arkadaşımızın bildikleri gibi tat
bik ettikleri usul ayrıdır. Bunun çok farklı ol
duğunu kendileri de bilirler. 

Diğer bir noktaya temas buyurdular; ehli 
vukufun tâyini. Hâkim bunda serbesttir de
diler. Hukuk usulü muhakemeleri kanununda 
hâkim filvaki mukayyet değildir. Fakat biz 
bunda da bir mertebe daha ileri gidiyoruz. Ma
den kazalarındaki ehli vukufun yüksek maden 
mühendisleri arasından seçilmesi * mecburiyeti 
tatbikatta görülen bazı mahzurları önlemek 
içindir. 

Buna bir misal olarak bir makine 
usta basısının atmosfer tazyiklerinin hesa
bında düştüğü fahiş hatayi izah ettiler. 
Ayrı üç tüpten gelen tazyiki, meselâ 3 
erden 9 atmosferdir demiş, ehli vukufun seçi
mine konulan tahdit işte bu gibi mahzurları 
önlemeğe matuftur. Yalnız şurasmı kaydede
lim ki bu hâkimi bağlamayacaktır. Eğer hâkim 
ehli vukufun verdiği raporu muvafık görmezse 
kendisi aynı şartları haiz diğer bir ehli vukuf 
seçecektir. Arkadaşımız hekim kelimesine te
mas buyurdular. Bendeniz ilk mâruzâtımda da, 
işletmenin hekimi veremez demedim. İşletme 
hekiminin vereceği rapor mağdur için, tazmi
nat isteyen için kati bir vesika mahiyetinde 
değildir dedim. Maden işletmesinin sahibi benim 
hekimim sana sakat değildir demiş, tazminat 
veremem şeklinde bir delili öne süremiyecektir. 
Fakat alâkalı kabul ederse bittabi lehinde bir 
hüküm olmak itibariyle bu vesika makûl ve 
muteberdir. Tam teşekküllü hastane şartının 
konulmaması, tazminatın verilmesinde işçilere 
bir külfet tahmil etmemek içindir. Şu halde 
umumî mevzuatımıza göre böyle bir raporu ver
meğe salahiyetli herhangi bir hekimin vereceği 
rapor muteberdir ve bunun böyle olması tabii
dir. 

Abidin Bey arkadaşımız diğer bir hususa te
mas ettiler, dediler ki, hata ve kusur aramı
yoruz deniyor amma cezaî mesuliyet için hata 
aranıyor, diğer fıkrada bu zikredilmiştir. Efen
dim zaten cezaî mesuliyet için hata aramak 
pek tabiidir. Bu madde münhasıran hukuk 
dâvalarına 'münhasırdır. Çünkü tazminat işi bir 
hukuk mevzuudur. Hukuk mevzuatı da cezadan 
büsbütün başkadır. Kendileri de pekâlâ tak
dir ederler ki, ceza hükümlerinde hata ve ku
sur aramamak gibi bir yola gitmek »ceza esas
ları ve mantık kaideleriyle kabili telif değil
dir. Maddede yazılı muameleyi yapacak olan 
hukuk hâkimidir, ceza hâkimi tatbikatta ceza 
hükümlerini tatbikle mükelleftir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — 150 lira 
İ r a İCJTTI 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Evet. 

REFİK İNCE (Manisa) — Derhal verilir 
tâbiri üzerinde şurasını anlıyamadım. 

Verasetini ispat ettiği takdirde derhal ve
rilir mi denmek isteniyor? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Evet, ölüm halinde tazminat is-
tiyenlerin mirasçı olduklarını ispat etmeleri 

REFİK İNCE (Manisa) — Sulh hâkimini 
takyit etmez buyuruyorsunuz. Halbuki «Lüzum 
görülecek vukuf ehlinin yüksek maden mühen
disleri arasından seçilmesi şarttır» dendiğine gö
re hâkimin ihtiyarı nerede kaldı? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Hâkim ceza dâvalarında bu ehli 
vukufun vereceği raporla mukayyet değildir. 
Kanaat hâsıl edememiş ise aynı vasıflan haiz 
diğer bir vukuf ehline müracaatı tahtı kara
ra alabilir.. 

ABİDİN BINKAYA (Kastamonu) — Bir 
sual. Bir noktanın yanlış anlaşıldığını zannedi-
yoıum. O cihetin tebarüz ettirilmesini istiye-
ceğim. 

İş ceza noktasına intikal etmeden hukuki 
tetkikat yaparken, hata, kusur gibi onun zım
nında daha başka şeyler de çıkabilir. Tetkikat 
neticesinde cezaî hükümleri Hukuk mahkeme
leri de tatbik edebilecek midir? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Hukuk mahkemesinde cezaî taki
bat yapılamaz, buna orada ıttıla hâsıl olursa 
umumî hükümler cari olur. Yani bir Hukuk hâ
kimi hiç bir zaman cezaî ciheti aramağa gide
mez. Buradaki hata ve kusur doğrudan doğruya 
tazminatın tâyinine mevzu olan hususlara 
aittir. 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Müsa
ade buyurun, daha bitmedi. Ehivukufun rapo
ru neye dair oacaktır? Esbabı mucibesi ne ola
caktır? 

Ehlivukufun raporu, yalnız şu kadar tazmi
natı icabediyor mu diyecektir, yoksa şu hata
lardan, şu kusurlardan ileri gelmiştir, işletmede 
şu olmuştur, binaenaleyh ameleye şu tazminat 
verilmesi lâzımgelir diye bununla mı iktifa ede
cektir? Ehlivukufun raporu ne diyecektir? 

Sonra ikincisi, hâkim hiç bu işlere temas 
etmeksizin raporu isterse kabul etmiyecektir, 
ahkâmı umumiye mucibince. Fakat kabul etme
mek için ne sebep olacaktır? Yani nasıl bir 
kanaat hâsıl edecektir? Hükmetmeğe mutlaka 
mecburdur. Hükmetmek için hata ve kusur 
aramanın veyahut takdir edilen tazminatın ma
hiyeti itibariyle.... 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Hata ve kusurun ne şekilde tesbit 
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edileceğini biraz önce arzetmiştim. Bu raporun 
nasıl tanzim edileceğini ve ne hükmü ifade ede
ceğini soruyorsunuz. Bu raporun sureti tanzim 
ve ifade edeceği hüküm için hiç bir istisnai 
kaydımız yoktur. Ahkâmı umumiye ne ise o 
cari olacaktır,; |f , 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Maksadımız 
Sulh mahkemelerinin bu işlere bakmasıdır. Fa
kat miktar itibariyle yani 300 liraya kadardır 

.diyen ifade üzerinde bir tereddüt hâsıl olmasın. 
ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (De

vamla) — Bu da onlara Sulh mahkemesinde 
bakılır ibaresiyle bu kabil dâvaları umumî esas
lardan farklı olarak sulh mahkemesine tevdi et
miş oluyoruz. Bu husus ayni zamanda zapta da 
geçmiş bulunuyor. Mesele yoktur. 

İZZET A R Ü K A N (Eskişehir) — Bir sunu 
taksir, madenciden eski kanunda .... 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Anladım, îzzet Bey arkadaşımız eğer 
ayrıca madeni işletenin bir kusuru varsa, fennî 
bakımdan bir kusuru varsa ayrıca bir para taz
minatı vermemesini iltizam ediyorlar. Maddeye 
bu yolda bir hüküm koymak çok tehlikelidir Çün
kü madeni işletmeden dolayı herhangi bir ce
zaî mesuliyet teveccüh ederse ceza kanunumuz
da buna dair ahkâm mevcuttur. Ona göre ceza 
tertip olunur. Bazan ağır cezaları istilzam eden 
hâdiseler vukua gelebilir. Herhangi bir ted
birsizlik yüzünden on, yirmi ve daha fazla kişi 
ölebilir. Bu itibarla şimdi ayrı bir hüküm koy
makla cezaî mesuliyet babında âdeta ceza ka
nunundaki hükümleri bir tarafa bırakıp daha 
hafif bir müeyyide vazetmiş oluruz. Arzetti-
ğim gibi maksat bir tazminat vermekse zaten 
sunu taksir olmadan da tazminat veriliyor, 
bundan başka ceza kanunundaki cezaî müeyyi
delerin tahrifi muvafık olamaz. 

İKTİSAT En. Na. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Efendim, Adliye encümeni Mazbata muhar
riri arkadaşımız sorulan suallere hukuki cihet
ten esas itibariyle beraber olduğumuz ce
vaplan arzettiler. Müsaadenizle bende -
niz de bu mesele hakkında ufak bir iki noktaya 
temas ederek iktisat encümeninin noktai naza
rım arzedeceğim. 

Burada cezaî takibatta ehlivukufun intiha
bında, Adliye encümeni Mazbata muharriri ar
kadaşımızın söylediklerini teyiden diyebilirim 
M, bu çok lâzımdır. Bir çok misalleri görülmüştür 
ki, bu işten anlamıyan kimseler ehlivukuf ola
rak seçilmiş ve çok kötü neticeler elde edilmiş
tir. Yalnız maden mühendisi olması belki faz
la tahdidî olabilir. Maden mühendisi, makine 
mühendisi, Elektrik mühendisi de diyebiliriz. 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Elektrik 
mühendisi, makine mühendisi anlamaz bu işten. 

ÎZZET ARUKAtf (Eskişehir) — Alelûmum 
mühendis diyelim, 

İKTİSAT En. Na. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Yol mühendisi de çağırabilirler. Bunu sade
ce tavzihi mahiyette bir kolaylık olmak üzere 
kabul etmek imkânı olduğunu arzediyorum. 
Maden mühendisi memleketimizde maalesef çok 
azdır. Mamafih bu noktada ısrar edecek de
ğiliz. 

Sonra gayrimevkuf olarak muhakemesinin 
yapılması hususunda ısrar etmek lâzımdır. 
Çünkü hâdisat göstermiştir ki, kaza vukua ge
lir gelmez çok kere mühendis tevkif edilmekte
dir. Halbuki mühendisin kazadan sonra yapaca
ğı, acilen yapacağı bir çok işler vardır, onları 
orada yapmadığı takdirde yeni kazalar vukua 
gelebilir. Onun için mühendisin tevkifi büyük 
sakatlıklar doğurabilir. Bu nokta üzerinde 
bilhassa ısrar etmek lâzımdır. Adliye encümeni 
mazbata muharriri, İzzet Arukan arkadaşımız, 
100 liranm 150 liraya çıkarılması hususundaki 
teklifine mütemayil görünüyorlar. Bunun 100 
lirada kalması faydalı olacağı kanaatindeyim. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Niçin.. 
İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 

(Devamla) — Pek ufak kazalar mevzuubahistir. 
Meselâ amelenin bir tırnağının ucu bir kazaya 
uğramıştır. Bu kaza neticesinde çalışma kabili
yetinden ufak bir şey eksilmiş, 100 lira da bu gi
bi işleri tazmine kâfi gelir. Burada suiistimale 
gitmek tehlikesi mevcuttur. Fazla da suiistima
le gitmekten ziyade, küçükte suiistimale gitmek 
mevzuubahistir. Burada 100 lira kâfidir, ka
naatindeyim. Bundan başka öteki* arkadaşımla 
tamamiyle beraberim ve maddenin aynen kabu
lünü bendeniz de Heyeti Umumiyeden rica ede
rim. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — İktisat en
cümeni doğrudan doğruya bir kabahat yapmış 
olanın, demin de arzetmiş olduğum gibi, kusu
rundan dolayı bu kusur sahiplerinin Ceza kanu
nuna göre cezalandırılmasında mutabık mıdır
lar, yoksa eskiden olduğu gibi, cezayı nakdî ile 
cezalandırılmasını mı muvafık görüyorlar. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Biz cezayı nakdî yolunu tehlikeli 

görmekteyiz, cezaî yollardan tecziyesini daha mu
vafık bulmaktayız. Cezayi nakdî almak sure
tiyle, Adliye encümeni mazbata muharriri ar
kadaşımızın dediği gibi, bir varidat membaı 
aramak gibi, para ile, cezayı nakdî ile tecziyeye 
doğru gitmeği faydalı görmedik. 

^ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Sadece tırnak meselesini bir misal 
olarak aldılar, bu (B) ye girmez. O fıkra, 
çalışmak kabiliyetini kısmen kaybedenlere ait
tir, O itibarla bu daha ziyade 26 ncı maddenin 
tedavi kısmına girer. Böyle bir uzvunu kısmen 
kaybedenlere 100 - 150 liranm verilmesinin çok 
görülmemesi tabiidir. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Tırnağını tamamen kaybeden bir 
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adam o parmağı ile bir şey tutamryacağı için ça
lışma kabiliyetini kısmen kaybeder. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 
ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — İfade

ler zapta geçmiştir. Umumî ahkâm dairesinde 
yapılacağını ve takyit olmadığını söylediler< Bi
naenaleyh takyit olmadığına göre takririmi geri 
alıyorum. 

REÎS — O halde maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26. — Maden işletenler hasta olan 
ve kazaya uğrıyan işçileri parasız tedavi ettir
meğe mecburdurlar. 

Bu maksatla hastanesi olmıyan mahallerdeki 
madenler bir hasta odası ve ilk yardım vasıta
larını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar iş
çisi olan madenler bir revir mahalli ve beş yüz
den yukarı işçisi olan madenler yüz kişisine bir 
yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar. 

Birbirine yakın olan madenleri işletenler 
müşterek bir hastane kurabilirler. 

Tedavi altındaki işçilere almakta oldukları 
ücretlerin aşağıda yazılı olan miktarı verilir. 

Yiyecekleri temin edilmek şartiyle hastane 
veya revirlerde tedavi edilenlerden: 

a) Bekâr olanlara % 25 
b) Evli çocuksuz olanlara % 50 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 75 
Çalışamıyacakları günler için ayakta 

tedavi edilenlerden: 
a) Bekâr olanlara % 50 
b) Evli çocuksuz olanlara % 65 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 80 
REİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Sualim var. 

Acaba Encümen bu maddede mevzuubahis olan 
«Yüzden beş yüze kadar işçisi olan madenler bir 
revir mahalli ve beş yüzden yukarı işçisi olan 
madenler yüz kişisine bir yatak hesabiyle hasta
ne açmağa mecburdurlar.» fıkrasında kabiliyeti 
tatbikiye görüyorlarmı? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim geçen celsede de arzetmiş-
tim. Bu madde heyeti umumiyesi itibariyle Ad
liye encümenini doğrudan doğruya alâkadar 
eden bir mevzu değildir. Biz bunu aynen kabul 
ettik. Bu kısmı Hıfzıssıhha kanunu tesbit et
miştir. Binaenaleyh mevcut ahkâm bu esası 
âmirdir. Hattâ bazı arkadaşlarımız bunun gay
ri kâfi olduğu mülâhazasını da serdettiler. 
Kabiliyeti tatbikiyesine gelince; Maadin umum 
müdürü bunun bu suretle yapılmakta olduğunu 
beyan ettiler. Bizim maddede yaptığımız ye
gâne değişiklik, bekâr olanlara % 40 veriliyordu, 
biz bunu % 50 ye çıkardık. Bu, amele lehine 
yapılmış bir değişikliktir. 

İZZET ARUKÂN (Eskişehir) — Efendim, bu 
maddede diyor ki, «500 den yukarı işçisi olan 

madenler 100 kişisine bir yatak hesabiyle has
tane açmağa mecburdurlar.» Malûmu âliniz 
hastane meselesi büyük bir tesistir. Bunun 
doktoru, teşkilâtı gayet geniştir. Bunu 500 
amele çalıştıran bir madencinin tesisine mad
deten imkân yoktur. Filvaki bu maddeyi doğru
dan doğruya Hıfzıssınha kanunundan almışlar 
ve orada öyledir. Biz aşağı yukarı her had 
üzerinde 20 bin, 30 bin âmele çalıştırdığımız 
halde bile bu hastaneyi tesise imkân bulama
dık. Bunun yerine şu tarzda hareket ettik: 
500 den fazla işçisi olanlar doğrudan doğruya 
memleket hastanesinde veya hususi bir hasta
nede bir yatak, iki yatak ,üç yatak, dört yatak 
angaje ediyordu ve o hastanenin muayyen ya
takları o mütaahhidin emrine amade olduğun
dan dolayı onu doğrudan doğruya mütaahhidin 
bir hastanesi telâkki ediyorduk. Acaba Encü
men de bunun tatbik edileceğini kabul ederek 
mi bu maddeyi yazmıştır. Yoksa doğrudan doğ
ruya her 500 amele için mutlaka bir hastane 
üzerinde İsrar edecek midir? 

SIHHAT ve İÇTİMAİ MUAVENET En. Rs. 
HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlar, 500 ve daha ziyade işçi çalıştıran iş 
müesseseleri, tabii burada mevzuubahis olan 
madenlerdir ve iş sahiplerinin bir hastane aç
masını ve 100 işçi için bir yatak bulundurmasını 
Umumî hıfzıssıhha kanunu âmirdir ve şimdiye 
kadar tatbikat da böyledir. Muhterem İzzet 
Ârukan; iş sahipleri bu hastaneleri açmıyarak 
bulundukları yerdeki hususi hastanelerden ya
hut belediye, hususi idare ve Devlete ait hasta
nelerden bu nisbette yatak temin ederek kaza 
vukuunda veya hastalık zuhurunda hastalarını 
buraya yatırmak ciheti muvafık olabilir, şek
linde beyanatta bulundular. 

Umumî hıfzıssıhha kanununun neşrinden son
ra tatbikata başlandığı zaman bu mesele bazı 
yerlerden, ait olduğu dairelerden teklif sure
tinde gelmiş ve hususi bazı arzular izhar edil
mişti. Fakat bizim her yerde hususi hastane
lerimiz bulunmadığı gibi, hastanelerimizin bu
lunmuş olduğu yerler de vilâyet merkezleridir. 
Bu gibi vilâyet merkezlerinde hususi idarelere 
ait hastanelerin zaten yatak adedi az ve vüsati 
kâfi olmadığı için kendisinin tedavisine mecbur 
olduğu hastalardan başka, bir de bunları tedavi 
edecek vaziyet ve vüsatte değildir. Bittabi bu 
bir kolaylık demektir. Daha kolay olacağı için 
hiç birisi hastane açmaz. Tabip bulunduğu 
yerdeki bu gibi hastanelerde para ile tedavi 
mümkün olduğu için kendileri bunu tercih eder
ler. Fakat bu suretle olursa o memleketin 
hastaları aleyhine bir netice verir. Bunun için 
beş yüz işçi çalıştıranların, Umumî hıfzıssıhha 
kanununun hükümlerine göre ve şimdiye ka
dar tatbik edildiği veçhile hastane açmaları
nın mecburiyetinin baki kalması umumî sıhhat 
noktai nazarından ve işçinin hayatı bakımından 
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muvafık olacağından eski halde kalmasını tek- I 
lif ve arzederim. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim, bir 
kanunu yaparken en çok dikkat edeceğimiz nok
ta, o' kanunun bir ihtiyacı tatmin etmesi nok
tasıdır ve bir de tatbik edilip edilemiyeceği 
keyfiyetidir. Kanunları yapıp da kendiliğin
den kabili tatbik olmıyan bir şekle sokarsak, 
kanunlara karşı duyulması lâzımgelen hürmete 
kusur arız olur. Binaenaleyh, artık tatbik edil
miyor canım, şeklinde, yani padişah yasağı üç 
gün sürer gibi, halk arasmda kıymet ifade et-
miyen, hükmü olmıyan kanunlar gibi bir vazi
yet hâsıl olur. Ben Havzai fahmiyesinde bulun
madım, Zonguldak'a gittim, bir iki gün gezdim. 
Orada memleketin hastanesi vardır, bir daha 
zannederim büyük hastane açıyorlar. Zonguldak 
Havzai fahmiyesinde ötesinde berisinde bir çok 
ocaklar vardır. Zannediyorum işçisi şu kadar 
olursa bir revir, bir doktor ister. Şu kadar ol
duğundan dolayı da bir hastane lâzım. Hastane 
lâakal beş doktor, bir sertabip, mutlaka bir 
operatör, bir dahiliye mütehassısı ister, hemşire, 
şüvester ister. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Has
taneye bir doktor kâfi.. 

REFİK İNCE ( Devamla ) — O vakit revir 
olur. Bir hastanede bir tane hekim, böyle oldu
ğu takdirde sizin noktai nazarınıza iştirak ede
mem Doktor Bey. O halde niçin hastane diyo
ruz? Hastane benim evimden muhakkak farklı 
olmalıdır. 500 tane amele için bir hastane açı
yoruz. Bazı ocakların beş yüz değil, 1500 ame
lesi vardır. Bunların uğrıyacağı kazalarda mü
dahale etmek üzere umumiyetle orepartöre, bir 
hariciyeciye, ve ayrıca bir dahiliyeciye lüzum 
hâsıl olmaz mı? Binaenaleyh bence işlerin mahi
yeti üzerinde tevakkuf ederek maden sahibi has
tane açmağa mecburdur. Bu sefer hastane aç
mış, adamın yeri var, yurdu var, fakat dokto
ru yok. Soruyorum, Hüsamettin arkadaşıma, 
bir çok kazalarr belediyeler doktorsuzdur. Na
mütenahi hastaneler var, fakat doktorları mün
hal. Bütün bunların içerisinde bilmem nerede 
işleyen maden ocağı için doktor arıyor. 100 
amele için revir, 500 amele için hastane yapacak. 
Doktor yoktur. Adam bunu nereden bulsun? 
Yanı başında bir kaza var, müsaade edin ora
dan doktor getireyim. Hayır olmaz, mecbursun 
hastane yapmağa. Efendim müsaade buyurun, 
vilâyet merkezinde hastane vardır. Orada te
davi yapalım. Hayır olmaz. İllâ hastane yap
mağa mecbursun. Yani arkadaşlar, hayatın 
icaplariyle, hayatın kolaylıklariyle mütenazır 
şekilde hareket etmekte ameli fayda vardır. Bir 
taraftan hastane açacak, fakat doktor bulamıya-
cak. Hastane açmasın demiyorum. İmkânı olan 
yerlerde açılsın. Fakat imkânı olmıyan yer
lerde hastanede, ameleyi tedavi ettirmek esas 
olduğuna göre, hastaneye yatıracağım derse, | 

mesele kalmaz. Hastane yaptırmağa icbar et
tirmemizin sebebi, amelenin hayatını kurtar
maktır. Onu şu şekilde temin edeceğim derse, 
illâki hastane yapacaksın demek, bence elde 
edilmesi melhuz faydaya karşı doğru bir hareket 
değildir, kanun işlemez bir hale gelir. 

Birinci nokta, İzzet Arukan arkadaşımın 
tecrübe ve tatbikattan ve içinde bulunduğumuz 
doktor yokluğundan mütevellit vaziyetten alın 
mış intibalarma ben de iştirak ediyorum. 

İkinci mesele; bir ameleyi çalıştıran maden
ci, amelenin hayatını temin ediyor, gündeliğini 
veriyor, kazaya uğrarsa tazminat veriyor, evve
lâ peşinen bir miktar veriyor, eğer kâfi gelmez
se, mahkeme hükmederse daha fazlasını da veri
yor. Binaenaleyh amelenin hayatı az çok sigor
talıdır. Kazaya karşı, tehlikelere karşı güzel bir 
teminattır. Fakat bir de adalet terazisini iki ta
raflı kullanmak vaziyetiyle mükellefiz. Bu 
adam bu sefer hasta olursa hem hastaya bakı
yor, hastanenin parasmı veriyor, onun istilzam 
ettiği doktor, ilâç parasını veriyor, hastaya 
yemek parası veriyor, üstüne de almakta ol
duğu ücretin % 25 inden 75 ine kadar para 
ödüyor. O halde İktisat encümenini teşkil eden 
arkadaşlarımızdan bir sual. Bunun hesabı yapı
lırken yekûnun nereye varacağı düşünüldü mü? 
Yiyeceği 100 kuruş tutar, farzedelim tedavisi de 
50 kuruş tutar, almakta olduğu ücret 100 kuruş 
ise 75 kuruş da buraya verilecek. Şu halde bir 
işçi hasta olduğu zaman masrafı 225 kuruşa va
racak. Binaenaleyh hesabı yapılarak mı bu nis-
bet burulmuştur? 

KEMALETTİN KAMU (Rize) — Çoluk ço
cuğu ne yiyecek? 

REFİK İNCE (Devamla) — Maden amele
si olmıyan diğer ameleyi de düşünelim. Onlar da 
müzayıkadadır. Bir taraf için cennet, diğer ta
raf için cehennem yaratmıyalım. 

Diğer fabrikalarda çalışanları, inşaatta mü
hendislerinin idaresi altında çalışanları böyle 
teminata tabi tutmadığımıza göre, aralarında 
hiç olmazsa fazla fark yapmamağa çalışalım. Ne 
olursa olsun, ameleyi siyanete matuf olan bu 
noktayı takdir etmek lâzımdır. Fakat yapılan 
hizmetlerin âdilâne olmasını ve hesapların dahi 
hangi esasa müstenit olduğunu bize bildirilme
sini istiyorum. 

îk. En. NAMINA KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Efendim, İzzet Arukan arkadaşımız, yol ame
lesinden ve onlara tatbik edilen tedavi usulün
den bahis buyurdular. Bu yol amelesi; muay
yen bir yerde, daima çalışan insanlar değildir
ler. Bunlar gelici geçici am,eledir. Halbuki biz 
muayyen bir yerde 40 - 60 sene çalışmak için 
maden imtiyazı veriyoruz. Bunlara yol amele
sinden biraz farklı muamele etmek lâzımdır 
zannediyorum. Bunlara biraz farklı muamele 
etmek ve bunlara bakmak şu noktadan lâzımdır 
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M, maden amelesi ağır işçidir. Bunları buraya 
bağlamak ve mümkün olduğu kadar terfih et
mek lâzım gelir. Bizde de, başka memleketlerde 
olduğu gibi, babadan oğula bir amele sınıfı ye-
tişmelidir. Memlekette maden işçilerinin lüzu
mu kadar çoğalabilmesi için ^ mutlaka!; bunun 
tesisi lâzımdır. Hastane' hükmü de bu ySofrda 
atılmış bir adım olacaktır. Memleket hastane
lerinden istifade hususundaki mütalâaya 
doktor Hüsamettin Kural arkadaşımız 
kâfi derecede cevap verdiler kanaatın-
dayım. Bu hastanelerde kâfi derecede 
yer yoktur. Vatandaşlar istedikleri gi
bi oralarda yer bulamamaktadırlar. Buralarını 
bir de maden amelesiyle doldurmak katiyen 
doğru olamaz. Onun için buradaki hüküm, esa
sen Umumî hıfzıssıhha kanunundan alınmıştır 
ve 500 ameleden itibaren bir hastane açmak 
mecburiyeti konulmuştur. Bu, ağîr değildir ve 
tatbiki mümkün bir iştir kanaatındayız. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbakır) 
— Bu hastane kaç kişilik olacaktır? 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Her yüz ame
leye bir yatak itibariyle. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbakır) 
— O halde 5 yataklşı bir yer, hastane değil, 
revir olur. 

KÂZIM GÜLEK (Devamla) — Refik İnce 
arkadaşımız maden amelesiyle diğer amele ara
sında bir tercih yapıldığını söylediler. Hakika
ten maden amelesiyle diğer ameleyi ayırmak 
ve maden amelesine daha iyi bakmak mutlaka 
lâzımdır. Bunlara hasta oldukları ve yaralan
dıkları vakit verilecek ücret yerindedir. Yalnız 
«Maden işletenler hasta olan ve kazaya uğra
yan işçileri parasız tedavi ettirmeğe mecbur
durlar» dendiği vakit, hastalıktan maksat, alel
ıtlak hastalık değildir, meselâ bir veremlinin 
burada tedavisi değildir. 

Bunun tavzihi gayet muvafık olur. Burada has
ta olandan, maksat, mesleki bir hastalıktır. Yani 
orada çalışmasından dolayı bir hastalığa tutul
masıdır. Bunun burada tavzihi yerindedir. Bu 
hususta Refik înce arkadaşımla beraberim. Bu
nun haricinde ameleye yemek yedirmek, bak
mak, bundan başka ücret vermek, tedavi etmek 
suretiyle fazla bir şey yapılmış olmadığı kana-
atmdayım. Çünkü bir maden amelesinin biraz 
daha iyi, ötekilerinden daha iyi bakılmasının 
onların maden işlerine bağlanmasının ve orada 
daimî bir amele sınıfının vücut bulmasının ga
yet lüzumlu ve faydalı olduğu kanaatındayız. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 500 
işçi ve daha fazla çalıştıran iş müesseselerine 
hastane yapmak mecburiyeti şimdiye kadar ta
mamen bir çok yerlerde ifa edilmiştir. Bugün 
muhtelif sanayi müesseselerinde ve maden işle
tilen yerlerde daimî işçi bu haddi bulduğu tak
dirde hastahaneler yapılmıştır. Onun için, ka

nunen mevcut olan hükmünü değiştirerek bu 
hastahanelerin bir kısmmın da kapanmasına 
sebebiyet vermek tabii doğru olmaz. 

Muhterem Refik İnce arkadaşım bendenizden 
sordular, efendim belediyelere tabip buluna,-
mazkenvbin beş yüz işçi çalıştıran bir yere bir 
hastane açılarak tabip bulmak muvafık mıdır? 
Belediyelerimize tabip belki kâfi derecede bu
lunamıyordu. Fakat Yüksek Meclisin çıkarmış 
olduğu kanunlar ve yapmış olduğu müsaade ve 
kolaylıklarla memleketimizde hekim adedi gün-
dengüne artmakta ve İstanbul Tıb fakültesin
den her sene daha fazla hekim çıkmaktadır 
bu daha da artacaktır. Bundan üç sene evvelki 
tabip bulma zorluğu bugün o zamanki kadar 
mevcut değildir. 

Bundan iki üç sene sonra bütün beldiyele-
rimize tabip bulmak imkânı da hâsıl olacaktır. 
Bundan sonra tabip bulmakta müşkülât çekmi-
yeceğimizi tahmin ediyorum. Fakat bin beş yüz 
işçi çalıştıran bir yerde hastane açılması, bir 
belediyenin hastane açması kadar mühimdir. 
Belediyenin hastane açtığı yerlerde belediyeler 
kuvvetlidir. Buralarda daha başka hastaneler 
de vardır. Fakat bin beş yüz işçi çalıştıran yer
ler şehirden uzak olduğu için, kaza ve âni mü
dahalelerde şehre kadar gitmek daha zor ola
caktır. Binaenaleyh şehirde çalışacak hastane
lerden belki bunlar daha müreccah olabilir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Efen
dim, ben de bir ricada bulunacağım. Beş yüz 
amele için bir hastane yapmak lâzımgeliyorsa 
yapılsın. Fakat 10 milyon köylü için bir doğum 
evi yoktur. Eğer adama ihtiyaç varsa, Fatma'
nın doğurduğu çocuğu kurtaralım. Maden işçi
si de sanatkârı da odur, Köylüsü de, hepsi on
dan gelir. Rica ederim, köylerde de bir doğum 
evi yapalım. 

SIHHİYE En. REİSİ Dr. HÜSAMETTİN 
KURAL (Ağrı) — Arkadaşımız köylüleri teş
kil eden 10 milyon nüfus için memleketimizde 
bir doğum evi yoktur buyurdular. Onun için 
söz aldım, yüksek huzurunuza geldim. Memle
ketimizde bir kere Sıhhat vekâletinin birçok 
yerlerde açmış olduğu doğum evleri mevcuttur. 
Hattâ hastanelerin bir kısmı da ayrıca doğum 
için teşkilât yapmıştır, memleketin yüzlerce do
ğum teşkilâtı vardır. Onun için kendilerine ce
vap vermeği münasip buldum. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — İşçi çalış
tıran yerlerin hastalarını tedavi ettirmesi ve 
bunlar için revir ve hastaneler açması umumî 
hıfzıssıhha kanununun emirleri arasındadır. 
Arkadaşımız bu hususu izah etti ve kanunun 
en güzel esaslarından birisi de budur. Bunun 
üzerinde fazla bir şey söyliyecek değilim. 

Yalnız İktisat encümeni mazbata muharriri 
arkadaşım demin bu hastanelerde iş esnasın
da meslekî icaptan dolayı hasta olarak gelen 
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amele tedavi olunacak dediler. Zannediyorum 
ki, kanun mutlaktır. Orada hastalanan herkes 
ve her işçi tedavi olunabilecektir. Mazbata mu
harririmizin bu ifadesi yanlış anlaşılabilir, bu 
hususta yanlış bir telâkkiye yer verir endişesiy
le bunu tavzih etmek istiyorum. Zaten Umumî 
hıfzıssıhha kanunuda bunu âmirdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — İktisat encümeni 
Mazbata muharririnden bir sual sormak istiyo
rum. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, birinci fıkra tedaviye müte
alliktir. Bunun işten dolayı hastalananlara tah
sisi bir çok ihtilâfları mucip olur. Böyle bir 
külfetten kurtulmak isteyen adama işten dolayı 
değildir gibi bir açık kapı bırakmış oluruz. 
Yalnız ücrete taallûk eden hususlarda Refik İn
ce arkadaşımızın dedikleri yerindedir. Diğer 
encümenlerinde müzakerelerinde bunun temin 
edilmediği anlaşılıyor. Acaba tedavi altma alı
nanlarla işten dolayı hastalanan veya kazaya 
uğramış olanlara şu ücretler verilir dense bu 
ilâve kendilerini tatmin eder mi? 

Demek ki, tedavi mutlaktır. İşten mütevellit 
veya iş haricinde olsun. Fakat ücret verilme
sinde bir fark gözetilmektedir. Zaten İş kanu
nunun 25 nci maddesi de işten dolayı demekte
dir. Binaenaleyh eğer Yüksek Heyetiniz kabul 
ediyorsa şöyle yaplım. «Tedavi altına alınan
lardan işten dolayı hastalanmış ve kazaya uğra
mış olan işçilere.» 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Efendim, İktisat encümeni buna 
büyük bir memnuniyetle taraftar olur. Çünkü 
memlekette içtimai yardım hususunda ileri bir 
adım daha atılmış demek oluyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi bir amele 
hastaneye gitmiş olmak için işten dolayı mı 
hasta olmuş olmalı? 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Şimdi yeni tek
lif o değildir efendim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şu halde yaptığı 
işten dolayı değil, alelıtlak himayesi lâzımdır, 
yatacaktır... 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Evet. 
REFİK İNCE (Manisa) — Mesele yoktur. 
REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere mebni «Açmağa veya 

hastanelerden birinde o miktarda yatağı em
rinde amade bulundurmağa mecburdurlar» tar
zında tashihini reye konmasını rica ederim. 

Eskişehir 
İzzet Arukan 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddede bir ufak ibare tadili vardır. Onu da 
beraber okutuyorum. 

MADDE 26. — Maden işletenler hasta olan 
ve kazaya uğrıyan işçileri parasız tedavi ettir
meğe mecburdurlar. 

Bu maksatla hastanesi olmıyan mahallerdeki 
madenler bir hasta odası ve ilk yardım vasıta
larını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar iş
çisi olan madenler bir revir mahalli ve beş yüz
den yukarı işçisi olan madenler yüz kişisine bir 
yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar. 

Birbirine yakın olan madenleri işletenler 
müştereken bir hastane kurabilirler. 

Tedavi altına alınanlardan işten dolayı has
talanmış veya kazaya uğramış olan işçilere al
makta oldukları ücretlerin aşğıda yazılı olan 
miktarı verilir. 

Yiyecekleri temin edilmek şartiyle hastane 
veya revirlerde tedavi edilenlerden: 

a) Bekâr olanlara % 25 
b) Evli çocuksuz olanlara % 50 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 75 
Çalışamıyacakları günler için ayakta 

tedavi edilenlerden: 
a) Bekâr olanlara % 50 
b) Evli çocuksuz olanlara % 65 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 80 
REİS — Bu tarzda tashih görmüş olarak 

maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
2. — Nahiye, teşkili ve idaresi hakkında 1/743 

ve nahiye müdiırlermin intihap ve istihdam usul
le fine dair 1/7 M sayılı kanun lâyihaları ve Büt
çe, Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, Lâyihanın müzakeresine 
devam ediyoruz. Evvelce Encümene verilmiş 
olan 16 ncı madde gelmiştir. Onun müzakere
sine başlıyacağız. 

MADDE 16. — Nahiye meclisinin idarî vazi
feleri şunlardır: 

A) Nahiye sınırı içindeki kasaba ve köy
lerin imarını ve halkın ve hayvanlarının dü
zenini, sağlığını ve kalkınıp ilerlemesini ko
ruyacak ve arttıracak tedbirleri bulup teklif 
etmek; 

B) Kasaba ve köyleri nahiye merkezine 
bağlıyan telefon şebekesini Köy kanununun 12 
nci maddesindeki usul dairesinde tesis ve 
idaresini temin edecek tedbirleri almak; 

C) Nahiye arazisini sulayabilecek suların 
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akıtılma ve dağıtılmasını düzene koymak ve 
yeniden arklar ve bendler yaptırmak için il
gili köyler halkının mesaisini tanzim edici ted
birleri almak; 

D) Hususi kanunlar hükümleri dairesinde 
küçük dere ve çayları temizlemek ve nahiye 
içinde sivrisinek üremesine ve sıtma tevlidine 
müsait olabilecek su birikintileriyle küçük ba
taklıkları kurutmak ve bunların hâsıl olabil
mesine mâni olmak için tedbirler almak; 

E) Orman kanununun emrettiği şekilde 
ağaçlandırma ve dikilen ağaçları koruma iş
lerini düzenleyici tedbirler almak; 

F) Kumar ve sarhoşluk gibi tereddi âmil
lerini önleyici tedbirler almak; 

G) Köyleri nahiye merkezine ve birbirine 
ve iskele ve istasyonlara ve umumî yollara bağlı-
yan mevcut yolların ıslah ve muhafazası ve 
yeniden açılmasına ihtiyaç görülen yollar için 
lüzumlu programların tanzimi ve nahiye yolları 
üzerindeki köprü, çeşme ve kuyuların iyi hal
de muhafazası ve bu işlere ait mükellefiyetlerin 
Köy kanununun tâyin ettiği hadler dahilinde 
kasaba ve köylere tevzii esaslarını ve çalışma 
zamanlarını kararlaştırmak; 

H) Nahiyeye bağlı köyler bütçelerini tetkik 
ederek köylerin müşterek hizmet ve masrafla-
riyle ilgili maddeleri hakkında kararlar vermek 
ve bundan sonra bütçeleri nahiye müdürünün 
tasdikma sevketmek; 

I) İhtiyar meclislerince salınan salmalara 
bir ay içinde yapılacak itirazları ikinci derecede 
tetkik ederek en çok bir ay içinde karara bağla
mak; 

J) Kasaba ve köylerde ihtikâra mâni ted
birler almak ve lüzumunda ekmek, et, petrol ve 
tuza narh koymak ve müsait olan yerlerde istih
lâk ve istihsal kooperatifleri vücude getirmek. 

DURAK SAKARYA ( Gümüşane ) — Reis 
Bey, Dahiliye Vekili Bey burada olmadığı gibi 
ekseriyet de yoktur. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekili Bey mev
cut değildir. Onun için ruznamenin diğer mad
delerine geçiyoruz. 

Affedersiniz, Adliye Vekili Beye salâhiyet 
vermişler. Şu halde tekrar kanunun müzakere
sine devam ediyoruz. 

Madde hakkında mütalâa var mı? 16 ncı 
maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Nahiye meclisleri, hukuk iş
lerinde : 

A) Miktar ve kıymeti 50 liraya kadar (50 
lira dahil") ödünç para, menkul alım ve satımı, 
icar, ücret ve saireden mütevellit alacak dâ
valarına bakmak; 

B) Miktar ve kıymeti 150 liraya kadar (150 
lira dahil) ve gayrimenkule mütaallik bulunmı-

yan ihtilâflarda müracaat halinde tarafları uz
laştırmak ; 

Vazileİeriyle mükelleftir. 
REÎS — Biliyorsunuz, bu madde üç gün ka

dar müzakere edilmiştir, daha, söz almış bir çok 
arkadaşlar vardır, avnr zamanda kifayeti mü
zakere hakkında verilmiş takrir vardır. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Kifayeti foıüza-
kere' aleyhinde söz istiyorum. 

REÎS ~- Pekâlâ, buyurun. 
GALÎB PEKEL (Tökad) — Sayın arkadaş

lar, köy ihtiyar meclislerinin adli salâhiyetleri 
mevzuubahis olan bu meselenin tamamen tenev
vür etmemiş olduğu kanaatindeyim. Müzake
renin ademi kifayet hakkında söz söylemek için 
söz almış bulunuyorum. 

Evvel be evvel Köy kanununun köv ihtiyar 
meclislerine adli salâhiyet veren 49, 50, 51, 52. 
53, 54. 55. 56... ilâhiri maddelerinin bugün cari 
olup olmadiöT hakkmda katî bir neticeve henüz 
varmamış bulunuyoruz ki bu hususta daha ile
riye doeru eritmek kabil olsun. Muhterem Ad
liye vekilimiz 492 numaralı kanunun. Köy kanu
nunun ihtivar meclislerine adli salâhiyet verdiği 
bu maddeleri ilga etmiş bulunduğuna dair bu
rada beyanatta bulundular. Aynı zamanda 
Temviz mahkemesinin de bu hususta bir kararı 
olduğundan bahsett'ler. f 

Arkadaşlar 492 numaralı kanunu ve buna 
mütaallik zabıtları sureti mahsusada tetkik et
tim. Bu kanun müzakeresi esnasmda, «Tesrii 
muhakemat kanunu» namını da almış.ve sonra 
«Usulü muhakematr hukukiye ve cezaive ve sulh 
hâkimleri ve icra kanunlarını nraaddil kanun» 
ismiyle çıkmış bulunmaktadır. Bu kanun sulh 
hâkimlefinin salâhiyetlerine taallûk eden bir 
maddevi ihtiva ediyor ve Sulh hâkimleri kanu
nunu da bu bakımdan tadil etmekte bulunuyor. 
Sulh hâkimleri kanunu Köv kanunundan çok ev
vel çıkmış bir kanundur. îşte bu tesrii muhake
mat, ben de kısa olsun diye böyle diyeyim, bu 
kanunun dokuzuncu maddesi şöyle bir hükmü 
taşımaktadır ; 

«Sulh hâkimleri alelıtlak resülmal ve kıy
meti yirmi bin kuruş olan deyin ve aynı men
kul dâvalariyle hakkı mesil ve hakkı mürur 
dâvalarını rüyet eder.». Sulh hâkimleri kanu
nuna bu kanun sadece bu ibare ile temas et
mektedir. Sulh hâkimleri kanununda sulh hâ
kimlerine 500 liraya kadar dâvalara bakmak sa
lâhiyeti veriliyor. Bu, beş yüz liralık salâhiyeti 
200 liraya kadar indirilmiş bulunmaktadır. 
Bu kanunun sulh hâkimleri;kanununa temas et
tiği yegâne nokta bu noktadır. Şimdi, sadece 
bu kanunda böyle bir hüküm olduğundan dola
yı ve ilga maddesinde de ki, 50 nci maddedir, 
«Usulü muhakemei seriye kararnamesi ve kava-
nini sairenin işbu kanuna muhalif hükmü mül
gadır,» diye yazılıdır. Bu ibarenin bulunma
sına dayanarak Köy kanununun ihtiyar meclis-
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lerine vermiş olduğu adli salâhiyetin kaldırıldı
ğını ileri sürmektedir. Arkadaşlar, Köy kanunu 
18 mart 1340 tarihinde çıkıyor. Bundan 24 
gün sonra da bu kanun çıkmaktadır. Köy kanu
nu çıkarken Meclis bunu büyük ümitlerle çıka-
rryordu. Burada bunlar derin derin tetkik edi
lirken, görüşülürken vaziyet böyle olduğu halde 
bu tadilci kanun ki, o sıralarda istinaf mahke
meleri, seriye mahkemeleri kaldırılmış mahke
meler arasmda az çok tanzim edilememiş bazı 
noktalar var. Sırf bunları tanzim maksadilye 
hazırlanmış olan kanun buradan çıkıyor ve bu
nun müzakeresi esnasında, o günkü zabıtları 
baştan aşağı okudum, buna dair tek bir keli
me mevzuubahis olmamıştır. Adliye vekili mer
hum Necati Bey buradan bu kanunun nerelere 
taallûk ettiğine dair uzun uzadıya beyanatta 
bulunmuştur. Orada bahsettiği kanunlar: Usulü 
muhakemei hukukiyeye, usulü cezaiye ve bir de 
Sulh hâkimleri ve bir de icra kanunudur. Yal
nız bunlara taallûk ettiğinden bahsetmiştir. Di
ğer hatipler, bilâ istisna tek bir fert Köy ka
nununun ihtiva ettiği adli salâhiyetlere asla do-
kunmamışlardır. Arkadaşlar, bir meclis bir ka
nun yapar, adli salâhiyetlerle bir kanun çıkarır. 
O kanun henüz mevkii tatbike konmadan na
sıl bir esbabı mucibe serdedilmeden o kanunu 
derhal kaldırır? Bu nasıl hatırdan geçebilir? 
O haldeki o kanun henüz tatbika konacak ve 
belki de konmadı. 

Böyle olduğu halde bu kanun nasıl kalkar? 
tesrii mehâkim kanununun müzakeresini yapan 
vazıı kanunun, hiç bir ferdinin hatırından bu 
ilga geçmemiştir. Böyle olduğu halde Adliye 
vekâleti nasıl olmuşta bu kanuna dayanarak 
köy kanununun kendisine verdiği adli salâhiyet
lerini kaldırırım diye düşünmüştür ve nasıl ol
muş da Temyiz mahkemesi bu hükümler mülga 
diye karar vermiştir? Arkadaşlar, bunların tef
siri, tadili, fesih ve ilgası için bu Meclisten 
başka salahiyetli makam tanıyor musunuz. Na
sıl oluyor da Mahkemei temyiz Meclisin yaptı
ğı bir kanuna mülgadır diye karar veriyor? 

EKREM ERGUN (Ankara) — Böyle bir 
karar yoktur. 

GALlB PEKEL (Tokad) — Var diye Ad
liye vekili söyledi. Buraya gelen lâyihanın al
tına Adliye vekili kendileri de imza koymuştur. 
O kanunu Hükümet bu maddelerin mülga oldu
ğundan değil, baki olduğundan bahsile buraya 
getirmiştir. Çünkü ilgasına dair hükümleri de 
lâyihasına koymuştur. Bunun altında Adliye 
vekilinin de imzası vardır. 

Ben bu bahse temas etmiyecektim. Fakat 
Adliye vekilimizin teması bana söz söylemek 
lüzumunu duydurdu. Arkadaşlar, Adliye vekâ
letinin öyle kararlan vardır ki idare makaniz-
masında 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Mahkemei temyize olan bu tarizler 
tamamen mevzu haricidir. 

GALÎB PEKEL (Devemla) — Mahkemei 
temyizin buna salâhiyeti var mıdır, yok mudur, 
bunu başka yerde mevzubahsederiz. Ben başka 
bir şeye temas etmiyeceğim. 

tşte 18 senedir bu kanunun temas ettiği 
adili salâhiyetler yaşıyor mu, yaşamıyor mu 
diye bu mesele bir ihtilâf halinde yürümüş 
gitmiştir. Bunun güzel defterler tutulmak sure
tiyle köylerde yaşatılmasının önüne geçen işte 
bu ikilik olmuştur. Bu hükümler baki midir, 
deail midir? Adliye vekâleti bu hususta tamim 
varmış, müddeiumumilere tebliğ etmiştir. Bun
lar da kaymakamlara bildirmişlerdir. Köy ka
nunu mülgadır d ive, 

Arkadaşlar, böyle oldu,<ru halde o köylü ki, 
h\z hnmm bunlara bakabilir mi, bakamazmı diye 
tereddüt edivoruz, o köylü nasıl orada bunları 
gayet acık olarak tatbika dopru gider. 

Arkadaşlar, gecen defa söylemiştim, tekrar 
edeceğim; köy ihtiyar heyetleri köylüler arasm
da, çıkan dâvalara, dâvalar demeyeyim ihtilâf
lara "bakmaktadır, baka gelmiştir ve ne yapar
sak yanalım, bakacaktır. Memleketin havrı da 
bundadır. Bir cok arkadaşlar, bilhassa Adliyeci 
arkadaşlarım bu salâhivetlerin köylerde tatbik 
edilmediğini çünkü tatbika yanaşmadıklarını 
söylediler. Bunun üzerinde çok söz söylendi, 
arkadaşlar, daha 9 ay oluyor, neden Çiftçi mal
larının korunması hakkındaki kanunda bu 
meclislere 50 liraya kadar alacak dâvalarından 
daha mühim olan tazminat işlerine bakmak 
salâhiyetini verdik? Daha dün verdik. Bugün 
onlara 10 liraya kadar alacak dâvalarında karar 
vermek salâhiyetini vermiyeceksek neden onla
ra 50 liraya kadar zarar ve ziyan ve tazminat 
işlerine bakmak salâhiyetini verdik? Demekki 
onları ehliyet sa,hibi gördük. Onu görmekteyiz 
ki böyle bir salâhiyet veriyoruz. Bunun için 
arkadaşlar, Köy kanununun, köy meclislerine 
vermiş bulunduğu on liraya kadar alacak ve 
alım, satım dâvalanndaki salâhiyetleri bıraka
lım. Köy kanununun on liraya kadar olan bu 
salâhiyetleri katı olarak veriyor. Şayet M is
terseniz, bunlara itiraz edilirse, bu dâvaları na
hiye meclisleri de ikinci derecede baksınlar. 
Ona da hayır demem arkadaşlar. 

REİS — Mütalâa dermeyan ediyorsunuz, 
mütalâanızı maksada hasrediniz. 

GALİB PEKEL (Devamla) — işte bu mev
zular benim görüşüme göre tamamen halledilme
miş olduğu için müzakereyi gayri kâfi görüyo
rum. Takdim ettiğim takririn kabulünü rica 
ederim. Encümene gitsin. Encümen itirazı bıra
kacak mı, tay mı edecek?. Tetkik eder, nahiye 
meclislerine nereye kadar bakmak salâhiyeti 
verilirse oraya kadar bakar. 

RElS — Efendim, kifayeti müzakere aley-
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hînde olan sözden başka kimseye söz veremem. 
Kifayeti müzakere takririni Dahilî nizamname 
mucibince reye arzetmek mecburiyetindeyim. 

Kifayeti müzakere takririni nazarı dikkate 
alanlar ... Almıyanlar ... Kifayeti müzakere ka
bul edilmiştir. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Yalnız bir iki noktayı arzetmeme 
müsaade buyurunuz. 

Efendim, Galib Pekel arkadaşımız Adliye 
vekâletinin Köy kanununun mülga olduğuna 
dair bu sene bir tamim yaptığından bahsettiler. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Şimdi değil, ka
nun çıktığı zaman . 

ADLİYE V. HASAN MENEMENClOĞLU 
(Devamla) — Evet, ben de bu noktayı tashih 
için çıktım. Bu sene böyle bir tamim ya
pılmamıştır. Kanunun çıktığı tarihte de böyle 
bir tamim yoktur. Adliye vekâleti iki tamim 
yapmıştır, ve bunlar Köy kanununun mer'i 
olduğu merkezindedir. Biri 1341 tarihli diğeri 
de 1939 tarihlidir. Fakat burada bu mesele 
münakaşa edilirken mevzu haricinde olarak 
Mahkemei temyiz salâhiyeti haricinde kanunun 
mülga olduğuna dair karar vermiştir ve bu 
karar teşevvüşe sebebiyet vermiştir, demişler
dir. Bunu Adliye vekili sıfatiyle kabul ede-
miyeceğim. Mazur görsünler. Mahkemei tem
yiz böyle teşevvüş husule getirecek bir karar 
vermemiştir. Böyle bir karara muttali deliliz. 
Hangi karar memlekette böyle bir teşevvüş hu
sule getirmişse onu bildirmeğe mecburdurlar. 
Bir memleketin en büyük mahkemesine ihtisas
ları dışında salahiyetli olmıyarak söylenen bu 
sözü kabulde mazurum. Bunu tebarüz ettirme
ği faydalı gördüm. (Doğru sesleri). 

REÎS — Bu madde hakkında verilmiş tak
rirler vardır, onları okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
6 . V . 1942 

Kürsüde arzeylediğim sebepler dolayısiyle : 
1. Köy kanununun ihtiyar meclisine vermiş 

olduğu kazai salâhiyetlerin olduğu gibi bırakıl
masını ; 

2. Köy meclislerinin on liradan yukarı elli 
liraya kadar verecekleri kararları itiraz üzerine 
nahiye meclisinin katiyetle halletmesini; 

3. Elli liradan yüz elli liraya kadar alacak, 
alım, satım, icar ve sair menkul dâvalarına ka
bili itiraz olmak üzere, bakmasını teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

(Ret, ret sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Maddenin (A) fıkrasının «miktar ve kıyme
ti» kelimelerinden sonra (on liradan elli liraya 

kadar) şeklinde kabulünü arz ve teklif eylerim. 
Bingöl 

Feridun F. Düşünsel 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen müzakere edil
mekte olan 19 ncu maddenin ilcisi dolayısiyle 
40 ncı ve 44 ncü maddelerle birlikte müzakere 
edilmesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

11 . V . 1942 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen 19 ncu madde
nin aşağıdaki şekilde kabul buyurulmasmı tek
lif ederim: 

MADDE 19. — Nahiye meclisleri, hukuk iş
lerinde : 

A) Köy ihtiyar meclislerince, Köy kanunu 
mucibince on liraya kadar görülen dâvaları iti
raz edildiği takdirde tetkik ederek karara bağ
lamak ; 

B} Miktar ve kıymeti 25 liraya kadar (25 
lira dahil) ödünç para, menkul alım ve satımı, 
icar, ücret ve saireden mütevellit alacak dâvala
rına bakmak; 

O) Miktar ve kıvmeti 150 liraya kadar olan 
(150 lira dahil') ve gayrimenkule mütaallik bu-
lunmıvan ihtilâflarda; 

Müracaat halinde tara/fları uzlaştırmak; 
Vazifeleriyle mükelleftir. 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Arzettiğim sebeplerden dolayı Nahiye kanu

nunun 19 ncu maddesinin aşağıda yazıldığı şe
kilde tadilen kabulünü teklif ve rica ederim. 

Bolu 
Lûtfi Gören 

Madde — Nahiye divanının göreceği işler: 
A) Miktar ve kıymeti elli lirayı geçmiyen 

ödünç para, menkul alım ve satımı, icar, ücret 
ve saireden doğma alacak dâvalarına bakar. Bu 
gibi dâvalar için divana müracaat edilmedikçe 
hiç bir mahkemeye gidilemez. Ancak divan he
yeti salâhiyeti bulunduğu herhangi bir dâvanın 
mahkemece bakılmasına karar verebilir. 

B) Köy kanununda yazılı kazai salâhiyetle
rini kullanmağa devam edecek olan köy ihtiyar 
meclisleri intihap devreleri başında bu salâhi
yetlerini bizzat kullanmağa veyahut nahiye di
vanınca kullanılmasına karar verir ve tatbik olu
nur, yeni seçilecek ihtiyar meclisi değiştirebilir, 
her iki halde de karar suretleri nahiye müdür
lüğü vasıtasiyle bağlı bulundukları vilâyete, 
kaymakamlığa, mahkemeye gönderilir. 

C) A fıkrasında yazılı işlerden olup mik
tar ve kıymeti (150) lirayı geçmiyen ihtilaflı hal-
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lerde müracaat üzerine divan işe el koyar ve ta
rafları uzlaştırmağa çalışır. 

REÎS — Efendim, bu takrirlerin içinde en 
cezri bir teklif olduğu için evvelâ Abidin Bin-
kaya'nm takririni reyinize arzetmek mecburiye
tindeyim. Onun için tekrar okutuyorum. 

(Abidin Binkaya'nrn 19 ncu maddenin 40 ve 
44 ncü maddelerle birlikte müzakere edilmesi 
hakkındaki takriri tekrar okundu). 

RElS— Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tadil tekliflerini teker teker reyinize 
arzedeceğim. 

(Tokad mebusu Galib Pekel'in takriri tekrar 
okundu). 

GALİB PEKEL (Tokad) — Ben bu fıkrala
rın teker teker reye konulmasını teklif ediyo
rum. 

FERİDUN FtKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum. 

REtS — Sizin takririnizin aynı mıdır? 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 

Benim takririm arkadaşımın verdiği takririn 
birinci fıkrasının aynıdır. Zannederim arkada
şımda muvafakat ederler, benim takririm tak-
dimen reye konursa, Yani Köy kanunu muci
bince köy ihtiyar heyetlerinin haiz olduk
ları on liraya kadar olan dâvalara bakmak sa
lâhiyetlerinin devamına aittir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Mazbata muharriri sıfatiyle tak
rir hakkmda söz istiyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Mazbata muharriri söylerse biz de söyleriz. 

REİS — Demek ki, birinci fıkrada siz de 
birlesiyorsanız O vakit söylersiniz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Son söz takdimen mebusundur, encümenin değil
dir, Nizamnamenin 84 ncü maddesi mucibince. 

REİS — Size söz vermiyeceğim demedim. 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, bendeniz söz almıyacaktım. 
Çünkü 3 inikadı baştan başa işgal eden bu mev
zu artık tamamiyle vuzuh peyda etmiştir. Yal
nız bu celsede mevzubahs edilmemiş olmak iti
bariyle kısaca bir iki kelime arzetmeği faydalı 
buldum. 

Bir defa mevzuumuz köy kanununun kazai 
hükümleri baki midir, değil midir mevzuu de
ğildir. Buna dair bir tefsir talebiyle huzurunu
za gelmiş olmuyoruz. Onun için maddeyi Köy 
kanununun kazai hükümlerinin baki olup 
olmaması bakımından herhangi bir şekilde tâ
dil etmek muvafık olmaz. Kaldı ki Mahkemei 
temyiz şu şekilde anlamış, o hakka nasıl teca
vüz eder diye kaza mercilerimizin en yüksek 
teşekkülünün kendilerine kanunen bahsedilmiş 
olan bir salâhiyeti istimal ederken teşevvüş 
yaratmış gibi tasvir edilmesini şahsan doğru 

bulmam. (Biz de iştirak ederiz seslen). Mev
zuumuz tamamen ayrı bir mevzudur. Eğer bir 
teşevvüşü icabettiren hususlar varsa muhterem 
arkadaşımızın bunların delillerini arzetmesini 
alâkadar vekilleri tenviri lâzımıdır. Bendeniz 
şahsen kaniim ki mahkeme kararları hiç bir 
teşevvüş husule getirmemiştir. Memleketimizde 
tam bir içtimai nizam ve adalet nizamı mev
cuttur, bununla iftihar edebiliriz. Birinci hu
sus bu. 

İkinci husus; bu takririn birinci fıkrasından 
gayri fıkraların kabulü bütün mahkemeleri
mizi kapamağa müncer olur. Çünkü köylülere 
ait olan dâvaların, pek azı 150 lirayı aşar. Teş
kilâtı esasiye kanunumuz ve bütün medeni 
memleketler ihtilâfların halli için kazai merciler 
tesis etmiş iken bunların idarî mahiyette olarak 
herhangi bir mercie tevdii hususudur ki memle
kette nizamı içtimaiyi ve adalet mefhumunu 
haleldar eder bir manzara yaratabilir. Eğer 
maksat köy kanunun ihtiyar meclislerine ver
miş olduğu kazai salâhiyetin, nahiye teşkilâtı 
yapılıncıya kadar idamesi ise onun yeri burada 
değildir. Onun yeri ilgaya müteallik olan mad
dedir, yani 49 ncu maddedir. Ve eğer yüksek 
heyetiniz bu ciheti tasvip ederse orada görüşü
lür. Köy ihtiyar meclislerinin kaza salâhiyet
lerini idame ettiren bir fıkra ilâve olunur. 

Bu itibarla mevzuun fevkalâde ehemmiye
tine binaen bu hususları Yüksek Heyetin tak
dirlerine bir defa daha kısaca arzetmeği bir 
vazife bildim. Kaldı ki, nahiye meclisleri dahi 
köy dışında bir teşekkül değildir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu mütalâa esas hakkında oluyor. Bu vaziyette 
kifayeti müzakerenin mânası kalmıyor. Böyle 
olduğu takdirde biz de cevap vermek mecbu
riyetinde kalırız. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Feridun Fikri Beyin bu derece sinir
lenmesine ve âdeta Makamı Riyasetin vazife
lerini tekabül ederek Meclis Reisi gibi ihtarda 
bulunmasını da ben kabul edemem. Eğer hududu 
aşmışsam Yüksek Riyaset Makamı buradadır. 
Feridun Fikri Beyin ihtarlarına hiç hacet yok
tur. Bu bir tarafa bırakıldıktan sonra tekrar 
esasa dönüyorum. 

Arkadaşım köylerdeki ihtiyar meclislerine 
kaza hakkı verelim dedikleri zaman esbabı 
mucibeleri bir köy teşekkülü olmak itibariyle
dir. Bu bakımdan bir irtibat tesis etmiş oluyo
ruz. Bu da köy içinde bir teşekküldür. İki 
köylü azadan ve bir nahiye müdüründen mürek
keptir. Bu itibarla müteaddit kazai merciler 
yaratmakta büyük bir mahzur vardır. Kaldı ki, 
köylerimizin halini Muhterem Heyetiniz ayrı 
ayrı bilirler. Yani okuyup yazma şartı olmı-
yan ve bu evsaf ve ehliyete malik olmryanla-
rm da bu meclise girmeleri ihtimaline bina-
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eti, bütün bu hususların da nazara alınarak 
ona göre bir karar verilmesi lâzımdır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşı
mız galiba Encümen namına söylediler, bir sual 
soracağım. 

REİS — Evet Encümen namına söyledi. Fa
kat takrir sahibi söz istemiştir 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Soracağım 
sözlerine ait bir tavzihti . 

REİS — Müsaade buyurun. Galib Pekel, siz 
ayrıca söz istiyor musunuz? ikinize ayrı, ayrı 
söz veremem. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar; yal
nız bir nokta hakkında söz söyliyeceğim. Diyor
lar ki, nahiye köy demektir. Çünkü nahiye 
meclisleri de köy muhtarlarından mürekkeptir. 
Başında bir nahiye müdürü vardır, arkadaşlar 
nahiye demek köy demek değildir. Oradaki na
hiye köyden 3,5, yarım saat mesafede bulunan 
bir müessesedir ayrı bir yerdir. Şimdi düşünün 
60 kuruş alacağı olan bir adam 3 saatlik bir yer
deki nahiye merkezine gidecek dâva ikame ede
cek. Muayyen günlerde şahitlerini götürecek. 
Şahitlerden birisi gelmiyecek; öteki müdafaa 
için şahit dinleteceğim diyecek. İki, üç, beş, 
sefer gidecek. Bunun alt tarafı 60 kuruştur. 
Kendi köyünde görmesi lâzrmgelen bu işi na
hiyeye kadar götürünce hesap ediniz, nekadar 
masraf yapacak ve zaman gaybedecek. Sadece 
bu sebep kâfidir. Onun için rica ediyorum. Köy 
kendi derdine kendi deva bulsun, kendi yara
larını kendi sarsın. İstediğimiz de nihayet 10 lira
ya kadardır. İsterlerse Encümene göndersinler. 
Encümen de lüzumlu görürse buna da itiraz 
kabul eder Buna itiraz eden olursa nahiye mec
lisine kadar gitsin 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir nokta hakkında arzedeceğim. Çünkü takri
rime temas ediyor. 

REİS — Söz veremem, siz kendi takririniz 
okunduğu zaman söylersiniz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkmda söyliyeceğim. 

REİS — Söz veremem, usul nedir? 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arzedeceğim, müsaade buyurun. 
REİS — Usul diye bir münakaşa mevzuu 

açamanı. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Takrir reye vazedilirken birinci fıkra reddolu-
nursa benim takririme müessir olur. 

REİS — Bilmem, yapamam. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Nasıl olur? 
REİS — Müsaade ediniz. Birinci fıkrayı re

yinize arzediyorum. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bendenizin takririm de aynıdır, beraber okun
sun. 

Id4â Ö : İ 
REİS — Ben size teklif ettim, barleşiyoî4 

musunuz, dedim, iştirak etmediniz. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bendeniz birinci fıkraya iltihak ediyorum. Ya
ni on liraya kadar dâvalarda köy ihtiyar hey
etlerine kaza salâhiyeti verilmesi fıkrasında be
raberim, onun mahfuz kalmasında beraberiz. 

REİS — Birinci fıkrayı okuyoruz. 
1. Köy kanununun intiyar meclisine ver

miş olduğu kazai salahiyetlerin olduğu gibi 
bırakılması. 

REİS — Bu fıkrayı reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

FKRÎDÜN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kabul edilmiştir, beş kişi ayağa KaJıayoruz, 
leıcrar reye koyunuz. 

REİS — Tadil fıkrasını reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ayağa kalıtsın... Etmı-
yenler... Kabul edildi. 

2. Köy meclislerinin on liradan yukarı elli 
liraya kaaar verecekleri kararları itiraz uzerme 
nanıye meclisinin Katiyetle naüetmesıni; 

RiüIS — Takririn bu fıkrasını nazarı itibara 
alanlar ... Almayanlar ... Nazarı itibara alınma
mıştır. 

3. Elli liradan yüz elli liraya kadar alacak, 
alım, satım, icar vesaır menkul davalarına ka
bili itiraz olmak üzere bakmasını; 

RJÜIS — Nazarı itibara alanlar ... Almıyan
lar ... JMazarı itibara alınmamıştır. 

GALIB PiüKJUJj (lOKad) — Müsaade buyu
rur musunuz Reis Bey; şimdi taKiur Kabul edi
lince tabıatıyle gereK Önünde Duıundugıımuz 
19 ncu mactae ve gerek aıger bazı maaaeıer ae 
uuna göre yazılmak lâzımdır. ÇünKu esas de
ğişiyor, bu maddelerle birlikte encümene gitr 
sın. 

REİS — Efendim, nazarı itibara alman tak
rirler encümene gider. 

GALIB PEKuL (Tokad) — Diğer maddele
rin de gitmesi lazım geleceğini söyledim. 

(.Bingöl mebusu Feridun Fikri bügünsel'in 
takriri tekrar okundu) 

FERİDUN FlKKI DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bendenizin takririm hâsıldır. Artık reye konul
masına lüzum yoktur. 

REİS — Geri alıyor musunuz? 
FERİDUN FIKKI DÜŞÜNSEL — Almıyo

rum. 
REİS — 10 liradan 50 liraya kadar diyor* 

sunuz, aranızda bir fark vardır. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Takririmi geri alıyorum. 
REİS — Peki. 
Şimdi diğer takriri okutuyorum: 
(Abidin Binkaya'nm A, B, C. fıkralı takriri 

tekrar okundu) 
ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Efen-

dim, geşen celsede bu takrirler hakkında olduk* 
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§a mufassal izahat vermiştim. Belki hatırdan 
çıkmıştı; çok mühimdir. Zaten Galib Pekel'in 
takriri de kabul edilmiştir, Feridun Fikri de 
ona iltihak etti: Bu takrirle, bu on liralık dâ
vanın esası kabul edilmiştir. Nahiye meclisleri
ne itirazı bendeniz de kabul ediyorum. Birinci 
bendi o teşkil ediyor. îkinci bent, 25 liraya ka
dar olan dâvaların nahiye meclislerinde görül
mesi ve sulh hâkimliğine itiraz edilmesi. Çünkü 
ilerideki maddelerde 50 liraya kadar olan ihti
lâflar sulh hâkiminin tasdiki ile tekemmül ede
cektir ve bu umumî hükümlerimize aykırı dü
şecektir. Halbuki biz daima ve mümkün olduğu 
kadar umumî hükümlerden ayrılmamak istiyo
ruz. Eğer böyle bir şey yapılacak olursa ve bu 
kabul edilecek olursa sulh hâkiminin, baktığı 
26 liralık bir dâva tasdik için, Temyizi gide
cek. Nahiye meclisinin verdiği kararları heyet 
görmediği için katî olacaktır ve derhal icraya 
gidecektir. Sonra bu iş hiç bir suretle Temyiz 
edilemiyecektir. On beş liradan yirmi beş lira
ya kadar olan dâvaları Temyiz Başmüddeiumu-
misi temyizini istiyeceği halde bunu isteyemi-
yecektir. Bu, umumî hükümlerle mukayyettir. 
Bunun için son derecede mühimdir. Zaten Adli
ye vekili de bu tarafa mütemayil bulunuyorlar. 
Bu maddenin Encümene gitmesi çok muvafık 
olur. Orada Adliye vekili Beyin huzuriyle bu iş 
tetkik edilirse çok yerinde olur zannederim. Rey 
Heyeti Celilenindir. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Müsaade buyurursanız Galib Pekel 
arkadaşımızın birinci fıkrası kabul edildiğine 
göre bu maddenin bu takrirle birlikte encüme
ne tevdiine müsaadenizi rica ediyoruz. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Encümene ve
relim. Son encümen Dahiliye encümenidir. 

REİS — Esasen kabul edilmiş olan fıkra 
maddenin esasını değiştireceği için mütaakıp 
maddelerin müzakeresine devam etmek imkânı 
kalmamıştır. Binaenaleyh mevcut takrirlerle be
raber Dahiliye encümenine tevdi ediyoruz. (Da
hiliyeye, Adliyeye sesleri). 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Adliye encümeninin metni 
müzakere ediliyordu. 

REİS — Evet, Adliye encümeninin maddesi 
müzakere ediliyordu. Fakat son encümen Dahi
liye encümenidir. Müzakeresi mevzuubahis olan 
madde mütaakıp maddeleri de alâkadar ettiği 
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için onları da belki aynı encümene vermek lâ* 
zım gelecektir. Bu itibarla her iki encümene de 
tevdi etmek lâzımgelir. 

Bu itibarla her iki encümene tevdi ediyorum. 
RASIH KAPLAN (Antalya) — Deminki 

sualimi rica ediyorum, Reis Bey, 
Efendim; arkadaşımız, Adliye encümeni 

Mazbata muharriri Şinasi arkadaşımız, Tokad 
mebusu Galib Pekel arkadaşımızın beyanatını 
kastederek dediler ki; eğer böyle bir şey işit-
mişlerse vekile giderler, arzederler. Yani bu
rada mebuslar sual soramaz mı? Bir zühul oldu 
gibi geldi. Vekile giderler, arzederler fıkrasını 
tavziü etsinler. 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Bendenizin maruzatım şu idi. En 
yüksek bir kaza mercii olan Temyiz mahkeme
sine tevcih edilmiş bir ittihamın Yüksek Mec
liste cevapsız bırakılmasını şahsan doğru bul
madım. Eğer böyle bir hal varsa delillerinin 
irat edilmesi lâzımdır, bunun en iyi vuzuh yolu 
budur dedim. Yoksa sen böyle bir şey söyliye-
mezsin diye bir şey hiç kimsenin hatır ve haya
linden geçmez. Esasen ifadelerim de bunu ta-
zammun etmez. Maruzatımı aynen yine tekrar 
edebilirim. Memleketin en yüksek kaza merciine 
tevcih edilmiş ve kanaatımca haksız bir ittiha-
mın delillerinin de öne sürülmesi lâzımdır; bu
nun böyle olması maksadı da daha iyi temin 
eder. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Arkadaşımızın beyanatı sizi tatmin 
etmedi mi? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Hayır, söz 
istiyorum. 

REİS — Burada şahsınız mevzuubahis oldu
ğu için mi? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Hayır, " 
selenin tavazzuhu için. 

REİS — Arkadaşımız ifadeleri arasında bu 
kelimeyi kullanmasından böyle bir kasdı olma
dığına Riyaset kani olmuştur. Binaenaleyh size 
söz veremiyeceğim. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Reis Bey, Reis 
Bey 

REİS — Ekseriyetimiz de kalmamıştır. Pa
zartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere inika
da nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 . 

\>m<ti>— *4*v. 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 79 a üçüncü ek 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun lâyihasının Adliye encüme

nince değiştirilen 11 ve 26 ncı maddeleri 

Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının Adliye 
encümenince değiştirilen 11 nci ve 26 ncı mad

deleri 

MADDE 11. — Madenlerin içinde ve dışmda 
istihdam edilenlerin işletmeden dolayı uğrıya-
cakları kazalarda yaralananlara veya ölenlerin 
mirasçılarına hata ve kusur aranmaksızın aşa
ğıdaki esaslara göre tazminat verilir: 

A) Kazaya uğrıyarak ölenlerin mirasçılar 
rma veya çalışma kabiliyetini tamamen kaybe
derek malûl kaldıkları hekim raporiyle tesbit 
edilenlere verilecek ilk tazminat 500 liradır. 

B) Kazadan yaralananlardan çalışma kabi
liyetini kısmen kaybettikleri hekim raporiyle 
tesbit edilenlere verilecek ilk tazminat 100 lira
dır. 

.A ve B fıkralarında yazüı tazminat mahke
me kararma hacet olmaksızın maden işletenler 
tarafından derhal ödenir. 

Katı tazminat A ve B fıkralarında yazdı 
'atarlardan aşağı olmamak üzere hata ve ku

sur aranmaksızın mahkemece tâyin edilir. Mah
keme iki tarafm intihap edeceği birer ve mah
kemenin seçeceği bir kişiden mürekkep bir vu
kuf ehli raporu üzerine bu miktarları tâyin eder. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı tazminat hiç 
bir vergiye tabi değildir. 

Dâva kazadan zarar gören kimse veya ölenin 
mirasçıları tarafından açılabileceği gibi alâka
darlar tarafından talep vukuunda İktisat vekâ
leti tarafından da ikame olunabilir. 

Bu dâvalara Sulh mahkemelerince sair dâva

lara tercihan bakılır. Ancak vukua gelen kaza
nın cezai takibatı müstelzim olması halinde lü
zum görülecek vukuf ehlinin yüksek maden mü
hendisleri arasından seçilmesi şarttır. Bu hu
susta yapılacak takibat gayri mevkuf olarak 
cereyan eder. 

MADDE 26. — Maden işletenler hasta olan 
ve kazaya uğnyan işçileri parasız tedavi ettir
meğe mecburdurlar. 

Bu maksatla hastanesi olmıyan mahallerdeki 
madenler bir hasta odası ve ilk yardım vasıta
larını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar iş
çisi olan madenler bir revir mahalli ve beş yüz
den yukan işçisi olan madenler yüz kişisine bir 
yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar. 

Birbirine yakm olan madenleri işletenler 
müşterek bir hastane kurabilirler. 

Tedavi altındaki işçilere almakta oldukları 
ücretlerin aşağıda yazılı olan miktarı verilir. 

Yiyecekleri temin edilmek şartiyle hastane 
veya revirlerde tedavi edilenlerden: 

a) Bekâr olanlara % 25 
b) Evli çocuksuz olanlara % 50 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 75 
Çalışamayacakları günler için ayakta tedavi 

edilenlerden : 
a) Bekâr olanlara % 50 
b) Evli çocuksuz olanlara % 65 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 80 




