
DÖNEM: IX TOPLANTI : 2 

*>•©<( 

Otuz dördüncü Birleşim 

1 ..// Î952 Cuma 
t» ııtJl«>tB»ı ı »« 

İçindekiler 

1. —. Geçen tutanak özeti 
3. — Yoklama 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler 
1. — Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Refik Kbraltan'm dost Yunan Devletinin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
M. Venezilos'ün Kamutay görüşmelerini 
takip etmeleri münasebetiyle demeci 

5. — Gürüşülen işler 
•1."— Seyhan Milletvekili Reşad Güç

lü'nün, Basın Kanununun 36 ncı maddesin
deki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan suç
lar) tâbirinin yorumlanması hakkında 
önergesi ve Adalet ve İçişleri komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon raporu 
(4/199) 

2. — Af Kanununun 7 nci maddesinde
ki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para 
cezaları) nm da dâhil olup olmıyacağmm 
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkere-
si ve Adalet. Maliye. Bütçe ve_Gümrük 

Sayfa 
2:3 
4,8 
4:8 

6 

ve Tekel komisyonları raporları (3/180) 
3. -— Afyon Karahisar Milletvekili Be

kir Oynaganlı'nm milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/247) 

4. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'-
nm milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/248) 

5. — Aydın Milletvekili Nail Geveci ve 
Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'm mil
letvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyon raporu (3/249) 

6. — Balıkesir Milletvekili Vacit Asena '-
nm, milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulan Karma KomisyM^apor^(3/219) 

Sayfa 
5 

6:7 
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7. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyon raporu (3/221, 3/222) 7 

8. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat 'ın milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi^ 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/224) 7 

9. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp
çak'ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanma
sından teressüp eden kömür tozlarının 114 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı 
maden kömürü tozlarından sayılması lâzım-
gelip gelmediğine ve aynı maddedeki (Ma
den amelesinin menafii umum iyesine hasır 
ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılı Ka-

Istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar | 
ve 3 arkadaşının, îskân Bankası kurulmasına j 
ve iskân işlerinin icra tarzına dair kanun tek- i 
lifinin sonuçlandırılmaması sebebine dair Ge- I 
cici Komisyon Başkanlığı tezkeresi okunarak 
bilgi edinildi. 

Bilecik Milletvekili Talât Oran'm, Türki
ye'de mevcut (Gülhane Askerî Tıp Akademisi | 
ve. üniversiteler klinikleri hariç) bütün sağlık 
müesseselerinin; tevhit edilerek Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından idare edil
mesi hakkındaki kanun teklifi, istemi üzerine 
geri verildi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya* 
cıgiHer'in* Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapı
lacak istimlâkler hakkındaki 3887 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair olan kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkındaki önergesi redde
dildi 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bpya-
cıgiller'in, Zonguldak[ve Ereğli Havzai Falımi-
yesinde mevcut kömür tozlarının amele-mena
fii umumiy esine olarak füruhtuna dair olan j 

Sayfn 
nunun 1 nci maddesine göre kurulmuş olan 
Maden İşçileri Sendikasına matuf olup ol
madığının yorum] aıı,ması hakkında önergesi 
ve Maliye, Çalışma, içişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (4/136) 8:18 

6. — Sorular ve cevaplar 18 
A — Yazılı sorular 18 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah

man Boyacıgiller'in Safranbolu, Kars ve di
ğer il ve ilçelerdeki askerî kışlaların harabi-
yetten kurtarılması için mahallî belediye ve
ya Özel idarelere devri ile bunlardan fay-
dalanılmasmın düşünülüp düşünülmediğine 
dair' sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Ekrem Hayri Üstün,dağ, İçişleri Baka
nı Halil özyörük, Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen ve Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'm yazılı cevapları (6/428) 18:21 

| 114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddeleri-
j nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
i gündeme alınmasına dair olan önergesi üzerin-
I de bir müddet görüşüldükten sonra reddedildi. 

Gündemde mevcut kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler, kabul edildi. 

Memurların suçlarından dolayı haklarında 
yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya dair 
kanun tasarısı ile To'kad Milletvekili Halûk 
ökeren'in, memurların muhakeme usulleri hak-

.. kında kanun teklifi, İçişleri Bakanı ile, teklif 
sahibinin istemleri üzerine, geri verildi. 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına, ve İstihlâk 
Vergisine tâbi tuttdmasına; ' 

1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesinin'647 nci numarasının 
değiştirilmesine; 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 89 "ncu 
maddelerine birier fıkra eklenmesine dair olan 
kanunlar, kabul edildi. 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı mad-
I delerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
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tasarısı ile Erzurum Milletvekili Said Başak'- 1 
m, İhtiyarlık Sigortası KanunununTâ^nci mad
desinin, değiştirilmesi ve 'bu kanuna geçici bir 
madde • eklenmesi hakkındaki kanun teklifine da- j 
ir Adalet Komisyonunun hazırladığı metin üze
rinde görüşüldü. Erzurum Milletvekili Said 
Başak'm kanun teklifinin Adalet Komisyonuna 
geri verilmesi kabul edildi. Hükümetin tasa
rısı üzerinde de bir müddet görüşüldükten son
ra kabul edilen önerge gereğince tasarı, Tica
ret Komisyonuna verildi; 

3008 sayılı iş Kanununun '5518 sayılı Ka
nunla tadil edilen .13 ncü maddesinin Ç fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

Deniz tuzlalarından yabancı memleketlere ih
raç edilmek şartiyle tuz istihsali için hakiki ve
ya hükmi şahıslara izin verilebileceği hakkın- ı 
da kanun tasarısı ile Çanakkale Milletvekili 
Kenan Akmanlar'ın, Tuz Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine, - | 

Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, süt I 
ve ürünlerine dair olan kanun teklifleri, ilgili I 

Sözlü sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgillerin,'in, Ayniyat Talimatnamesinin bugünün 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/564) 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi 1947 yılı kesinhe-

sabı hakkında kanun tasarısı (1/327) (Sayış
tay Komisyonuna) 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/328) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
(1/329) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1947 yılı kesinhesabı hakkında kanun tasa
rısı. (1/330) (Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge-

; bakanlar oturumda hazır bulunmadıklarından 
gelecek Birleşime bıral\î}dı.50r ,,•*•.•• 

Turistik otel inşası için İstanbul Belediyesi 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına devredilecek arsa hakkındaki Kanun tasa
rısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Sorulardan önce gündemde bulunan yorum 
isteminin görüşülmesi hakkındaki önerge, kabul 
edildi. 

Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün, Basın 
Kanununun 36 ncı maddesindeki (Basın yoliy-
le işlenmiş bulunan suçlar) tâbiri hakkındaki 
yorum istemine dair Adalet ve İçişleri komisyon
larından kurulan Karma Komisyon raporu 
•okundu. Çokluk olmadığı anlaşıldığından, 

1 . I I . 1952 Cuma günü.saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanyekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili İsparta Milletvekili 

Celâl Yardımcı Said Bilgiç 
Kâtip 

Çanakkale Milletvekili 
Ömer Mart 

İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, Sü-
merbank tarafından hangi esaslar dâliilinde ve 
nerelerde finansman şubeleri açıldığına ve bu 
meyanda İsparta'da da bir şube açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, 
işletmeler Bakanlığına gönderilmiştir. (6/565) 

nel Müdürlüğü 1947 yılı kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı (1/331) (Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 
4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller
de değişiklik yapılması ve 4871 sayılı Kanunun 
3,ncü maddesinin 2 nci fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı (1/332) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 
7. — Antalya Milletvekili Bürhanettin Onat 

ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisini teşvik 

Somlar 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 3 — 
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kanunu teklifi (2/342) (İçişleri, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına) 

Raporlar 
8;.—- Islahı Hayvanat Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Tarım Komisyonu raporu (1/268) (Gündeme) 
' 9 . — Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve 
Denizli Milletvekili Fikret Başaran'in milletve
killiği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak-: 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/265) (Gündeme) 

10. — Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'-
in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/266) (Gündeme) 

11. — Gümüşane Milletvekili Halis Tokde-

mir'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ye,,Adalet,kom^onlarıpdan kurulan Kar
ma Komisyon, raporu (3/21^7). (Gündeme) ' 

12. -— İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/279) (Gündeme) 

13. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürütenf-
in milletvekilliği dolnınulmazlığınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve. Anayasa ve 
adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/268) (Gündeme) 

14.— Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er-
kut'un milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/269) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,20 

BAŞKAN — Eefik Koraltan 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Püruzan Tekil (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Ekseriyet vardır, oturmu açı

yorum. 
Verilmiş üç takrir vardır, onları okutuyo

rum : . . " . • ' . ' 

Yüksek Başkanlığa 
: .Bugünkü gündemde bulunan işlerin sorular
dan önce görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

Yüksek Başkanlığa 
Ehemmiyetine binaen üçüncü bendindeki yo

rum teklifiyle kanunların sözlü sorulardan ev
vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Salih İnankur 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki soruların en sona bırakılarak 

diğer maddelerin müzakeresine geçilmesini arz 
ve teklif eylerim. ' 

Balıkesir Milletvekilleri 
M. Emiroğlu V. Asena S. Başkan M. Iştın 

BAŞKAN — Üç takrir de aynı, mealdedir. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün, 
Basın Kanununun 36 ncı maddesindeki (Basi7i 
yoliyle islenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yo
rumlanması hakkında önergesi ve Adalet ve İç
işleri komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (4/199) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÖY-
MEN (Bursa) -— Geçen birleşimde !bu yorum 
raporu üzerinde müzakere başlamış ve devamı 
bugüne talik buyurulmuştu. Adalet Bakanı ra
hatsızlığını haber verdi. Bu itibarla kendisinin 
huzuru mümkün olmıyacaktır. Bu sebeple Tü
züğün de müsait hükmüne istinaden Hükümet 
adına bunun müzakeresinin gelecek birleşime 
talikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Bakanının rahatsızlığı 
Hükümet tarafından Yüksek Heyetinize arze-
dilmiş .bulunuyor. Raporun görüşülmesini gele
cek birleşime bırakıyorum. 

2. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki 
(Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nın 
da dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet, ' Maliye, 
Bütçe ve Gümrük ve Tekel komisyonları rapor
ları (3/180) [1] 

BAŞKAN — Bu meseleye dair Adalet Komis
yonu Sözcüsü tarafından verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1. Af Kanununun (7.) maddesindeki (Vergi 

cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı (Para cezaları) nın dâhil olup olmı
yacağının yorumlanması Hükümet tarafından is
tenilmiş ve hâdise Adalet, Maliye, Bütçe komis
yonları ile Gümrük ve Tekel komisyonu tarafın
dan incelenerek gerekli raporlar Yüksek Meclise 
sunulmuştur. Ancak dört komisyon tarafından 
tanzim kılman raporlar münderecatı tearuz et
mektedir, 

2. . Af Kanununun münhasıran Adalet Ko-

[1] 25 e ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

misyonunda görüşülmüş bulunması itibariyle İç
tüzüğün (124.) maddesi gereğince müzakeresi 
lâzımgelen rapor Adalet Komisyonunun raporu 
olmakla beraber, 

3. Mevzuunun etrafiyle ve toplu olarak tet-
Jdki ve bu esas dairesinde Yüksek Meclise arzı, 
müzakereyi teshil edeceği cihetle bu işe ait dos
yanın Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmasını 
arzederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Balıkesir 

Vacid Asena 

(Doğru, doğru sesleri) 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Efendim, Af 
Kanununun vergi cezalarını da istihdaf edip et
mediği mevzuunun görüşülmesi için Sayın Ada
let Bakanının Mecliste hazır bulunması lâzımdır. 
Kendileri burada hazır değillerken bu mevzuu 
burada görüşemeyiz. (Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Efendim arkadaşımızın müta
lâasını dinlediniz, demin, Adalet Bakanının ra
hatsızlığı da haber verildi. Komisyon da raporu 
geri istiyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Efendim; biz, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı adına Adalet Komisyonunun 
teklifine iştirak ediyoruz. Esasen muhtelif komis
yonların raporlarında tezat halinde verilmiş olan 
kararlar vardır. Tümünün bir elden nazarı dik
kate alınıp ona göre işin tezekkür edilebilmesi 
için bu işin Adalet Komisyonuna havalesini biz 
de rica ediyoruz. (Reye, reye sesleri) 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — Adalet Komisyonu, ra
porun geri verilmesini afzetmiştir. Adalet Baka
nının huzuruna ihtiyaç yoktur. Çünkü dört ko
misyondan çıkan raporların muhtevası tamamiy-
le birbirine zıttır. Bunu telif ederek müşte
rek bir rapor halinde tekrar Meclise sunacağız. 
Bu itibarla dosyayı geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu rsözcüsü, 
takrirlerindeki noktai nazarı, arzetmiş bulunu
yorlar. Takriri reyinize arzediyorum : Kabul 
edenler. . . Etmiyenler . . . Yorum isteği Ada
let Komisyonuna gönderilmiştir. 
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Af'yon Karahisar Milletvekili Şehir Oy-
naganlı'nın milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/247)' [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okuyoruz. 
(Rapor okundu.) .«>.. 

1952 O : 1 
BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edil
miştir. 

(Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü refakatinde 
Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı M. 'Sofoklis Venizelös sürekli alkışlar ara
sında kordiplomatik locasına girdiler:) 

4. — DEMEÇLER 

1. — Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Ko-
raltan'ın, dost Yunan Devletinin Dışişleri ve 
Başbakan Yardımcısı M. Venizelos'un, Kamutay 
görüşmelerini takip etmeleri münasebetiyle de
meci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, komşu
muz ye dostumuz Yunanistan'ın Sayın Başba
kan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekselans M. 
Venizelos'un Başkanlığındaki heyeti Yüksek 
Meclisinizin çatısı altında selâmlamaktan bah
tiyarlık duyduğumu ifade etmekle hissiyatınıza 
tercüman olduğuma emin bulunuyorum. ((Sü
rekli alkışlar). 

Bildiğiniz gibi, senelerden beri, muvaffaki
yetli birçok tecrübelerden geçmiş olan Türk -
Yunan dostluğu ve iş birliği Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Büyük Atatürk ile aziz misafirimizin 
babası mümtaz devlet adamı Venizelös tarafın
dan. 1930 da sağlam bir " temel üzerine kurul
muştu. Bu dostluk ve beraberlik geçici politi-; 
ka icaplarının mahsulü olmaktan çıkmış ve her 
iki memleket için, partilerin üst'ünde bir millî 
politika haline gelmiştir. (Alkışlar). Filhaki
ka bu dostluk her iki memleketin hakiki men
faatlerine, coğrafi zaruretlerine, ideal ve mu
kadderat birliğine istinat etmektedir. 

Bu dostluğun başladığı ilk günlerden itiba
ren her iki memleketin takip etmekte olduğu 
dı.ş politikanın ana prensipleri, Birleşmiş Mil
letler ideallerine temel teşkil eden prensiplerin 
aynıdır. 

Aziz misafirlerimize tâ yürekten gelen bir 
duygu ile «hoş geldiniz» diyerek en iyi temenni
lerde bulunurken yine siz muhterem arkadaşla
rımızın duygularını da ifade etmekte olduğuma 

[1] 71 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

kaaniim. (Sürekli ve şiddetli alkışlar). 
Gündeme devam ediyoruz. 

4. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/248) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum : 

(Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı rapor hakkında 
konuşacak. Buyurun. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 
arakdaşlar; rapor Heyeti celilenizce malûm, fa
kat bâzan, hattâ çok defa, yine demokrasinin 
icabı diyeceğim, milletvekillerinin dokunulmaz
lıklarının ref'i hakkında ne gibi garip dileklerde 
bulunulduğunu sizlere kısaca tebarüz ettirmek 
benim hakkımdır. • 

Lûtfi Evren isminde bir vatandaş hukuk 
mahkemesinde bir dâva açıyor. Bu dâvada diyor 
ki; «benim oğluma mütaallik bir meselede yaralı 
milletvekilini hastanede ziyaret ettirmesinden...» 
bu bir. 

«2. Şûrayi Devletin kanunları tefsire hakkı 
yoktur - yalnız yüksek dikkatinizi celbederim -
kanunların tefsiri yalnız Büyük Millet Meclisine 
aitken Şûrayi Devlet, kanunları tefsire kalktı. 
Bu, usulsüzdür. Bunu şikâyet ederek Meclis Re
isine bildirdim. Meclis Reisi, bu şikâyeti nazarı 
itibara alarak, Şûrayi Devletin bu.şekilde usul
süz hareketine müsaade eden, Büyük Millet Mec
lisini fesheylemediğinden...» (Gülüşmeler). 

« 3. Demokrat Parti Birleşmiş Milletler tes

t i ] 76 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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kilâtinln Însaıİ Hakları, Anayasa Hukuku, daha 
bilmem tarihte ne kadar şey varsa^ bütün bun
ları taahhüt ederek iktidara geldi; buna müta-
allik vazifesini yapmıyor. Buna rağmen Şu Re
fik Koraltan gene Meclisi fesheylemedi. (Gülüş
meler) îşte bu esbaptan mütevellit olarak hak
kında 50 000 lira dâva ediyorum» diyor. (Az 
sesleri). 

Arkadaşlar, arkasından şahsım aleyhine dâ
va açıyor. O da şudur: «Celâl Yardımcı, diyor, 
milletvekili ve avukat olarak dâvaya giriyor. 
Binaenaleyh hâkim huzurunda müsavi şartlar 
dairesinde durmuyoruz. Celâl Yardımcı'yı celse
den çıkarmanızı rica ederim». Dâva talepname
sinden birisine cevap vermiştim, arkasından mu
kabil cevap geldi. Bu iki dâvaya verdiğim cevap 
lâyihasında bu dâvanın hukuk ile, dünya adalet 
tarihi, dünya adalet nizamı ile ve mantıkla alâ
kası bulunmadığından reddini istiyorum, dedim. 

îşte, bendeniz şu üç cümle ile dâva arzuhali
ne cevap verince, bununla kendisine hakaret etti
ğim iddiasiyle müddeiumumiliğe baş vurmuş, 
oradan usulen teşriî masuniyetimin ref'i hakkın
daki tezkere ve komisyon raporu böylece huzu
runuza gelmiş bulunuyor muhterem arkadaşla^ 
rım. 

Bunu huzurunuzda açıklamak benim vazifem
di. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı arkadaşımızın 
bu izahatından sonra komisyon raporunu reyi
nize arzediyorum: Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. •.— Aydın Milletvekili Nail Geveci ve Ço
ruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar7m milletvakilli-
ği dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon rapo
ru (3/249) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 

[1] 72 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I istiyen var mı î Söz istiyen olmadığına göre ra

poru oyunuza sunuyorum! Kabul edenler.. Ka-
I bul etmiyenler.. Rapor kabul edilmiştir. 

6. — Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'iım 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/219) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. . 

(Rapor okundu). 

'BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen olmadığına göre raporu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Rapor kabul edilmiştir. 

7. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in millet
vekilliği dokunulmazlğınm kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko^ 
misyonlarından kurulan Karma Komisyon rapo
ru (3/221; 3/222) [2] 

| (Rapor okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Okunan ra
poru oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

8. — Malatya" Milletvekili Hikmet Fırat'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/224) [3] , , . 

Raporu okutacağım. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Raporu 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Rapor kabul edilmiştir. 

Dinlenmek üzere oturuma 15 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

11] 75 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 74 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 73 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 



İ K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 16,05 

BAŞKAN — Başkan vekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Püruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu 

açıyorum. 

9. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, Zonguldak'ta gömürlerin yıkanmasından te
rekküp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanu
nun1 nci maddesinde yazılı maden kömürü toz
larından sayılması lâzım gelip gelmediğine. ve 
aynı maddedeki (maden amelesinin menafii umu-
miyesine hasr ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine, göre kurulmuş 
olan Maden İşçileri Sendikasına matuf olup ol
madığının yorumlanması hakkında önergesi ve 
Maliye, Çalışma, İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (4/136) [1] 

(Adalet Komisyonu raporu ve muhalefet şer
hi okundu) 

BAŞKAN — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) —Muh

terem arkadaşlar, bu tefsir talebinde bulunan 
Cemal Kıpçak arkadaşımızın,, muhalefet şerhi
mizde belirttiğimiz sebeplere göre kendi tarafın
da, ahzı mevki ediyorum. Burada halli lâzımgelen 
pek basit bir mesele karşısındayız : 114 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin tayını mânası işi... 
Arkadaşlarımızın birçokları bu kanunu okuma
dıkları veya okumaya vesile bulamadıkları için 
iki satırdan ibaret bulunan bu maddeyi okursam 
tefsir talebinin "tâyini mânasında müşkülât go-
rülmiyecektir. ? ' ' . . " 

114 sayılı Kanunun 1 nci maddesi : (Zongul
dak ve Ereğli. havzai f ahmiyesinde elyevm mev
cut bulunan ve badema kömür istihsalâtmdan, 
vücuda gelecek olan maden kömürü tozları mâ
den amelesinin menafii umumiyesine hasrü tah
sis olunur). Bu kadar basit, ve mutlak bir ibarei 

[İ] 77 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

kanuniye karşısında tatbikatın bu şekilde cere
yan etmediğini gören Cemâl Kıpçak diyor ki; 
kanun sarih ama, ,bu kömür tozları maden amele
sine hasrü tahsis edilmemektedir, verilmemekte
dir, onların yedi istifadesine sunulmamaktadır. 
Bu hususta bir tefsir yapın... 

Biz bâzı arkadaşlar dedik ki; kanunun mut
lakıyeti ibaresi meydanda iken bunu başka türlü 
tefsire mahal yoktur. Tefsir esas itibariyle, bir 
kanun maddesi içinde müphemiyet, muâkkadiyet 
bulunan mevazide olur. Hâdisedeki vuzuh,, şim
di okuduğum maddenin vuzuhu, çıkmış ve çıka
cak bütün maden tozları ameleye hasrü tahsis 
olunur, dedikten sonra artık bunda iştibalı edile
cek bir cihet var mıdır?. Maden kömürü tozları 
ne ise o, ameleye hasrü tahsis olunacaktır. Mese
le bundan ibarettir. 

Biz bâzı ekalliyette kalan arkadaşlar şöyle 
dedik : Şimdi muhalefet şerhinde okuduğum veç
hile madde çok sarih olduğundan tefsire mahal 
olmadığı bir emrizâhirdir. Fakat ekseriyet âra 
ile tefsir şu ibare ile huzurunuza geliyor. Diyor 
ki; amalenin menfaatine tahsis olunan kömür 
tozlarının, sahipleri tarafından tesahup edilmi-
yen kömür tozlarından olduğu cihetle.., eş mâna?, 
Şimdi okuduğum bu kanun metnini kanunun si
nesinden çıkaralım mı?. Biz çıkaramadık. Hakem 
sizsiniz, dikkat buyurun. Maddeye şöyle tâbir 
konmuştur : Amelenin menfaatine tahsis... edi: 

len kömür tozlarından olduğu cihetle ameleye ait 
olacağı.... denilmektedir. 

Şayanı nazardır ki, kanun mefhumundaki (sa
rahat) a her ikimiz de yanaşıyor ve orada birleşi-
yoruz. 

Ama hangi-si sarih, hangisi gayrisarih ? O 
gayrimalûm. Söz sizlerin olacaktır.. Kanunu 
çıkarırken Meclis diyor ki; her kömür ' tozu 
amelenindir. Cevap veriliyor; şimdi teknik 
ilerledi, fen tozdan istifade ediyor, ocaklara 
makineler vaz'edildi, binaenaleyh kanunun 
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vaz'ı tedvinindeki vaziyeti: fenniyenin fevkin- I 
da bir vaziyet vardır. Güzel,rbunu ben de- ka
bul ediyorum, ben de oradaki vaziyeti yekinen 
biliyorum ama bunun bir çaresi var. Tefsir 
yolu ile, sarih bir maddeyi zorlamak değil, fa
kat ancak tedvin ve tesis tarikiyle yeni bir ka
nun getirerek bu vaziyeti. bertaraf edebilirler. 

îşte arkadaşlar, meselenin nezaketi dolayı- j 
siyle daha fazla tafsilâtla sizi rahatsız etmek 
istemiyorum. Biliyorum lâvuvarlaf % yapılıyor, 
kömür tozlarından istifade ediliyor ama bu. ka- • 
nun yaşamakta iken o tozlar; behemehal ame- I 
lenindir. Bu kömüı tozları ister semadan yağ- I 
sın, ister yerden : fırlasın, isterse habbe, kubbe 
olsun, ve ne olursa ölsün, bu kanun yürürlükte 
bulunduğu müddetçe her türlü çıkmış-'ve çıka-
.cak tozlar amelenindir. Şimdi murakabenize 
arzettiğimiz veçhile, . maddenin şimdi okudu
ğum sarahati muvacehesinde tefsire mahal, ol
madığına kaaniiz. Eğer muhalefet -şerhi izaha
tımız tatmin etmişse kararı, o veçhile ittihaz 
buyurmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Cemal -Kıpçak.. 
GEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 

bu yorum talebini, neden getirdiğimi izah et
mek isterim. Her şeyden evvel komisyon ra
porlarında zikredilen bir husus vardır, işlet
me mümessilleri geliyor, böyle toz yoktur, 
vardır tarzında iddiada bulunuyorlar, bu da 
komisyon raporunda yer alıyor. Zonguldak'ta 
kömürler lavvar denilen makinelerle yıkan
maktadır. Bu yıkanma ameliyesinden. sonra 
yıkanmadan; mütevellit sular dereye akıtılıyor. 
Lavvar makineleri eski sistem olduğu için bu 
makinelerin içindeki sular kömürü yukarken 
birkısım ince zerratla birlikte .toplanıyorlar 
ve bu sular dereye boşaltıldığı zamanı dere; ya
taklarında ağır akarken, yataklarda birikinti
ler meydana geliyor, bunlar kömür tozu halin
de dere yataklarında yığınlar yapıyor. Orada 
bulunan bir kireççi, bunları alıp kireç ocakla
rında kullanıyor ve bunu kullanırken işletme 
hak iddia ederek yedi lira para alıyor. Anlaş
mışlar; kireççi alırsa bu tozlar yedi lira para 
ediyor. Almazsa, kuvvetli bir cereyan karşısın
da bu kömür tozları denize gidiyor. 

Bu'kömür tozlarının kullanma kıymeti var
dır. :Bu bittecrübe sabit, olmuştur. Niçin baş
ka talip çıkmıyor? Zira kömür, havza kömür
leri satışı inhisar altındadır, Kömür Satış Mü-. | 

.1952 Ö : Ö 
I essesesine verilmiştir. Bu da kanuni bir icaptır! 

Başkası gelip bunu alıp satamaz. Alıp kullan
mak istiyen bu şekilde bir bedel öder. Bu su
retle ziyan olup giden kömür tozu, millî servet 
olarak^ senede asgari yüz bin ton civarında
dır. Bu miktar fiilen tesbit edilmiştir. Geçen se
ne bir zat çıkıp; bu tozları bana verin, burada 

j birisi var, yeni bir prosede ile bu tozlardan 
istifade edip işletmeye teslim edeyim diyor. 
işletme ile mutabık kalmıyor, konuşmalar baş
lıyor, işi ciddiye alıyorlar. Bu arada müzake
reler devamederken, işletmeye bu teklifte bu-

I lunan zat, tesadüfen, işletme Umum Müdürlü
ğüne tâyin ediliyor. Bu tâyin keyfiyeti vuku-
bulunca, vakaa tesisi yapacak. olan arkadaşıdır, 
ancak teklifte bulunan kendisidir; bu sefer tek
liften çekiniyor. Bu vaziyette ben kendisiyle 
konuşuyorum. Diyorum ki, ısrar et. Şimdi ar
tık kendin iş. başına geçtin, bu tozları ziyan 
ettirme. Bu arada ne oluyor, bilmiyorum. Bu 
zat izzeti nefsim'rencide olur, ben çekildim, bu 
işle alâkalanamam, fakat arkadaşım alâkalanır,1 

ben alâkalanacak olursam başka mânaya çeki
lir, ticari menfaat düşünceleri araya girer diyor. 
Etibanka gidiyor. Etibank da aynı endişede. 
Zira diyorlar ki, ingilizlere lâvvar ısmarla
dık, son sistemdir. Bu lâvvar inşa edildiği za
man bu tozlar kurtarılacaktır, dereye gitmiye-
cektir.. Bu. lâvvarlarm inşa edileceği zaman da. 
1954 - 1955 senelerine r-aslıyor. Şimdi biz bu 
şekilde yapılmış teklifi nazarı itibara alacak o-
lursak belki amorti elilmemesi ihtimali vardır. 
Biz bundan endişe duyarız, diyorlar. 

Şimdi, bu tekif bir seneden beri böyle kalı
yor. Yeni yapılmakta olan lâvvarm da 1954 
de mulâka • yetiştirileceği temin edilemiyor, bu 
şekilde millî servet heder olup gidiyor. Bunun 
sebebi aslisi de işletme imkânsızlık bahsiyle bu 
kömürleri almıyor ve olduğu gibi terkederek 
millî servetin mahvolmasına sebep oluyor. 

Havzada vaktiyle iptidai şartlarla çalışılma
sı sırasında tozlar elekten elenir veya savru-
lurdu, tozlar bir kenarda birikirdi. Bu tozlar 
kanunda amelenin menafime hasır ve tahsis 
edilir diye de kayıtlıydı. Bugün fen tekâmül 
etmiş, kömürler makinelerle yıkandığından, 
tozlar derelerde birikiyor ve oradan da denize 
karışarak heba olup gidiyor. Bu tozların bu
gün yine, bu kanun gereğince, amelenin menafi
me hasrü tahsis edilmesi lâzımgelir riü gelmez. 

~~ 9 — 
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m i l işte dâvam, bu. Şimdi efendim, Heyeti 
âliyeııiz;/ benim -'teklifimi kabuk eder, amelenin 
menafime hasrü tahsis ettirirse müteşekkir 
kalırım. Tefsir talebini, komisyonun kararma 
uyarak reddetmek isterseniz bu takdirde de 
bilhassa üzerinde duracağım nokta Millî serve
tin ziyana uğramaması için kanunda bu şekilde 
dere yatağından denize sürüklenen kömürlerin, 
kanunun ruhuna uyar şekilde tefsiri reddetme
menizi bilhassa rica ederim: Yani her iki halde 
de dâvamı bu kömürlerin ziyan olmaması me
selesidir. Yeni tesisat 1954 senesinde inşa edi
leceği katiyetle tebellür etse dahi kömürlerin 
kıymetlendirilmesi ve bir ziyanı mucip olma
ması için, Millî servetin bir kıymet olarak elde 
kalmasını temin etmek icabeder. Tefsir yoliyle 
kömürün sahibi meydana çıktığı zaman hiç ol
mazsa malından Millî servettaen, bize karşı 
mesul olmak durumunda kalacaktır. O zaman 
hakkımızı ararız. îstarham ediyorum, bu mâna 
ve ruh verilmek suretiyle ister yorumu kabul 
edin ister ret. istirhamım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 
BAKAN. VEKİLİ NURÎ ÖZSAN (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar, Hâmid Şevket Bey arka
daşımızın vâki izahatları üzerine bu kanunun 
mahiyeti ve çıktığı zamandaki şartlar ve sureti 
şevkinin sebep ve âmillerini kısaca burada izah 
etmeyi faydalı telâkki ediyorum. 

114 sayılı Kanun, malûmunuz olduğu üzere 
1337 tarihlidir. Yani 30 küsur senelik bir ömrü 
mevcuttur. O zamandan beri tatbik görmemiş
tir. Bu kanun çıktığı zamanda, kömür istihsali 
teknik bir derecede ilerlemiş değildi. Ocaktan 
çıkan kömür, yıkanmak suretiyle satışa arze-
dilmemekte ve tuvenan tâbir edilen şekilde yı
kanmadan satışa sevkedilmekte idi. Ocaktan 
çıkan bütün kömürler bir tırmıkla içerisinden 
irileri alınmakta ve yıkanacak kömürler tefrik 
edilmekte idi. Bakiye kalan tozlar terkedilmek-
te idi. Bu şekildeki metruk kömür tozlan bü
yük yığınlar ve dağlar .teşkil etmiş vaziyette idi. 
Sahipleri bunları değerlendiremediği için, tesa
hup etmemekte ve bir yere terketmekte idi, ya
ni bugün kalorifer kazanından çıkan küllerin 
bir kenara atılması gibi. 

Bir müddet sonra Fransızlar tarafından Zon
guldak'ta lavvuar tesisatı yapılmıştır ve burada-

.1952 O :$ 
| ki bu kömürü tozları getirilip orada istifade[cedü-

meye başlanmıştır. Metruk ve sahipleri tay
fından tesahup ;edilmiyehıp onlafifr"mülkiyetin
den çıkmış olan bu sahipsiz tozları bir-'inal* kli
nik kıymetlendirmek lâzımgeliyordu. Fakat bu 
sırada henüz işçi hukuku teminat altında bu
lunmadığı, sigortalar ve sosyal meseleler hâlle
dilmemiş olduğu için bu tozlardan işçiyi istifa
de ettirebilir miyiz diye düşünülmüştür ve ba
na anlattıklarına göre Tunâlı Hilmi Beyin te
şebbüsü ile bu kanun şevke dilmiş bulunmakta
dır. Halen lâvvuarlar tekemmül etmiştir. Fa
kat buna rağmen son sistem vaziyeti henüz ala
mamıştır. Bugünkü tekâmüle nazaran eskidir. 
Halen 0,4 milimetreye kadar kısmı tefrik et
mekte, öbür kısmı hakikaten, Cemal Kıpçak ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi, sulara karış
makta, denize kadar gitmektedir. Bu denize 
kadar giderken dere boyunda birtakım teres-
sübat yapmakta, sılam tâbir ettikleri bir kısım 
da Etibank tarafından tonu 7 liradan satılmak
tadır. Şimdi Hâmid Şevket Bey arkadaşımızın 
tarifi gibi bir tefsir çıkarmış olursak bütün is
tihsal edilen kömürleri tırmıkla seçip, tozlan 
bırakıp ameleye hasır ve tahsis etmek gerekir. 
Fennî bakımdan toz tâbir edilen bir kısım yok
tur, toz tâbirini kullanacak olsak, bu takdirde 
zero - dixe tâbir edilen 0 -10 m.m. ye kadar olan 
toz tâbir edilebilecek kısmın istihsali 1.503.062 
tondur. Bunun kıymeti de 41.114.520 liradır. 
Eğer 10 mm. den 18 mm. ye kadar olan kısımla
rı da, toz mefhumuna alacak olursak, o takdir-
de Zonguldak 'ta" ameleye hasru tahsis etmek 
mecburiyetinde bulunacağımız kömür tozu be
deli 52 milyon küsur liradır. Her sene zarar 
etmekte bulunan ve şimdiye kadar 100 milyonu 
aşan zararının - ki her sene 18, 19 milyon lira 
zarar etmektedir - yanma 40 milyon lira daha 
ilâve etmeye Etibankm hakkı yoktur. \ Şu ka
nun mucibince bu amelenin malı olamaz ve bu 
ameleye ayrılmıştır demek, bu müesseseyi bir 
sene dahi sürmeden öldürmek olur. 

Arkadaşlar, bugün sosyal sigortalarla amele
nin bütün hukuku teminat altına alınmıştır. Bu
nun dışında olarak ayrıca amele birliği mevcut
tur. O da amelenin birçok hukukunu teminat al
tına almış bulunmaktadır. Bu. kanun hiçbir gün 
de tatbik görmemiştir. Binaenaleyh bundan son
rakini verelim denilebilir. "Ama maziye rücü et-

I mek suretiyle birçok avukatlar belki amele men-
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faatine hareket etmek suretiyle fayda temin ede
bilirler. 
r Cemal Kıpçak arkadaşımızın ifade ettiği 

.sılam kısmına temas ötmek isterim. Hakikaten 
bu,şekilde bir millî servet ziyan olmaktadır ve 
yıllardan beri ziyan olmuştur. Bir teşebbüs ya
pılmış, yepyeni bir usulle muvakkat bir tesisat 
yapıp bir kısım yeni lâvvarlarm tesisi zamanına 
kadar bundan istifade edilmesi düşünülmüştür. 
Çünkü, şurasını da .işaret etmek isterim, yeni lâv-
varlar sipariş, edilmiştir. Taahhüde bağlanmış
tır. 1954 senesi ortalarında tamamlanacaktır ve 
bu lâvvarlar inşa edildikten sonra sılam diye bir 
mevzu da kalmıyacaktır. Kömürün heyeti umu-
miyesi temizlenmiş olacaktır. 

Halen senede yirmi bin lira kadar satılmakta 
olan sılam mevzuu vardır. Deredeki teressübat-
tır. Ama sahibi tarafından tesahup edilmiştir, 
kıymetlendirilmektedir. Terkedilmiş değildir. 

Sılam konusunda Etibank tetkikat yaptır
mıştır, zamanın dar olması itibariyle kısa rnüd-
,det zarfında amortismanı yapılamaz endişesiyle 
muvakkat tesisler yapmaktan vazgeçmiştir. Ama 
bu; müddet içinde bir müteşebbis çıkar her türlü 
tesis masrafı kendine ait olmak üzere ve sahibi 

Btibank tanınmak sartiyle toplıyabilir. Denize ak
makta olan bir millî • servettir. Binaenaleyh bu
rada denizin içine gitmiş olanlarına Etibank te-

. sahup etmemekte olduğuna göre hakkıdır, kal
dırabilir. Fakat öbür taraftakine tesahup etmek
tedir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, Hâmid Şevket arka
daşımızın izah ettiği şekilde ve muhalefet şerh
lerinde beyan ettikleri surette bir tefsir cihetine 
gidecek olursak hukuki çok büyük ihtilâtlar olur, 
Devlet milyonlar ve milyonlarla zarar görür ve 
Zonguldak havzasının kapusunu da kapamak 
icabeder. Bu noktayı tavzih etmek istedim. 

HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bir 
sual soracağım,- Beyefendi izahlarında Zero - dix 
ile şılamları tozdan ayrı mıdır?, kanunun kasdet-
tiği toz, bu şılamları ihtiva ediyor mu? 

Sonra buyurdular ki; eğer bu kanun yürür
lüğe girerse milyonlar ve milyonlarca lira Dev
let zarar görecektir. Devlet müessesesi bu kanu
nun yürürlüğünden haberdar değil miydi ki; 
müessesenin milyonlarca para zarar göreceğini 
söylüyorlar, yani bu kanunun yürürlükte oldu
ğundan bu tefsir münasebetiyle mi haberdar ol
muşlar, daha evvel meriyette olduğunu bilmiyor-

lar mı idi iki, Devlet müessesesi-bu kadar zârâi? 
görecektir diyorlar. Bu cihetlere cevap vermeleri
ni rica ediyorum. •"'':•" 

NURİ ÖZSAN (Devamla)— Arzedeyim 
efendim; bugün; teknik olarak, kömür tozu diye 
bir şey yoktur ve aynı zamanda Zonguldak'ta da 
kömür tozu etiye teknikman isimlendirilmiş bir 
toz mevcut değildir. Bunu artık ölçüye göre ne 
şekilde alırsanız alınız. 

7 Evvelce bu kanun çıktığı zaman,, ocaktan çı
kan kömürleri tırmıklamak suretiyle bu tozlar 
alınabilirdi, bu suretle toz diye bir şey kalmazdı.; 

' Binaenaleyh ilimde kömür tozu diye bir tabir ol
mamakla beraber, kanunda bu toz tâbiri arzetti-
ğim şekilde yer almıştır. Bu kanunun yürürlükte 
olduğunu bilmekteyiz. Fakat bu kanunu, bugün 
Yüksek Adalet Komisyonunun anladığı şekilde, 
anlamış olmaklığımız bakımından bir endişe duy
muş değiliz. Fakat aksi bir anlamla bu kanun 
huzurunuza gelmiştir. Ve bâzı arkadaşlarımız 
da o kanaate iştirak etmiş bulunmaktadır. Bu 
kanaat, kendi komisyonlarında da geniş bir iza
hat -neticesi olarak heyeti umumiyeyi tatmin et
memiştir. Meselenin, bizim anladığımız gibi an
laşıldığını gösterir. Binaenaleyh bu kanunun yü
rürlükte olduğunda tereddüdümüz yoktur, bunu 
bilmekteyiz ve netice olarak da tozları, arsettiğim 
mahiyette sahipleri tarafından tesahup edilmiyen 
tozlar mahiyetinde telâkki etmekteyiz. Aksi tak
dirde hukuk hükümlerine aykırı düşer, malikin 
elinden malını alıp başka birisine vermek gibi 
bir vaziyet arzeder ki, hukukçu arkadaşımız böy
le bir kanunun vaz'ını elbette kabul buyurmazlar 
zannederim. Şimdiye kadar bunların maliki var
dır. Onların elinden alıp ameleye vermek, bil
mem ne dereceye kadar doğru olabilir?. Bu, an
cak terkedilmiş ve tesahup edilmiş kömürlere ait 
olabilir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 
Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak arkadaşı
mızın Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından 
teressüp eden kömür tozlarının, 114 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde yazılı maden kömü
rü tozlarından sayılması lâzımgelip gelmediği
ne ait tefsir talebi, komisyonumuzda uzun gö
rüşme ve tartışmalara sebep olmuş bulunmakta
dır. Komisyon görüşlerini izah etmeden, evvel 
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kanunun birinci maddesini okumak faydalı ola-
çaktır. '"„'_ 

114 sayılı Kanunun birinci maddesinde: «Zon
guldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde elyevm 
mevcut bulunan ve badema kömür istihsalatın-
dan vücuda gelecek olan kömür tozları, maden 
amelesinin menafii umumiyesine hasrü tahsis 
olunur» denilmektedir. 

Hâmid Şevket arkadaşımız, komisyon rapo
runda yazılı olduğu veçhile, tesahup edilmiyen 
her hangi bir kömür tozu mevcut ise, cümlesi
nin nereden çıkarıldığını sormakta ve bu se-
• beple rapor, kendi fikrine göre, kanunun bi: 
ririci maddesine uygun bulunmamaktadır. 

Arkadaşlarım; 114 sayılı Kanunun kabulü 
sırasındaki Meclis zabıtlarını tetkik edecek 
olursak", sirken elinde bulunan Zonguldak ma
den işletmelerinde çalışan işçiler her hangi bir 
teşkilâta malik olmadıklarından, sosyal yar
dım ve sosyal sigorta mevzuları da tam mâna-
siyle harekete girmemiş buluduğundan, maden
de çalışan işçi ve amelelerin menafii umumiye
sine hasrü tahsis olunmak üzere böyle bir ka
nun çıkarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Meclis müzakereleri sırasında, zamanın İkti
sat Vekili Celâl Beye sual sorulmuştur. Esbabı 
mucibeye iştirak ediyoruz ama, bir şirketin malı 
ola ve başkasına ait bulunan biı kömür toz
larını elinden almak hangi hukuka istinaden 
olabilecektir ve bu şekilde bir kanunu nasıl çı
karacağız? Denilmiştir. Celâl Beyin İktisat 
Vekili olarak verdiği cevap şudur: 

«— Kanunda bahsedilen tozlar, bir ocak 
sahibinin çıkardığı tozu satmaktan menedilir 
şeklinde değildir. Bunlar yığın haline gelir, 
bunu Bolu Mebusları ve civar mebuslar bilir. 
Rica ederim, biz bunu ameleye vermekle ve 
oradaki Avrupalıların hukukuna tecavüz etmiş 
oluruz, ne yerli maden âmillerinin hukukuna 
tecavüz etmiş oluruz ve ne de hukuku tasarrufi-
yeye karşr hürmetsizlik etmiş oluruz. Yalnız 
orada biriken tozlar zaman oluyor ki, piyasada 
aranıyor ve böyle aranıldığı zaman amelenin 
umumi menfaatine hasrü tahsis edilsin, maksa
dımız budur.» Binaenaleyh şirketin tesahup 
iddiasında bulunmadığı ve terkettiği kömür 
• tozlarının ziyan olmaması bakımından amelenin 
.umumi menfaatine hasrü tahsis edilmesi esba
bı mucibeden ve zabıtlardaki bizzat İktisat Ve
kilinin sözlerinden anlaşılmaktadır. İşte esba-

1952 6 :Ö 
.bıonucibede ve: Meclis müzakerelerinde İktisat 
Vekilinin vermiş olduğu bu izahata göre kanu-
;nun hangi maksatla çıkarılmış olduğunu mâna-
landırmak icabetınektedir. Şu halde bugün or
tada bir devlet işletmesi mevcut bulunmakta
dır. İşletme demektedir ki, bu kömür tozları 
zaman zaman piyasada aranmaktadır, bu kö
mür tozları sanayide kullanılmaktadır, talip 
çıktıkça ben bunları satıyorum, demektedir, 
Şirket bunlara tesahup ettiği ve talibi çıktığı 
zaman bunları sattığı müddetçe, kanunun mü
zakeresinde Meclis Zabıtlarına da geçen o za
manki İktisat Vekili itarafmdan verilen izahat 
veçhile tefsir cihetine gidilip gidilmemesi cihe
tinin üzerinde durulması' lâzımdır. Biz "İktisat 
Vekili Celâl Beyin kanunun; müzakeresi sırasın
da «Biz hukuku tasarrufu ihlâl bir teşebbüste 

•bulunmuyoruz , ancak biriken ve terkedilen kö
mür tozlarını kanuna kaydetmiş oluyoruz.» de
mesi, bize kanunu anlamakta bir rehber olmuş 
bulunmaktadır ve bu şekilde Konya Milletve
kili Hidayet Aydmer'in verdiği takrir gereğin
ce; amelenin menfaatine hasrü tahsis edilen kö
mür tozları, sahipleri tarafından tesahup edil
miyen kömür tozları olduğu -cihetle böyle tesa-

. hup edilmiyen kömür tozları mevcutsa ve mev
cut olduğu müddetçe ameleye ait olacağı ka
nunun sarih ahkamından olduğundan, tefsire 
mahal olmadığına kaani olmuş bulunuyoruz. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

KEŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Bir suâl. Bi
raz evvel (biriken ve terkedilen) buyurdunuz. 
İktisat Vekili Celâl Beyin bu mevzudaki konuş
masında' (terkedilen) tâbiri var mıdır? 

SEMİ ERGİN (Devamla) — Tekrar oku
yayım. 

(İktisat Vekili Celâl Beyin bu noktaya ta
allûk eden konuşmasını tekrar okudu.) 

SEMİ ERGİN (Devamla) — Umumi mâna
da sahibi tarafından tesahup edilmiyen : tozlar 
kasdedilmektedir. Burada açık olarak yazılma
mış olmakla beraber, sahibi tarafından: tesahup 
edilmiyen bir, malın terkedilmiş mal olduğu şek
linde bir mantıki neticeye varmak mümkündür 
efendim. 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu adına Nafiz 
Körez. 

ÇALIŞMA, KOMİSYONU BAŞKANI NAFİZ 
KÖREZ (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, Ce-
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hıaİ Kıpçak arkadaşımızın tcMr talebi iki mâ
nayı ihtiva etmektedir. 

,1. Şilam -dediğimiz ve kömür yıkandıktan 
sonra su ile' derelere akan kömür zerreleri kö
mür tozu olarak kabul edilecek mi? 

2. Eğer şilam kömür tozu olarak kabul edi
lirse, amele menfaatine hasredilebilecek midir? 

Ben hukukçu değilim, hukukçu arkadaşlar 
takdir buyuracaklardır; bu şilam dediğimiz, de
relere akan toz zerrelerini müessese, gene Ce
mal Kıpçak arkadaşımızın söylediği gibi, sat
makta mıdır? Bu kanunun metninden o kadar 
sarih olarak anlaşılmaktadır ki, bu zerreler kö
mür tozu olarak kabul edilmiş, binaenaleyh tef
sire hacet yoktur. Tatbikatta acaba ameleler 
mahkemeye gitmişler, müessese aleyhine bir dâ
va açmışlar da hâkim başka çeşit anlamla karar 
vermiş, yani tatbikatta bir hata varda biz, «ha
yır vâzıı kanunun anlamı bu şekilde, tatbikat 
ise böyle değildir» gibi bir tefsire mi gidiyoruz. 
Tatbikat yapılmamıştır ki tefsire gidelim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Davacı bulunamaz, müddei bulunamaz. 
Ortada bir şahsiyeti hükmiye yok ki. 

ÇxlLIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NAFİZ 
KÖREZ (Devamla)'— Kanunun, «Amele Birliği 
menfaatine terkedilir» demesiyle meydana çıkan 
şey, amelenin menfaatinin korunacağıdır. Hep
sini temsil edecek bir organizasyon yok demek
tir. Dâva buradan çıkıyor. Bir organizasyon ol-
sada bütün bu ameleyi sinesinde toplasa elbette 
bu mümkün olacaktır. O halde mesele amelenin 
bir organizasyonu olmayışından dolayı, böyle 
bir müessese yoktur diye, kanun gayet sarih 
olduğu halde bigayrihakkin tefsir yoluna gidi
liyor. Bu itibarla tefsire ihtiyaç yoktur yolun
daki kanaatimiz' buradan doğmuştur. 

İkinci mesele; bu şilam dediğimiz tozlar, kö
mür tozları olarak kabul edilse dahi - ki böyle
dir - ikinci maddede bunun maden işçileri sen
dikasına girmesi istenilmektedir. Tefsir olarak 
bunu istiyorlar. 

Arkadaşlar, bütün ameleyi ne amele birliği 
ve ne de sendikalar sinesinde toplıyamamıştir ve 
hiçbir ameleye «illâki siz, amele birliğine veya 
sendikaya dâhil olacaksınız» diyemeyiz. Kanun 
«amele menfaatine terkedilir» dediğine göre biz 
no amele birliğine ve ne de sendikaya bu hakla 
terkedemeyiz. Zira, bunun dışında kalan diğer 
birçok amelelerin de haklarını sendikaya ve bir-

liğc dâhil işçiler nâmına devretmiş oluruz. Ö ba
kımdan bu şekilde bir tefsir yapılmasına imkân 
yoktur, bu yeni bir kanun mevzuudur. Binaen
aleyh arkadaşımız yeni bir kanun mevzuu ile bu
raya gelirler ve bunları buradan oraya naklede
lim derlerse Yüksek Meclis onun üzerinde durur 
ve meseleyi hal edebilir. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN -^ 'Hidayet Aydmer. / 
,,• HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte-
;Î. rem arkalaşlar; sene 1337, bu mevzula alâkalı 

iki vaka var. Birincisi . Zonguldak'daki amele 
,-,. hiçbir içtimai himayeye mazhar değildir, sos

yal yardımdan müstefit olamuyor. . 
İkincisi; Havza'da orada burada kömür.toz

ları vardır. Esbabı mucibede yazılıdır : Ocak
larda dağda; ocak başlarında kömür tozları 
yığılmış kalmıştır, kimse tesahup etmiyor. Çün
kü o zamanda kömür o kadar mebzul ki, toz
larına kimse tesahup , etmiyor, satılmıyor, kıy
meti yoktur, terkediliyor. İşte övakitki kanun 
vâzıı bu hâdiseyi görmüş, şu tesahup edilmi-
yen kömür tozlarını amele menfaatine tahsis 
edeyim diye 114 sayılı Kanuna koymuştur. 
Hâmicl Şevket Bey maddeyi okudular, dediler 

'ki : «arkadaşlarımız tesahup edilmemek mef
humunu, terk edilen kömür tozları ibaresini 
nereden. buldular», dediler. Mazbata sözcüsü 
Semi Bey, esbabı mucibeden okuyarak kendile
rine kâfi derecede cevap verdiler. 

Muhterem Celâl Bay ar 'm ifadesi ile bunun 
«Sahipleri tarafından tesahup edilmiyen, hak
kı tasarrufa katiyen ilişmeyen» bir hâdise ol
duğunu esbabı mucibede izah etti. Bu söy
lenmemiş olsa idi dahi, Anayasa ve Anayasa 
olmasa bile hukuk kaideleri mucibince üçüncü 
şahısların hakkını, bedelini peşin vererek is
timlâk etmeksizin ameleye tahsis etmek hiçbir 
kanun vâzıımn hak ve salâhiyeti dâhilinde ol
madığından, bü,; metni kanunda mündemiç ad
dedilirdi. ' 

Gelelim şilam' toz mudur, değil midir; bu 
I sılam ameleye tahsis edilmelimi, edilmemeli 

mi meselesine : 
Arkadaşlar, yüksek Meclisiniz ne kimyager

dir, ne hâkimdir; yüksek Meclis kanun va'ze-
der. Kanun, hükmü umumî ve mücerredi muh
tevi olur. Kanun muhtacı izah ise yüksek Mec
lisiniz tefsir eder, • tefsiri de j hükmü umumî 

I ve mücerrettir. Onun için şılaiiı töz mudur, 

•—• 1 3 -



İ : 34 İ,â 
J p k edilmiş majy^gşjtte midir?.,;^eselesi hâdise 
İşidir^ hâkim işit]jr, lnjküm ve kaza işidir. Yük
sek Meclis ancak hükmü umumî ve müçerred 
va'zettiği için biz yazdığımız tefsir fıkrasında 
dedik ki, o vakitki Meclis müzakere zaptında 
iktisat Vekili olan Sayın Celâl Bayar'm teyidet-
tiği veçhile eğer orada tesahup ejdilmiyen tozlar 
mevcutsa, mevcut olduğu müddetçe ameleye 
mahsustur. Aksi takdirde ameleye tahsis edi
lemez. O, hak sahibinindir, başkasının hakkını 
ameleye tahsis etmek vâzu kanunun da salâhi
yeti dâhilinde değildir. 

Binaenaleyh tefsir fıkrası hukuk esaslarına 
tam .mutabıktır, hiçbir kimsenin hakkını ihlâl 
ettiği yoktur. Burada işletmeler Bakanına te
veccüh eden vazife vardır. Kendi kömürlerine 
tesahup edecek, heder etmiyecektir. Tesahup et
mezse ameleye muhassastır. Tesahup ederse hak 
sahibi kendisidir, ameleye tahsis edilemez. Tef
sir fıkrası çok yerindedir. 

BAŞKAN — Hidayet Beyefendi, Riyaset bir 
noktada tereddüde düştü. Tefsire mahal olma
dığı hakkında rapor vardır, tefsir fıkrası yoktur. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Malûm
dur ki, tefsirler iki türlü ısdar olunur. Birisi 
tefsiri açıkep, kabul şekli, diğeri sureta red, fa
kat reddederken açıkladığı bâzı ifade ve fikirler
le o tefsiri dolayısiyle kabul şeklidir. Kanunu 

.Medeninin ilk tatbikatında başımıza geldi. Veli
ler için velayet vesikası istemek üzere mahkeme
lere müracaat edildi. Mahkemeler de veliler için 
velayet vesikası vermeye kanunen lüzum olmadı
ğından bu velinin vesika talebinin reddine ka
rar verdi. Bu karar velayeti tevsik eden bir ve
sika yerine geçti, o işi gördü. Yüksek Meclisin 
tefsir hakkındaki teamülü de böyledir, sureta 
red hakikatta kabul mahiyetindedir. Esbabı mu-
cibede tasrih edilen şekilde ve o kayıd ve şartlar
la tefsirin; kabulü mânasmdadır. 

BAŞKAN — Rifat Sivişoğlu. 
RIFAT SlVlŞOĞLU (Zonguldak) — Efen

dim; Hâmid ŞeykefcBey arkadaşımız, «arkadaş
lar İ14 numaralı Kanunu iyi okumadılar, veya 
okumaya vakit bulamadılar» şeklinde beyanda 
bulundular. 

Bu mesele, Maliye Komisyonunda, müzakere 
edildiği zaman 114 numaralı Kanuna, onun mu
cip sebeplerini ihtiva eden zabıt ceridesi de ge
tirildi ve uzun uzadıya konuşulup, münakaşa-

:İtâk 6 lİ 
lardan sonra red kararı verildi. Yani muhtacı 
tefsir ve izah olmıyacak derecede sarih olduğu 
neticesine varıldı. 

Bendeniz iki gün evvel, Çarşamba günü bir 
arkadaşımızın yaptığı kanun teklifinin gündeme 
alınması hakkındaki takriri üzerine, bu mesele 
üzerinde mâruzâtta bulunmuştum. O günden bu-

. güne değişmiş bir fikrim yoktur. Mesele şudur: 
114 numaralı Kanun tedvin edildiği zaman 

Zonguldak ve Kozlu'da Fransız ve İtalyanlar 
mevcuttu. Onun yanı başında da Türk teşebbüs 
kudreti vardı. Bunların çalışmaları neticesi ola
rak kömürün en değerli aksamı ve en kıymetli 
cevherleri alınır, tozlara •kıymet" verilmezdi. 
Bu tozlar maden ocaklarının ağızlarında tepe te
pe yığılır, zamanla toprak hâline gelirdi. O za
man maden ocaklarında çalışan işçiler 6 kuruş 
ücreti yevmiye alırlardı, teşkilât mevcut değildi. 
Amele köyünden çıktığı zaman beline 15 gün ken
disini idare edecek miktarda ekmeğini ve gömeç 
tâbir ettiğimiz nimetleri sarar, mısır ununu ge
tirir, çorba yapar,: yereli. Teşkilâtsız olan bu iş
çiler gece vakitleri de ağaçların altında şurada 
burada ömürlerini geçirirlerdi. O zaman 6 kuruş 
yevmiye alan bu işçiyi sefaletten kurtarmak mak-
sadiyle böyle bir yol tutularak bu kanun tedvin 
olunmuştu. Görülüyor ki, o zaman maden, işleten
lere âmil derlerdi maden âmillerinin itibar ve 
iltifat etmedikleri, tesahup eylemedikleri tozları 
metruk bıraktıkları için bu kanun yapılmıştı. 
Terkedilmiş durumda kalmasın, toprak haline in-
kilâp etmesin, hiç olmazsa vatandaşlar istifade 
etsinler diye bu kanun tedvin olundu. Bugün, 
şükür Allaha, teşkilâtımız mükemmel, amele ter
fih ve ikdar ettirilmiştir. Bugünkü tozlar kıy-
metlendirilmekte, istifade edilir bir hale konul
maktadır. Etibankm bir şubesi olan Zonguldak 
işletmesi bu malı kıymetlendiriyor ve ben sahibi
yim diyor. Böyle dediği müddetçe bir şey diye
meyiz, aksi halde gayrin malına-tasarruf ve emret
miş oluruz ki bu; hatalıdır. Bendeniz bu sözlerimle 
seçim dairem aleyhine konuşuyorum, bana rey ve
renlerin aleyhinde konuşuyorum diye bir zehap 
hâsıl olmasın. Bir hakikati ifade etmek için hu
zurunuza çıkmış, bulunuyorum. Zonguldak işlet
mesi; bu mal benim, onu kıymetlendiriyorum, 
bu malı kıymetlendirip elde ettiğim para ile ben 
işçiyi terfih ve ikdar ediyorum dediği müddetçe 
ona el uzatanlayız. Metruk değildir ve kimse 
tesahup edemez. Kanun sarihtir, muhtacı tefsir 
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ve izah olmıyacak derecede vâzihtır. 
. Maliye, içişleri, Adalet ve Çalışma komisyon

ları bu iş üzerinde önemle durmuş, işi lâyık ol
duğu dikkatle incelemiş ve muhtacı tefsir olma
dığı neticesine varmış ve bu kararı vermiştir. Son 
rapor, Adalet Komisyonu raporudur. Bunu tas
dik buyurmanızı yani muhta'cı tefsir olmadığı 
kararını almanızı arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Halil Özyörük. 
HALİL ÖZYÖBÜK (İzmir) —Muhterem ar

kadaşlar; 114 sayılı Kanunun bugün yürürlükte 
bulunduğunu hepimiz kabul ediyoruz, bunda te
reddüde mahal yoktur. Bu 114 numaralı kanun biı. 
hüküm ifade etmektedir; kanunun birinci mad-
tlesi diyor ki; (Ereğli, Zonguldak kömür havza
sında istihsal edilmekte bulunan kömürlerin toz
ları amele menafii umumiyesine aittir.) Elbette 
bu kanunun bir mânası olmak lâzımdır. Eğer ka
nunun mânasını tam sevkedildiği tarzda anlamak 
ve tatbik etmek lâzımgelirse, bugün kömür hav
zasında, kömür ocaklarından istihsal edilmekte 
olan kömürlerin toz kısımlarının ayrılarak amele 
menfaatine tahsis edilmesi lâzımgelir. , 

Kanunun esbabı mucibesi diyor ki; (o zama
nın vesaitine göre istifade etmek mümkün ola
madığı, yani satılamadığı, harice çıkarılamadığı 
için, kömür ocaklarının etrafında tepecikler ha
linde yığılmış olan bu tozlara mademki tesahup 
edilmemekte, terkedilmektedir, şu halde bunla
rın amele menafii umumiyesine hasrü tahsis 
edilmesi lâzımgelir. Yoksa biz hukuki tasarru
fu düşünmüyoruz.) Evet düşünmüyorlar. Fa
kat onlar tarafından terkedilmiş ve yığmx ha
line getirilmiş olan bu tozlardan her hangi bir 
kimse, amele tarafından satılmak şartiyle, alıp 
da bunu naklettiği zaman iskelede, şurada bura
da, vesait üzerinde bulunan tozlara da, benim 
malımdır, diye tesahup edebilir mi? Edemez. 
Çünkü kanunda bu tozlar amelenin menafii 
umumiyesine hasrü tahsis edilir, diyor. Esasen 
bu kanunun tedvinine âmil olan sebepleri de 
arkadaşımız izah ettiler. 

Şimdi zamanla vesaiti fenniye tekâmül et
miştir. Tesis edilmiş lâvvarlarda zero - dix de
dikleri gözle görülebilen tozların tamamı tev
kif edilebilmektedir. Bundan daha incesi ancak 
su ile akıp da suyun üzerinde bir tabaka ha
linde siyah bir leke gibi tekasüf etmektedir. 
Bunlar lâvvardan çıktıktan sonra dere yatak
larında sahillerde teraküm ediyor, su gidince 
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onun [ üzerindeki bu tabaka orada kalıyor. 
İşin iç yüzünü bilmeni! bize izah edilen
lerden anladığıma göre hâdise budur. Bu 
tabaka zamanla orada büyüyor, fakat kö«f. 
mür. işletmesiJ bununla alâkadar olmuyor. Bi
risi gelip de kazma kürek buradan bir şey çı
karmaya kalkarsa İşletme o zaman harekete ge
çip yakasına*' yapışıyor, ver parasını, diyor. 
Bunu" demeye hakkı var mıdır, yok mudur? İşte 
bu tefsirin talep sebebi budur. Cemal Kıpçak 
arkadaşımız; §ılam tâbir edilen, gözle görül-
miyen, su üzerinde yüzüp dere ve sahillerde 
teraküm suretiyle husul bulan bu tozlar ame
leye ait midir, değil midir, bu, 114 numaralı 
Kanunun birinci maddesindeki toz mefhumu
na dâhil midir, değil midir?' bunun tefsirini 
istiyor. Birincisi bu. 

İkincisi; amelenin ınenafiine hasrü tahsis 
edildiği takdirde bu ne suretle hasrü tahsis edi-
lecektr? Ameleyi temsil eden kimdir? Zaten 
ikinci sebebe gelince, birinci .sebepten dolayı 
reddedildiği için, ikinci kısmın tefsiri yani bu
nun üzerinde münakaşa, müzakereye mahal 
kalmıyor. Şimdi hâdise şu: Eğer hakikaten ima
li fikretmek lâzımgelirse bütün ocaklardan 
çıkmakta olan kömürün toz diye vasıflandırı
lan. kısmını arayıp mütebaki kısmını işletmeye 
vermek lâzımgelir. Kanun mühmel değil, halen 
yürürlüktedir, başka bir kanunla ortadan kal
dırılmış değildir. Tefsir talebinde bulunan ar
kadaşımız , bu kadar ilerisine gitmeyor, «Böyle 
olursa o takdirde bütün kömürlerin üçte iki
sine sahip çıkacak demektir.» demiyor. Arzetti-
ğim gibi bu, şilam denilen ve gözle görülmiyen 
zerratm, dere kenarlarında ve sahillerde birik
miş olan tozların toz - diyeceğiz, başka bir ismi 
yok - amele menafii umumiyesine hasrü tahsis 
edilip edilmiyeceği meselesidir. Lâvvarlarda 
yıkandıktan sonra arazii haliyede şurada bura
da, dere yataklarında teraküm etmiş. Bunun 
hukuki mânası nedir? Buna ne isim vermek 
lâzımdır? Mal mı? filhakika maldır. Çünkü mal 
dediğimiz şey insanın ihtiyaçlarına yarayan 
şeydir tamam. O vasfı haiz olduktan sonra 
«mütekavvim» yani elde edilmekle kıymetlenen 
şey midir? Hayır, bu değildir. Çünkü, mütekav
vim olmak için ihraz etmek lâzımdır. Sahibi 
te'rketmiş gitmiş, hiçbir suretle tesahup edilmi
yor. Metruk bir halde bulunduğu için kim ih
raz ederse, intifaı da ona ait olması bizimdir, 
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Kanunen bu intifa amele menaf ii umu m iyesi
ne hasredilmiş olduğu için, böyle bir tefsirin 
mâna, hüküm ve şümulü tâyin edilmek imkânı 
mevcut iken bundan sarfı nazar ederek ihmal 
etmeye hakkımız yoktur. 

Şimdi, i deniyor ki, kimse, kimsenin malını 
alamaz. Bu doğrudur ama, ortada bir kanun 
vardır, bahusus hâdisemiz itibariyle tamamen 
terkedilmiş--mala aittir. Evlerimizde her sabah 
sobalarımızı başalttığırnız zaman : yanmamış 
birtakım kömür, tozlarla beraber atılır gider. 
Küçük çocuklar, fakirler gelir bunları toplar
lar, alır götürürler. Bunu toplıyan fakir çocuk
ların sırtındaki küf elerdeki kömürleri, bu kö
mürler benim malımdır. diye almaya hakkı
mız olur mu? Çükü'terkedilmiş bir halde bu
lunuyor. Burada da,böyledir. 

Şilem denen kısım, işletmeler idaresinin 
elinde bulunan vesaitle zaptü tevkif edilmemiş 
Ve terkedilmiştir. 'Akıp-gittiğinden dolayı ter
kedilmiş bir halde bulunuyor. Terkedilmiş bu
lunan şeylerin mütekavvim bir hale gelmesi 
için ihraz edilmesi lâzımdır., ihraz edildikten 
sonra kıymetlenir. Kanunun tatbikına "îmkân' ve 
mahal vardır. Bahusus asgari hadde indiril
miştir. ' 

Tatbik şekli: Bu, arzettiğim gibi bir yağ 
tabakası halinde suyun üzerinde kalacak kısmın 
terakümü ile husule gelmiş olan tozun amele 
menfaatine tahsisi meselesidir. 

Böylece.bir imkân mevcut iken niçin tefsiri 
kabul etmiyoruz? Çünkü Buna sebep . yoktur. 
Muhalif kalmamızın sebep ve illeti de budur. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN —. Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) —' Muhterem 

arkadaşlar, biraz izahat vermek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunmaktayım. 

Kömür : tozu başka, sılam yine başkadır. Bu 
sılamla kömür tozunun ayrı ayrı maddeler oldu
ğunu arzedeeeğim ve o vakit Yüksek Meclis bu 
farkı anlayacaktır. 
:, •:.Efendim, havza devletleştirilmeden evvel 
havzada Fransız Şirketi, İtalyan Şirketi ve iş 
Bankasına ait ocaklar vardı aynı zamanda hu
susi ve ferdî teşebbüs ve sermayeye ait tesisler 
vardı. Bu ocaklar iptidai şekilde çalışırlardı. 
Öyle 200, 300, 400, 500: metre aşağıya gidecek 
tesislerden tamamen mahrumdu. Türk işçisi in- -
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j cir dallarının içeriye girdiği kulübelerde; çınar 

ağaçlarının; ceviz ağaçlarının diplerinde uyur
du. Eifat Sivişoğlu'nun söylediği gibi, amele 
taşta kızdırlımış saçlar üzerine yapıştırdığı un 
gomeçlerinden ekmekler yerlerdi. Asıl zihinleri 
karıştıran nokta şurasıdır; madencilik havzada 
1936 senesinden sonra başlıyor. Yüz küsur sene
den beri devam eden madencilik, madencilik de
ğildi, açık işletmeydi. Ferdî teşebbüs ve sermaye
nin elinde imkân az olduğu için topraktan kö
mürü alıyor, ocaktan kömürü dışarıya çıkarıyor, 
bir sahaya yığıyordu. Bunları satmak için istan
bul'a adamlar giderdi, vapur kaptanlarına yal-
varılır, Fransızlara, İtalyanlara rica edilirdi. 
Allah aşkına şu benim kömürümü alın, derlerdi! 
Ferdî teşebbüs ve sermaye sahipleri çıkardıkları 
kömürleri Fransız, italyan ve diğer milletler 
firmalarına 3 - 4 liradan satıyorlardı. Yalnız 
Kandilli kömürleri - tozu az olduğu için - altı 
liradan satılırdı. 

Madencilikte para kazanmış bir adam yoktur. 
Bu dağın bu dağa borcu vardır. Burada bir mil
yon lira kazanırsınız, diğer taraf t a ' toprağa bir 
milyon lirayı gömersiniz. Hükümet, madencilerin 
dil ek ve arzularını yerine getirmek için, siz îtai-
yanlara, Fransızlara kömürleri üç liraya satın, 
bunun farkını Devlet olarak ödiyeceğimı dedi. 
Hu sebeple madenciler Fransız ve italyanlara; 
Türk firmalarına,., armatörlere ferdî teşebbüsün 
elindeki kriper denilen iri parçaları biraz daha 
irisini, biraz daha irisini satmak suretiyle elde 
gayet ince tozlar kaldı ve bunlar bir para et
medi. Bu tozlar on sene, yirmi sene, otuz se
ne yığıldı. Nihayet Zonguldak, kömür tozla
rından müteşekkil tepecikler haline geldi. Bi
rinci Dünya Harbi başladı, Birinci Cihan Har
bi başlayınca kömür fiyatları oynadı. Alman
ya kömür vermedi, Fransa kömür ihtiyacı his
setti,, italya kömür sıkıntısı çekti ve nihayet 

S bunlar dünya piyasasına yayıldılar. 50 sene
den beri para etmiyen, âdeta çamur haline gel
miş olan bu tozlar tonu,on liradan satıldı, fakat 
amelenin koynuna metelik girmedi. 
. Adalet Komisyonu sözcüsü sayın arkadaşı
mız gayet güzel ifade etti : Millî Hükümetimiz 
yani Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümeti 
o zaman: : 1921 senesinde, mademki dendi; bu 
memleketin evlâdı, Türk işçisi bizimdir, şu hal
de. Fransızların ve italyanların elinde, enerji-

l leri istismar edilen bu işçileri biraz,olsun kal-
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kındıralim... -İşte-bu maksatla 1921 de 114 nu
maralı Kanunu "çıkardı. Bu kanun hayatında 
bir gün tatbik edilmedi, aktüalitesini de bugün 
tamamen kaybetmiş bulunuyor. Bunu mütaa-
kip Hükümet 150 sayılı Kanunla amele birliği
ni kurdu. Sayın Gelâl Bayar 'in havzaya en 
büyük eseri budur, hâlâ da yaşamaktadır. Bu, 
Türk işçisinin ıstırabını tek dindiren mües
sesedir. Bugün Zonguldak Ereğli Kömürleri 
işletmesinin emrinde çalışan ve doğrudan doğ
ruya şevk -ve idaresi' Amele Birliğine ait olan 
hastane gibi bir hastane Türkiye'de mevcut de
ğildir. Ne Gurebâ Hastanesi, ne Cerrahpaşa 
Hastanesi. 

Şimdi asıl dâva bundan sonra başlıyor. Fran
sızlar memleketimizden gittiler, İtalyanlar 
memleketimizden gittiler, ferdî teşebbüs ve ser̂  
mayenin'elindeki ocakları da devlet satın aldı, 
lâvvarlar kurdu, muhtelif yerlerde tesisler yap
tı, Lâvvar, arkadaşlarım af buyursunlar buğ
day selektörü gibidir, hem temizler," hem yi-
kar ve hem de taşını toprağını ayırır. Ocaktan 
Çıkan kömüre < tüvönan derler. Bu kömürün 
içinde toprak, taş ve mevaddı ecnebiye vardır, 
vapur ye- şimendifer kazanlarında yakı]amıya-
cak şekilde taşlı ve topraklıdır, bunları yıka
mak lâzımdır. işte ocaklar Devlete intikal et
tikten sonra : kömürler -yıkanmaya başlandı. 

•pizlâvvarları nereden aldık? Fransızlardan 
aldık, italyanlardan aldık. . Türkiş Türk Ano
nim Şirketinden ve Kömür iş T. A. Şirketin
den devraldık. Ayrıca iki tanesini de ocak sa
hibi iki şahıstan aldık ki; birini Bifat Kâmil 
Madenci, diğerini Mevali Ali Beyden devraldık. 
Bu suretle kömür istihsalimizin temposunu yük
selttik. 

Sayın Çalışma Bakanı Meclise etraflıca ar-
zetti ki, iş Kanunu çıktı. Ondan sonra da işçi 
Sigortaları Kanunu çıktı. Barakalarda yaşıyan-
ve yattığı tahta barakalarda altında post bit ve 
pire içinde yatan, mlsır unu ile ekmeğini yapan, 
hamuru pişirip kuru ve katıksız olarak yiyen 
Türk isçisine bugün Ereğli kömürleri işletmesi 
18 milyon liralık sosyal yardım yapmaktadır, 
işçi Sigortalarının sağladığı menfaat ayrı. 

BAŞKAN — Suat Bey yalnız tefsir üzerinde 
konuşmanıza geliniz. 

SUAT BAŞOL (Devamla) Fef şirin yerinde 
olup olmadığını izah için bütün buraları izah 
etmek lâzımdır. I 
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1: Mevcut lâvvarlar 75 senelik, 50' seneliktir;. 

artık amorti edilmiştir. Fakat fakir, millet öldü
ğümüz için, havza zarar ettiği için yeni lâvva-
lar yaptıramadık. 

Arkadaşlar, kriple tâbir edilen büyük par
çalar yıkanmaz, Kömür, lavvarlarda kriple 
18/50, 10/18, 0/10 zerodiz diye cinslere ayrılır. 
Bütün bu lavvarlarda kömürler yıkanırken lav-
varları istediği şekilde ayar etmek işletmenin 
elindedir. Yüzde kaç küllü kömür istiyorsa ona 
göre ayar eder. % 14 küllü mü istiyor lavvarı 
% 14 e ayar eder, % 17 mi istiyor % 17 ye ayar ' 
eder. Gfeçen gün ihtiyarlık Sigortası.Kanunu 
mevzuubahis edilirken Fransa'ya sattığımız ve 
şimdiye kadar en yüksek randıman aldığımız 
100.000 ton kömürümüz lavvarlarımızda yıkan
dı ve % 11 külle yıkandı. Arkadaşlar şu halde, 
lavvarları kim ayar eder? Lavvarm başındaki 
işçilerimiz, ustalarımız, mühendislerimiz ayar. 
eder. Lavvarlarda kömür yıkandıktan sonra ça
murla beraber bulanık bir su akar. Af buyurun 
pirinç, pilâvı yapılmadan evvel yıkandığı zaman 
nasıl bembeyaz akar, yıkanan kabın içinde na
sıl bir bembeyaz bir rüsup meydana getirirse 
biz kömürün bu rüsubuna şilam diyoruz. Bina
enaleyh. 114 numaralı Kanun yürürlüğe girdiği 
zaman tarif edilen kömür tozu, bu şilam denilen 
değildir. 

işte toz ile şilam arasındaki fark da bundan 
gelmektedir. Şilâm tâbir ettiğimiz, çamur dedi
ğimiz bu kömürün hepsi denize gitmez, bir kıs
mı teressüp eder, % 11 12 külü ihtiva eden kö
mürler kalır. Ereğli kömürleri işletmesinde sa
yın arkadaşımızın senede.yüz bin ton kömür za
yi oluyor yolundaki iddia ve ifadesi katiyen bir 
rakama müstenit değildir. Katî bir rakama müs
tenit olsaydı işletme Bakanlığı Etibank, Ereğli 
kömür işletmesi, bu kürsüden bağırıldıktan son
ran, faaliyete geçer, yedi ayda flotasyon işini 
yapardı. Bir ingiliz mütehansısı kırk bin ton 
olduğunu,, bizim mühendislerimiz yuz.bin ton 
olduğunu soluyor. Geçenlerde havzaya gelen 
bir Alman profesörü de 20 bin ton denize gidi
yor demektedir, işte Ereğli Kömürleri işletmesi- •, 
ni ve işletmeler Bakanlığını, tereddüde düşüren 
budur..Bunun hesabını, ölçüsünü bu kürsüden, 
ne işletmeler Bakanlığı, ne Ereğli Kömürleri iş
letmesi müessesesine Kömür Satış ve. Tevzi 
müessesesi ve , hattâ ne de Etibank Umum Mü
dürlüğü, hiçbir kimse katî olarak yapamadı-
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ğmdan senede 100;bin ton,kömür denize gidiyor 
ifadesini kesin olarak kimse söyliyemez. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE, (Ankara) — Öy
leyse bırakalım gitsin^ ,, 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Şimdi sayın ar
kadaşlar; 100 bin de, 40 bin de, 20 bin de olsa, 
denize gidiyor iddiası vâr,ittn\ r Miktar, yanlıştır 
fakat behemehal, giden bir miktar vardır; bunda 
mutabıkız, işte, Cumhuriyet. Hükümetinin Mar-
shall yardımından istifade ederek Kilimli'de, 
Üzülmez'de, Kandilli'de, Zonguldak'm içinde 45 
milyon lira harfiyle lâvvarlar yapacak ye bunlar , 
1954 te sona, erecektir. Ondan sonra artık sılam 
diye ortada bir şey kalmıyaeaktır arkadaşlar.. 
Yüksek.Meclisten ye sayın arkadaşlardan şunu 
istirham etmekteyim; 1954 senesine kadar, susa
cak mıyız? 1954 senesine kadar bu millî servetin 
denize akıp gitmesine mâni qlmıyaeak: mıyız? 
Mâni olalım. , Fakat kime verelim? Kime verece
ğimizi Hükümet takdir eder. 

O halde Ereğli Kömür İşletmesini sıkıştıra
lım, İşletmeler Bakanlığından istirham edelim, 
Etibankı harekete geçirelim, 600 bin lira civarın
da olan bu filotasyon işini derhal yapalım. Bu
nun etütleri tamam, ihalesi. tamam, mütaahhit-
leri hazırdır. Cemal Kıpçak arkadaşım açıkladı; 
çekindikleri için, bu işi hiçbir makam üzerine al
mamıştır. Binaenaleyh bence kanunun tefsirine 
l|izum yoktur.. Kanunu tefsir de etseniz neyi 
alacaksınız, nasıl .bir hüküm,yereceksiniz? muhter 
reni , arkadaşlar, size şunu arzedeyim Zon
guldak , lâvvarl.armdan dereye giden şilam-
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lara < Ereğli İşletmesi bekçileri müdaha
le eder. Fakat bunun satışını kendisi yap
maz, arkadaşlarım, üzerinde durmadılar. Havza
da Ekonomi Bakanlığının ; mümessilleri vardır; 
Geçen sene bu teşkilât kaldırıldı, orada küçük bir 
nüve. bırakıldı. Fakat bu sene bütçede gene hav
zaya hâkim olacak vaziyette bu teşkilât kondu. 
Yalnız Çalışma Bakanlığının emrine verildi. 

BA.ŞKAN — Sadet üzerinde devam etmezse
niz sözünüzü keseceğim. 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Hay hay, em
redersiniz. 

Arkadaşlar, ben ve arkadaşlarım, her zaman 
ifade ve iddia ettiğimiz gibi, işçinin candan dos
tuyuz. Böyle olduğuna göre benim şu konuşmam 
üzerine, işçinin menfaatini sağlamıyalım gibi 
yanlış bir düşünceye arkadaşların sapmamalarını 
bilhassa istirham ederim. Gerekirse biz işçi için 
canımızı verecek kadar onun dostuyuz. Fakat ka
naatimce 114 sayılı Kanunun tefsirine hiç lüzum 
yoktur. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. ' 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birçok ar
kadaşlarımız bâzı mühim meseleleri tezekkür et
mek için Bütçe ve Karma komisyonlarda çalış
maktadır. Halen kifayeti müzakere takrirleriyle 
Hâmid Şevket înce arkadaşımızın verdiği takriri 
üzerinde rey istihsaline imkân kalmamıştır. Ek
seriyet, arzettiğim sebeple mevcut olmadığı için, 
önümüzdeki pazartesi günü saat 15 te birleşilmek 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati 17,45 

n m»m M 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A—YAZILI SOKULAR 

1. C- Zonguldak Milletvekili fibdürrahmân 
Boyacigİller'in, Safranbolu, Kars ve: diğçr İt vç 
ilçelerdeki askerî kışlaların JıaraUyetten kurta
rılması için mahallî belediye veya özel idarelere 
devri ile [bunlardan faydalanilmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dâir sorusuna Sağlık ve So,ş-! 
yal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ, İç
işleri Bakanı Halil özyörük, Millî Savunma.Ba
kanı Hulusi Köy men ve Maliye Bakanı, Hasan 
Polatkan'm yazılı cevapları (6/428);, 

27.VII . 195İ 
Özeti : Yazılı, soru 

. 1 . Millî Savunma,. • 
2. İçişleri, 
3. Maliye, . 

', ' .. '• ...' , 4. Sağlık bakanlarından 

Büyük Millet Meclisi Sayın'Başkanlığına 

,1. . Zonguldak'm, Safranbolu, ilçesinde bir 
buçuk milyon lira değerindeki kışlalar, askerî bir-
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S. 1. Zonguldak.'m,' Safranbolu İlcesindes 

bir buçuk milyon lira değerindeki, kışlalar, as
kerî birliklerin başka yerlere kaldırılması üze
rine boş kalmış ve kiremit, ' cam. ve değerli kı
sımları halk taralından' alınmak suretiyle bun
ların tahribine tevessül edildiği ve korunmadığı 
görüldüğüne'göre, 

•a) Bu kışlaların jandarma, . sağlık ok.nl 
veya tesisleri, maliye, tapu okulu haline ifrağı 
mümkün değil midir? 

b)" Durumu- iyi olmıyan kültür ve idari 
müesseselerden birisinin ' bu kışlalara nakli dü
şünülmekte ve bunların harabiyetinin önüne ge-
çilhıesi derpiş edilmekte midir? 

C. 1. Zonguldak ilinin Safranbolu ilçesin
deki kışlaların 'bir sıhhi kurum olarak kulla
nılıp' kullanılamıyacağı bundan 'evvel bakanlı
ğımızca tetkik ettirilmiştir. Filhakika bunlar 
bir sıhhi, kurum ve meselâ verem hastanesi 
olara'k kullanılması düşünülmekte ise de tamir 
ve tadil için fazla ödeneği icabettirecek bir du
rumdadır. Mamafih bu ıkışla üzerinde durul
makta olup ihtiyaç ve vaziyete ıgöre bir karara 
varılacaktır. ' ..•"•• 

S. 2. Aynı durumda olan Kars ye diğer il 
ve ilçelerde mevcut askerî 'kışlaların, Safran-
bolu'daki ve memleketin diğer bölgelerindeki 
bu kabîl ebniyenin mahallî belediye veya özel 
idarelere devri ile bunlardan faydalanılması-, 
nm- sağlanması düşünülmekte midir? 

C. 2. Aynı durumda, olan ve yurdun diğer 
il ye ilçelerinde mevcut bulunan. askerî kışla
ların da bakanlığımızca ayrıca tetkiklerine de
vam edilmekte olup bunlardan işimize yarıya-
cak olan ve-bir sağlık müessesesi olabileceği 
mütalâa edilen Tekirdağ 'mdaki askerî kışla
lar üzerinde de durulmakta ve Millî-Savunma 
Bakanlığı ile muhabere edilmekte olduğunu ar-
zederim. 

Dr. EY H. Üstündağ 
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liklerin, başka yerlere kaydırılması üzerine boş 
kalmış ve kremit, cam ve değerli diğer kısımları. 
halk tarafından alınmak suretiyle bunların tah
ribine tevessül edildiği?ve korunmadığı görüldü
ğüne göre, , 

a) Bu kışlaların jandarma, sağlık.okul Ve
ya tesisleri, maliye, tapu okulu, haline ifrağı 
mümkün değil midir?. -,, 

b) Durumu iyi obnıyan kültür ve idari mü
esseselerden birisinin bu kışlalara nakli, düşünül
mekte ve bunların harabiyetinin önüne geçilmesi 
derpiş edilmekte midir?. 

2. Aynı durumda olan Kars. ve diğer il ve 
ilçelerde mevcut askerî kışlaların, Safranbolu'da
ki ve memleketin diğer bölgelerindeki bu kabîl 
ebniyenin mahallî belediye veya özel idarelere 
devri ile bunlardan faydalanılmasmm sağlanma
sı düşünülmekte midir?. 

ilgileri bakımından,, yukarda adı yazılı ba
kanlıkları alâkalandırdığından bu sorularıma iş
bu bakanların yazılı olarak cevap vermelerini ri
ca ederim. Saygılarımla. 

.Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacı güler 

.' , T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 3 , V I . 1951 

Bakanlığı 
Sosyal Yârdım işleri Ge

nel Müdürlüğü 
Genel No : 76 

Özel No :U . 15003 

özeti : Yazılı soru Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Sayın Abdürrahman 

BoyaeıgiUer'ih «Safranbolu, Kars ve diğer il ve. 
ilçelerdeki askerî kışlaların harabiyetten kurtarıl
ması için mahallî belediye veya özel idarelere 
devri ile bunlardan faydalanılmasmm düşünülüp 
düşünülmediği hakkındaki» yazılı sorusu cevabı
nın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Sa; ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Zonguldak Milletvekili sayın Abdürrahman 
Boyacıgiller'in 27 . V I I . 1951 günlü yazılı so
rusuna cevaptır : 

' • . T, C. • • ; • • ' •• • ' • " ' 

içişleri Bakanlığı ' ; 
Mahallî İd. G. M, 

I. D. B. HesapŞ. M.' 
Sayı : 612- 210, 16368 ; . . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

(K : 18 . V I I . 1951 tarih ve Kanunlar Mü-

— m 
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dürlüğü2342/5041sayılı"yazıya:/ 

; iSâfrânbolu, Kars; ye diğer il ve ilçelerde
ki askerî kışlaların harabiyetten kurtulması için 
mahallî belediye ve özelidarelere devriyle bun-
ladan faydalânılmasinın düşünülüp düşünülme
diğine dair Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller tarafından yazılan soru örne
ği mütalâa: olundu : 

''Bilindiği gibi Maliye ve Millî 'Savunma ba
kanlıkları muvafakat eyledikleri takdirde met
ruk askerî kışlaların özel idareler veyahut be
lediyeler-mülkiyetine; devirleri bir hususi ka^ 
nun mevzuudur. Lüzum görülen yerlerde bu 
binaların Maliye Bakanlığınca jandarma okul
larına tahsisleri de muvafık görülmektedir. 

\ 'Maliye ve Millî Savunma bakanlıklarınca 
bu yolda müspet bir sonuca varılırsa adı geçen 
idarelere gelir sağlanmış olacağından Bakanlı
ğımızca bu neticenin memnunlukla karşılana
cağını saygılarımla arzederim. 23 .VIII . 1951. 

içişleri Bakanı : 

' Halil özyörük 

.. T. C. " 
: *M.' S. B^ > : • • ; . . . , • 

Genelkurmay Başkanlığı 25 . VİII . 1951 
••' Js. D. Bşk. 

i -X ŞubeUKs. ; 
- Ş u b e : 33684 

71 : Evrak- 506207 ' - • 

, , ; . . „..:., özü. A; Safranbolu ve 
......-,.T •• ... Kars'taki kışla binaları 

ıHakkmda. 

iTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 ; VII-; 1951' gün ve:'- 2342/5041 sayılı-ya-

zıya"karşılıktırU v . '•• ' •"'-;' '"-• ; v:-"^,~ "< 
1. :D:ünyâ Huıtımunün" ahenksizliği, Or

dumuzun konuşunun istikrar peyda etmesine 
mâni olmakta ;ve~ görülen lüzum karşısında 
zaman zaman mecburi konuş değişiklikleri ya
pılmaktadır. 

Şimdilik boşalmış askerî ' binaların bakım 
ve muhafazaları Askerlik şubelerince yapıl
makta ise de, bu şubelerin kadroları yeter ol
madığından çok zorlukla karşılaşılmaktadır, 
Muvakkaten şubeler,bir .rmiktar erle takviye 
edilmektedir, 

İ952 O : Ö 
I Boşalan bütün askerî binaların iyi bir du

rumda tutulması için büyük gayretler sarfe-
dilmektedir. Memlekette yeni teşkil edilen se-

I kiz tane Askerî Yurtiçi Bölge Komutanlığı 
bu işler ile de uğraşmaya . başlamıştır. Bunun
la beraber binaların daha iyi bir durumda mu
hafaza edilebilmeleri karşımıza geniş bir kad
ro işi ve binnetice bir bütçt meselesi çıkar
maktadır. 

2.' Yukarda açıklanan zaruri sebeplerle 
yapılan konuş değişiklikleri icabı, boşalan bi
naların hemen elden çıkarılması da uygun gö
rülmemektedir. Zida birlikler tekrar buraya in
tikal ettiği zaman bu sefer yer temininde 
müşkülât ile karşılaşılmakta ve eski binaları
mızı geriye almak mümkün olamamaktadırk 

Mamafih, Devlet dairelerinin, bakanlıkla
rın vâki müracaatları karşısında. Orduca bir 
sakınca olmiyan ve uzun zaman Orduca işgal 
edilmiyecek olan Askerî binalar mevcut kanu
ni mevzuata göre ya satılmak ve yahut inti
faları diğer bakanlıklara devredilmek veya 
muvakkaten kullanılmak üzere Maliye Bakan-

I lığına iade edilmektedir. Böylece, şimdiye ka-
I dar askerî binalar, Millî Eğitim, Tarım ve A-

dalet bakanlıklarına devredildiği gibi son za
manlarda İçişleri Bakanlığının vâki teklifi 
üzerine bir kısmı askerî binalar da muvakka
ten Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin ihtiya-, 
cma tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

3. Safranbolu kışlalarında, oturmakta bu
lunan birliklerimiz, son günlerde verilen emir-

. le yer değiştirmiştir. Bu binalar askerlik şu
besinin mulıaf azsmdadır. Yapılan tahribatın 
cins ve miktarı ile sebebi tahkik edilmektedir. 
Bu binalar için her hangi bir bakanlıktan bir 
(teklif vâki olsa idi, incelenerek' diğerleri gibi 

I bir karara varmak mümkün olabilirdi, , . 
.4. Büyük mikyasta bir askerî garnizon o-

lan Kars'ta fazla .miktarda bulunan kışlala--
rm da muhafazası aynı esaslara göre yapılmak
tadır .,..., 

]Bu kışlalar hakkında da her hangi bir- ba
kanağın teklifi vâki ..almamıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
M. S. B, 

•' ' H. Köymeri 
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31 . I . 1952 
tt. C. 

Maliye Bakanlığı 
Millî E. G. Müdürlüğü 

Şube: 3 Md. 
Sayı: 2042 

özü: Zonguldak Millet
vekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi 
H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başaknlığma 

C : 28 . VII . 1951 gün ve 6 - 428/2342 - 5041 
sayılı yazıya: 

Kars, Safranbolu ve diğer il ve ilçelerindeki 
askerî kışlaların lıarabiyetten kurtarılması için 
mahallî belediye veya özel idarelere devri hak
kında Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacığiller tarafından Yüksek Başkanlıklarına 
sunulan 27 . VII . 1951 tarihli yazılı soru öner
gesine verilen cevabımızın ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arzederim. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

T. O. •. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
3 ncü Şube Md. 

Sayı : 3325/1922 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bayacıgil-
ler tarafından askerî kışlalar hakkında verilen 
27 . VII . 1951 tarihli yazılı soru önergesine 

cevaptır 

Kars, Safranbolu ve diğer il ve ilçelerdeki 
askerî kışlaların harabiyetten kurtarılması için 
mahallî belediye veya özel idarelere devri ile 
bunlardan faydalamlmasmın düşünülüp düşü
nülmediği Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller tarafından yüksek Baş
kanlıklarına sunulup Bakanlığıma tevdi Duyuru
lan yazılı soru önergesi incelendi. 

Askerî kışlalar, Millî Savunma Bakanlığına 
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muhassas bulunmaktadır. 

Askerî zaruretlere binaen zaman zaman konu§f 
değişiklikligi yüzünden başaltılmış bulunan bu 
binaların Devlet daire ve müesseselerine lüzu
mu halinde müşarünileyh Bakanlığın mütalâ
ası alınarak intifaları diğer bakanlıklara dev
redilmekte veyax muvakkaten icara verilmek su
retiyle idare olunmaktadır. Bu şartlar dâhilin
de özel idare ve belediyelere de kiraya verilebilir. 

Her hangi bir sebeple halen ve âtiyen istifa
de edilemiyecek durumda bulunan binalar ise, 
satılarak tasfiye edilmektedir. Bu kabîl binara-
rm özel idare ve belediyelere de satılması 
mümkündür. 

Şimdiye kadar bâzı askerî binalar Millî Eği
tim, Tarım, Adalet Bakanlıklarına devredildiği 
gibi birçoğu da Taprak Mahsulleri Ofisine, Te
kel İdaresine muvakkat bir zaman için kiraya ve
rilmiş ve bir kısım binalar da İçişleri Bakanlığı
nın teklifi üzerine yine muvakkaten Bulgaris
tan'dan gelen göçmenlerin ihtiyaçlarına tahsis 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilmiş 
bulunan bu binaların bakım ve muhafazalarına 
müşarünileyh bakanlıkça, diğer bakanlık ve
ya. resmî dairelere tahsis olunan binaların ba
kım ve muhafazalarına da ait olduğu bakanlık 
veya dairelerce itina gösterilmekte ve genel 
olarak'Bakanlığımız da bu husus ile ilgilenmek
tedir. 

Kars ve Safranbolu'daki kışlalara ıgelince; 
Kars ve Safranbolu'daki kışlalarda otur

makta bulunan askerî birlikler yer değiştirmiş 
ve bu binalar için her hangi bir bakanlık veya 
âmme müessesesi tarafından bir teklif vâki ol
madığından mahallî askerlik şubelerinin muha
fazasına terkedildiği ve binalarda yapılan tah
ribatın miktar ve sebebinin Millî ıSavunma Ba
kanlığınca tahkik ettirilmekte olduğu ve bu 
konuda müşarünileyh bakanlığın 25 . VIII. 1951 
gün ve 33684/506207 sayılı yazılariyle de Yük
sek Meclis Başkanlığına ayrıca bilgi verildiği 
anlaşılmıştır. 

, • Maliye Bakanı 

DÜZELTÎŞ 

. Bu-tutanağın sonuna bağlı 74 sayılı basmayazınm 3 ncü sayfasında Karma Komisyonu rapo
runun altındaki (Kars A. Çetin) imzası çıkarılacaktır. 

x\ :'v *>&<* 
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S. SAYISI : 25©' ^K 
Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muh
tevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) mn da 
dâhil olup olmıyacağımn yorumlanmasına dair Başbakanlık tezke

resi ve Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu (3 /180) 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu . 25 . 1'.. 1952 

Esas No. 3/180 " . , • 
Karar'No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesin
deki (Vergi cezaları ve misil zamları) tâbirinin 
muhtevasına Gümrük Kanununda yazılı para ce
zalarının dâhil olup olmadığının yorumlanması
na dair Başbakanlığın 26 . V .1951 tarihli ve 
6/1701 sayılı tezkeresi ile gönderilen ve Adalet, 
Maliye ve Bütçe komisyonları tarafından tetkik 
edilerek hazırlanan raporların Kamutayda mü
zakeresi sırasında işin bir defa da Gümrük ve 
ve Tekel Komisyonunca tetkikma karar verilmiş 
olması sebebiyle : 

Komisyonumuza havale edilen işbu mevzu, 
ilgili bakanlık mümessilinin vücudiyle 14 . I . 
1952 Pazartesi günlü toplantımızda görüşüldü ve 

•• ittifakla aşağıda yazılı karar tesbit olundu : 
5385 sayılı Gümrük Kanununun 143 ncü 

•maddesiyle bunu takip eden,, maddeler ve eski 
Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci madde
lerindeki para "cezalarının hepsi aynı mahiyette 
değildir. 

143 ncü maddedeki para cezasının Gümrük 
Vergisi ile hiçbir irtibatı yoktur. Bu maddedeki 
ceza Gümrük Vergisinden muaf eşyanın tâyin 
olunan, kapı ve yollardan başka yerlerden izin
siz ithali gibi haller içindir. 

îthal olunan eşya esasen Gümrük Vergisine 
tâbi olmadığından bu maddedeki para cezasının, 
bir vergi cezası (olarak kabulüne imkân görüleme
miştir. 

Bu itibarla 143 ncü maddedeki suçlar ve bu 

maddeye göre hükmedilmiş ve edilecek olan pa
ra cezaları 5677 sayılı Af Kanununun hükümle
rine göre affa tâbidir. 

Halbuki, 1334 tarihli eski Gümrük Kanunu
nun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 147, 148 ve 150 nci mad
delerindeki para cezaları ise gerek sebep ve ge
rekse mahiyetleri itibariyle Gümrük Vergisine 
bağlı cezalardan olmasına ve vergi gibi idare ta
rafından tarh edilip Tahsili Emval Kanununa gö
re tahsil olunmalarına ve ödenmediği takdirde 
hapse çevrilmesine göre "bunların 5677 sayılı 
Af Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasında
ki (Vrgi cezaları ve misil zamları bu hükümden 
hariçtir) hükmüne tâbi olarak affın şümulüne 
girmediği aşikâr olduğu neticesine varılmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolun-
mâk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonu Başkanı ' Sözcü 

Trabzon Sivas 
M. Goloğlu % R. Öçten 
Kâtip 

Samsun Afyon K. Kastamonu 
î. Işın B. Oyn'aganh A. Keskin 
Kocaeli Konya 

M. Kavalcıoğlu A. Fahri Ağaoğlu 
Tokad Yozgad 

M. Özdemir E. Üçöz 





S. SAYISI : 71 
Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oynaganlı'nın milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan kurulan Karma Komisyon 

raporu (3/247) 

T.C. 
Başbakanlık 26 . uO'•'. 1951 

Yazıî§leri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 4678 - 6/2 

G. No. 6/3729 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

îfa ettikleri vazifeden dolayı jandarmalara hakaret ve mukavemet ettiği ihbar: olunan Afyon 
Milletvekili Bekir Oynaganlı hakkında Anayasanın 17 nci .maddesi hülmıü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 15. ,XI. 1951 tarih, 99/295 sayılı tezkere örneği ile ek
lerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

t Başbakan 
A. Menderes 

T. <L 
Adalet Bakanlığı Ankara; 15 . XI . 1951 

C. î§. XI. Müdürlüğü 
Sayı: 99/295 

Yüksek Başbakanlığa ' *••••.••• 

Afyon Milletvekili Bekir Oynaganlı'mn, ifa ettikleri vazifeden dolayı jandarmalara hakaret ve mu
kavemet ettiği ihbar olunması üzerine Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturma kâğıtları bağlı 
olarak takdim olunmuştur. 

Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifası saygı ile arzolunur. 
Adalet Bakam 

. R. Nasuhioğlu 



2 — 
Anayasa ve ?Adalşt komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve, Adalet Komis

yonlarından-kurulan 
Karma Komisyon 

^ Esas No. 3/247 
Karar No. 16 

r$5\J, 1952 

Yüksek Başkanlığa 

ifa ettikleri vazifeden dolayı jandarmalara 
hakaret ve mukavemet etmesinden ötürü sUjÇİu 
sanılan Af yon .Karahisar Milletvekili Bekir Oy-
haganh'nm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/3729 
sayı <ve 26. XI . 1951 tarihli yazısiyle ilişiği 
dosya, Karma Komisyonumuza, havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, içtüzüğün 178 nci mad
desi, gereğince; adçekme suretiyle ayrılan Hazır
lama Komisyonuna tevdi, edilmişti. 

OBu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Bekir Oynaganlı'ya 
isnat olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 hci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı 
anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Manisa 

R. Ş. înce 
Ankara 

C. Soydan 
Ankara 
R'.Eren 

•'.-i Bingöl 
M: N. Okcuoğlu" 

;Edirne 
M.Enginün •' 

istanbul ' 
F. II. D emir elli 

Kars 
A. Çetin 

Konya 
B. Aldbay 

Manisa 
Ş. Ergin 

Sivas 
N. Ertürk 

/Trabzon 
F. A. Barutçu 

Sözcü 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
Ankara 

O. §. Çiçekdoğ 
Balıkesir 

M. lErkuyumcu 
t ":• Çoruh 
'.'-M. iGüney 
'Erzincan . 
S. S ağır oğlu 

istanbul 
M. Benker 

Konya 
H. Aydıner , 

Konya 
T. Kozbek 
Mardin 

M. K. Boranı 
Tokad V 

H. ökeren 

Jvâtip 
• Manisa 

M. Kıırbanoğlu • 
x ,Ankara 
^ O, T. 'îltekin 

Balıkesir 
V. Asena 
•'Çorum'' • 

H. Oriakçioğlu 
Gümüşane 

II. Tokdemir 
İzmir 

//. Özyörük 
Konya 

'M. Obüs 
Kütahya 

8. 8. Nasulioğlu 
Siird 

.sŞyTürkdöğan 
Tokad v -

•\r::^\;Zİkni^iBetİl" 
. Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

\>a<\ 

C S. Sayısı: 71) 



S. SAYİSİ : 72 
Aydın Milletvekili Nail Geveci ve Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sag-
lar'ıii milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku

rulan Karma Komisyon raporu (3/249) 

T . c . • • ' • . • ; ; : 

Başbakanlık ' 26 . XI.1951 
Yazt İşleri ve Sicil Müdürlüğü 'tv ' ,*"*/• r j ' . ' * * * • * . ' ' / ' * ' " ' 

,-.; jOzel No. 6/2-4679 ' 
ı £ No. 6/3780 -. ; 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

22 . 8 .1951 tarihinde Nazilli'nin îsabeylî Köyünde kapalı yerde sözlü olarak tertip edilen ve 
saat 21 den 23 e kadar devam eden propagandayı hoparlör vasıtasiyle harice yayınlamak suretiyle 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 42,49 ve 135/2 nci maddeleri yolu ile T. C. K. 526 ncı 
maddesi hükmünü ihlâl ettikleri bildirilen Çoruh Milletvekili Ali Kıza Sağlar ile Aydın Milletve
kili Nail Geveci'nin haklarında kovuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verlmek üzere Adalet Bakanlığından alman 15 . 11'. 1951 tarihe 98-294 
sayılı tezkere örneği üe eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. : ' 

Başbakan < 
A. Menderes 

T.C. ' 
Adalet Bakanlığı Ankara : 15 .11 . 1951 > 

C. î§. U. Müdürlüğü 
Sayı: 98/294 

Özü : Çoruh Milletvekili 
••••••/..••• Ali Rıza Sağlar ve Aydın V 

Milletvekili Nail Geveci H. 

Yüksek Başbakanlığa 

Aydın C. Savcılığından alman 20 . X . 1951 gün ve 2366/1559 sayılı yazıda, 
Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar ve Aydın Milletvekili Nail Geveci'nin 22 . VIII . 1951 tari

hinde Nazilli'nin Isabeyli Köyünde kapalı yerde sözlü olarak tertip edilen ve saat 21 den 23 e 
kadar deram eden propagandayı hoparlör vasıtasiyle harice yayınlamak suretiyle 5545 sayılı 
Milletvekilleri Seçmi Kanununun 42, 49 ve 135/2 nci maddeleri yoliyle T. C. K. 526 ncı maddesi 
hükmünü ihlâl ettiklerinden bahisle haklaıında kovuşturma yapılmak üzere milletvekilliği 
dokunulmazlıklarının kaldırılması istenilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen mezkûr olaya ait kâğıtlar bağlı olarak sunulmuş olduğun
dan Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifasına müsaade buyurulmasmı say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan 
Karma Komisyon 

Esas No: 249 
Karar No.- 18 

25.1.1953 

Yüksek Başkanlığa 

22 . VI I I . 1951 tarihinde Nazilli'nin isabeyli 
Köyünde kapalı yerde sözlü olarak tertip edi
len ve saat 21 den 23 e kadar devam eden pro
pagandayı hoparlör vasıtasiyle harice yayınla
mak suretiyle 5545 sayılı Milletvekilleri Seçi
mi Kanununa aykırı hareket ettiklerinden do
layı suçlu sanılan Aydın Milletvekili. Nail Ge-
vecı ve Çoruh Milletvekili Ali Rıza, Sağlar'm 
milletvekillikleri dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması hakkındaki: Başbakanlığın 6/3730 şayi ve 
26 . X I . 1951 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, Kar
ma Komisyonumuza havale edilmekle konunun 
incelenmesi ve sonuca göre raporunun yazıl
ması için İçtüzüğün 178 nei maddesi gereğince 
adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komis
yonuna tevdi edilmişti. 

(Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya, ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adları geçen Nail Geveci ve Ali 
Eıza Sağlar'a isnat olunan suçun Anayasanın 12 
ve 27 nei maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

. Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve' 
yargılamanın içtüzüğün 180 nei maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek/Başkanlığa sunulur. 

• Başkan 
Manisa 

R. §. înce 
Ankara 

G. Soydan 
Ankara 

E. Eren, 
' Bingöl 

M, ,N.. Okeuoğlu 
Edirne 

M. Enginün 
istanbul 

F. II. Demirelli 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

R.Alabay 
Manisa 
S. Ergin ; 

Sivas 
N. Ertürk 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Sözcü 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
Ankara 

ö. Ş. Çiçekdağ 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

8. Sağtroğlu 
İstanbul 

M. Benker 
Konya 

/ / . Aydıner 
Konya 

- T.Kozbek 
Mardin 

M. K. Boran 
Tokacl 

II. ökeren 

Kâtip 
Manisa 

Mi Kurbanoğlu 
Ankara 

O. T. îltekin 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
II. Ortakçıoğlu 

Gümüşane 
II. Tokdemir 

izmir 
II. özyörük 

Konya 
M. Obuz 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoğlu 
Siird 

8. Türkdoğan 
Tokad 

Zihni Betil 
Yozgad 

N. Ü. AlctU 

( S . Sayısı': 72) 



S. SAYISI : 

Malatya Milletvekili Hikmet Fırat 'ın milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komiosyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /224) 

••T. G. 
Başbakanlık 5 .IX . 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2-3476 

G. No.6/2930 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

22 .VI I . 1951 tarihinde Malatya Belediye seçimleri esnasında Seçim Kanunu hükümlerine ay
kırı propaganda mahiyetinde sözler söylediği ihbar olunan Malatya Milletvekili Hikmet Fırat 
hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Ba
kanlığından alman 24 . VIII . 1951 tarih ve 64/191 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı ola
rak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

% . ' Başbakan 
A. Menderes 

T. C. •. > 
Adalet Bakanlığı' Ankara: 24 . VIII . 1951 

Ceza î§. Um. Müdürlüğü 
Genel 64/191 

Özel 5 
Ozü : Malatya Milletvekili 
Fırat H. 

' Yüksek Başbakanlığa 

Malatya Cumhuriyet Savcılığından alman 13 . VIII . 1951 tarihli yazıda; 
22 . VII -i 1951 günü Malatya Belediye seçimleri esnasında Seçim Kanunu hükümlerine aykırı 

propaganda mahiyetinde sözler söylediği ihbar olunan Malatya Milletvekili Hikmet Fırat hakkmda 
takibat icrası için milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

- Adı geçenin savcılıktan gönderilen mezkûr olaya ait soruşturma kâğıtları Anayasanın 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek huzurlarına su-
nulmugtur. 

Adalet Bakanı 
.••••.-. S , -• •. , ^ R. Nasuhioğlu 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan 
Karma Komisyon , 
Esas No. 3/224 

Karar No. 15 
& w -

'• r ^'P*^*^""''. '*''*• W>*\ i 

Yüksek Başkanlığa 

22 . V I I . 1951 tarihinde Malatya Belediye 
seçimleri esnasında Seçim Kanunu hükümlerine 
aykırı propaganda .mahiyetinde sözler söyledi
ğinden dolayı suçlu sanılan Malatya Milletve
kili Hikmet Fırat ' ın milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakan
lığın 6/2930 sayı ve 5 Eylül 1951 tarihli yazı-
•siyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza ha
vale edilmekle konunun incelenmesi ve sonuca 
göre raporunun yazılması için, içtüzüğün 178 
nci maddesi gereğince adçekme suretiyle ayrı
lan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti.' 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Malatya Milletvekili 
Hikmet Fırat 'a isnat olunan suçun Anayasanın 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışın
da kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
•Başkan Sözcü 
Manisa 

R. Ş. İnce 
Ankara 

G. Soydan 
Ankara 

R. Eren 
Bingöl , 

M. N. Okcuoğlu 
Edirne 

M. Enginün 
İstanbul 

F. II. D emir elli 
• . Kars 

A. Çetiîi 
Konya 

7ı*. Âldbây 
Manisa, 
Ş. Ergin 

Sivas 
N. Ertürk 

Trabzon 
F. A, Barutçu 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Ankara 
O. §. Çiçekdağ 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çoruh 
M. Güney 
Erzincan 

#. Sağıroğlu 
istanbul 

M. Benker 
Konya 

II. Ay diner 
Konya 

T. Kozbek 
Mardin 

M. K. Boran 
, Tokad 

II. ökeren 

25.1.1952 

Kâtip 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Ankara 

O.T.tliekin 
Balıkesir 
V. Asena 

• Çorum 
/ / . Ortakctoğlu 

Gümüşane • 
II. Tolidemir 

îzmir 
77. özyörük 

Konya 
M. Obüs 
Kütahya 

>Sy. S. Nasuhoglu 
Siird 

§. Türkdoğan 
Tokad 

Zihni Betîl 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

mmtm 

( S. Sayısı ; 73) 



Ş. S A Y I S I : 

Kars Milletvekili Abbas Çetindin milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /221 , 3 /222) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . VII . 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü • . 
Özel No. 6/2-3494 
G. No. 6/2931 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mevhum şahısların adları altında « Demokrat milletvekillerine mektup » başlığı ile yazılan ve 
asılsız şayiaları ihtiva eden beyannameyi Bilecik ilce Seçim Kurulu Başkanının tâyin ettiği yer, 
gün ve saatte propaganda olarak alenen,halka okumak suretiyle 5545 sayılı Kanunun 135 nci 
maddesi hükmüne aykırı harekette bulunmaktan sanık Cumhuriyet Halk Partisi îl Başkanı Şem
settin Erdinç hakkında âmme dâvası açılmış olduğundan mezkûr beyannameleri Ankara'da Ulus 
Matbaasında bastırarak Bilecik'e getirdiği ve tevzi ettiği anlaşılan Kars .Milletvekili Abbas Çetin 
hakkında da kovuşturma yapılabilmek için Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 27 . VIII . 1951 tarih ve 65/193 .sayılı tezkere 
örenği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

' T ' Q - • ' ' , | • '" • . - . ' • • • • 

Adalet Bakanlığı 
Ö.îş. U. Müdürlüğü ^Ankara : 27".. VIII.195.1 

'Sayı: 193 
özel No. 65 

özü: Kara Milletvekili Abbas 
Çetin Hk. 

Yüksek Başbakanlığa . j . 

Bilecik Cumhuriyet Savcılığından alman 21 . 8 . 1951 tarihli yazıda : 
Mevhum şahısların adları altında «Demokrat Milletvekillerine mektup» başlığı ile yazılan ve 

asılsız şayiaları ihtiva eden beyannameyi Bilecik ilce seçim kurulu başkanının tâyin ettiği yer, 
gün ve saatte propaganda olarak alenen halka okumak suretiyle 5545 sayılı Kanunun 135. maddesi 
hükmüne aykırı harekette bulunmaktan sanık Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanı Şemsettin 
Erdinç hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mezkûr be
yannameleri Ankara'da Ulus Matbaasında bastırarak Bilecik'e getirdiği ve tevzi ettiği anlaşılan 
Kars Milletvekili Abbas Çetin hakkında da kovuşturma yapılmak üzere milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması istenmiştir. ' • ? > • I 

Adı geçen savcılıktan gönderilen mezkûr olaya ait soruşturma kâğıtları; Anayasanın 17. madde-



si hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunul
muştur. • 

Adalet Bakanı 
E. NasuUoğlu 

. . . y c v r " . : ; : , ' ; ; ' ' . ' • ' .* ' , ' • • • - • - ' " \ • ;• 

Başbakanlık 27 EylM 195i 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü * : " ' ' -

Özel No : 3704 * * • 
Ğ.No : 6/3055 " ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5. IX .1951 tarih ve 6/2 - 3494/6/2931 sayılı tezkereye ektir :. 
«Demokrat Parti milletvekillerine mektup» başlıklı matbuayı 18 . VIII . 1951 tarihinde hususi oto

mobil ile Bozöyük'e getirerek Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına dağıtılmak üzere vermekten 
sanık Kars Milletvekili Abbas Çetin hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 11. IX . 1951 tarih ve 72/221 sayılı tezkere örneği 
ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzedorim. ^ 

Başbakan 
. • A. Menderes 

Adalet Bakanlığının 11. IX .1951 tarih ve 72/221 sayılı tezkeresi örneğidir. 
! " v ;'% • Yüksek Başbakanlığa 

27 . VIII. 1951 gün ve 65 sayılı yazımıza ektir : 
«Demokrat Parti Milletvekillerine mektup» başlıklı matbuayı 18. VIII. 1951 günü hususi otomo

bil ile Bozöyük'e getirerek C. Halk Partisi mensuplarına dağıtılmak üzere vermekten sanık Kars Mil
letvekili Abbas Çetin hakkında Bozöyük C. Savcılığınca düzenlenerek takibat yapılmak üzere muma
ileyhin milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle bu defa Bilecik C. -Savcılığından gön
derilen hazırlık soruşturması kâğıtları bağlı olarak sunulmuştur. ....-., .-..-.••.<•'": 

Evvelki yazımıza ilişik kâğıtlarla birleştirilerek Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde ge
reğinin ifasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla rica -ederim. '* , . - " • 

Adalet Bakanı 
.. * R. Nasuhiûğlu 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan 
Karma Komisyon - * 

Esas'No. 3/221 ve 3/222 
Karar No, 14 

25.1.1952 

Yüksek Başkanlığa 

- (Demokrat Parti milletvekillerine mektup) 
başlıklı matbuayı 18 . VTII. 1951 tarihinde hu
susi otomobili ile Bozöyük'e ve Bilekcik'e gö
türerek C. H. P. mensuplarına dağıtılmak üze
re vermekten dolayı suçlu sanılan Kars Millet
vekili Abbas Çetin'in milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakan
lığın 6/2931 sayı ve 15-Eylül 1951 tarihli ve 
6/3055 sayı ve 27 Eylül 1951. tarihli dosyalar, 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle ko
nunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
yazılması için, içtüzüğün 178 nci maddesi-ge
reğince adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda her iki dosyanın aynı matbuayı Bile
cik ve Bozöyük'e götürmek hususlarından iba
ret bulunmasına ve isnat edilen suçun birliği 
de görülmesine nazaran „ iki dosyanın tevhiden 
mütalâasının muvafık olacağına karar verilmiş- " 
tir. J ' . 

Bu husus Karma Komisyonunca da muva
fık görülerek Hazırlama Komisyonu raporu ve 
konuya ait dosya incelenip görüşüldükten son
ra her iki dosyada mevcut evrak muhteviyatına 
göre mezkûr matbuayı. Abbas Çetin'in götür
düğünü ifade eden Bilecik ve Bozöyük parti 
başkanlarının beyanlarından başka aleyhte bir 
beyana rastlanamamış ve mezkûr matbuanın 
köy köy dolaşılarak dağıtıldığını ifade eden ta-' 
nıklar da bu otomobilde Kasım Gülek ile Ce-
vat Dursunoğlu'nun bulunduğunu ifade etmiş
lerdir. Buna mukabil Abbas Çetin hakkında 
en ufak bir beyan ve mütalâaya tesadüf edilme
miştir. - „ 

Dosyada mevcut evrak, tanıkların beyanla

rı ve Abbas Çetin'in Hazırlama Komisyonu hu
zurundaki savunması ve mevcut deliller muva
cehesinde adı geçen Kars Milletvekili Abbas 
Çetin'e atıf ve isnat edilen suçun mumaileyh 
tarafından işlenildiğine kanaat getirilmemiş ol
duğundan milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasına lüzum görülmiyerek İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince yapılmak istenen ko
vuşturma ve yargılamanın dönem sonuna, bıra
kılmasına karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

• R. Ş. înce 
Ankara 

G. Soydan 
Ankara 

R. Eren 
Bingöl 

M. N. Okcuoğlu 
Edirne 

M. Enginim 
İstanbul 

F. H. Demir elli 
Kars 

A. Çetin 
• Konya 

R. Aldbay 
Manisa 
§. Ergin 

Sivas 
N. Ertürk 

Sözcü 
. Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Ankara 
0. §. Çiçekdağ 
• Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çoruh 
M. Güney 

• Erzincan 
8. Sağıroğlu 

İstanbul 
M. Benker 

Konya. 
H. Ay diner 

Konya 
T. Kozoek 

Mardin 
M. K. Boran 

Tokad 
/ / . ökercn 

Trabzon 
F. A.-Barutçu 

Kâtip 
Manisa 

M. Kurhanoğlu 
Ankara 

0. T. tltekin 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
E. Ortakcıoğlu 

Gümüşane 
/ / . Tokdemir 

İzmir . 
H. özyörük 

Konya 
M. Oluz 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoglu 
Siird 

Ş. Tiirkdoğan 
Tokad 

Zihni Betil 
Yozgad 

İV. Ü. Alcıh 

• > » - « 

( S. Sayısı: 74) 





S. SAYISI: 7 5 
Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nm milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /219) 

T.C. 
Başbakanlık 27 .X. 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü . 
özel No : 6/2 -3962 

G. No: 6/3267 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçim Kanununa aykırı hareket ettikleri ihbar olunan Ayvalık Demokrat Parti îlce Başkanı Hüse
yin Avni Baskın ve Balıkesir Milletvekili Vacid Asena haklarında yapılan hazırlık tahkikatı netice
sinde, bunlardan Hüseyin Avni Baskın hakkında âmme dâvası açılmış olduğundan, Vacit Asena hak
kında da takibat yapılabilmesi için Anayasanın 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar ve
rilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 29 . IX.; 1951 tarih ve 248/86 sayılı tezkere örneği ile ekle
rinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arze derim. 

Başbakan 
', • Â, Menderes 

Adalet Bakanlığının 29 . 9 . 1951. tarih ve 248/86 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Burhaniye C. Savcılığından alman 18'. 9 . 1951 tarihli yazıda: 
Seçim Kanununa aykırı hareket ettikleri ihbar olunan Ayvalık Demokrat Parti îlce Başkanı 

Hüseyin Avni Baskın ve Balıkesir Milletvekili Vacit Asena haklarında yapılan hazırlık tahki
katı* neticesinde bunlnardan Avni Baskın hakkında 5545 sayılı Kanunun 42, 49 ve 135/2 nei mad
deleri delaletiyle Türk Ceza Kanununun 526 nei maddesine tevfikan Burhaniye Asliye Ceza Mahke
mesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve Milletvekili Vacit Asena hakkında da aynı mad
deler uyarınca takibat icrası için milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Mezkûr olaya ait olup adı geçen savcılıktan gönderilen kâğıtlar, Anayasanın 17 nei maddesi 
hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulur. 

Adalet Bakanı 
JR. Nasuhioğlu 



, t — 2 — , 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan 25li .1952 
Karma Komisyon 
Esas No. S/219 -

Karar No. 13 . . 
Yüksek Başkanlığa 

Seçim Kanununa aykırı hareket, ettikleri ih
bar olunan Ayvalık Demokrat Part i îlce Baş
kanı Hüseyin Avni Baskın ve Balıkesir Millet
vekili Vacid Asena haklarında yapılan hazırlık 
tahkikatı neticesinde bunlardan Hüseyin Avni 
Baskın hakkında âmme dâvası açılmış olduğun
dan dolayı suçlu sanılan Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena'mn milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
6/3267 sayı ve 27 . X . 1951 tarihli yazısiyle ilişi
ği dosya, Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince adçekme suretiyle ayrılan Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen. Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena'ya- isnat olunan suçun Anayasanın 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı-suçların dışın
da kaldığı anlaşıldı. 

. Bu itibarla yapılmak .istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına karar verildi 

••"MS»»» 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

R, Ş. İnce 
Ankara 

G. Soydan 
Ankara 

R. Eren 
Bingöl 

/¥. N. Oîccuoğlu 
Edirne 

2Iİ. Enginim 
İstanbul 

E. II. Demirelli 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

R. Alabay 
, Manisa 

8. Ergin 
Sivas 

N.Ertürk 
Trabzon 

E. A. Barutçu 

Sözcü 
Diyarbakır 

E. Alpiskender 
Ankara 

O. §. Çiçekdağ 

Çoruh 
•M. Güney 
Erzincan 

8. Sağtroğlu 
İstanbul 

M. Benker 
Konya 

II. Ay diner 
Konya 

T. Kozbek 
Mardin 

M: K. Boran 
Tokad 

II. ökeren 

Kâtip 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Ankara. 

O. T. lltekin 
Balıkesir , 

M. Erkuyumcu 
Çorum 

/ / . Ortakçıoğlu 
Gümüşarie 

II. Tokdemir 
İzmir . 

II. (hyörük 
Konya 

M. Obuz 
Kütalrya 

8. 8. Nasuhoğlu 
Siird 

§: Türkdoğan 
Tokad 

Zihni Betil 
Yozgâd 

N. tf.mcih 

( S . Sayısı: 75) 



İ â A Y I S I : 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/248) 

T.C. 
Başbakanlık 

Yazı İsleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No: 4763 - 6/2 

G. No: 6/3728 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Lûtfi Evren'in Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan hakkında açtığı tazminat dâva
sında dâva'olunan vekili Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı tarafından mahkemeye verilen cevap 
lâyihasında kendisine hakaret edildiği ileri sürülmesi üzerine, savcılıkça kamu adına bu dâvaya 
iştirak edilmediği bildirilmek suretiyle, Celâl Yardımcı hakkında Anayasanın 17 nci maddesi 
hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 20 . XI . 1951 tarih* 
101 - 299 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.; 

Başbakan 
^.L.^ , „ . : " • , • ' . " " ' ' • ••• > . ^ F r T * ' ! | '.-••., •'"•.;. A. Menderes 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

101/299 

Yüksek Başbakanlığa 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından alman 10 . XI . 1951 tarih ve 15432 sayılı yazıda: 
• Ankara Namık Kemal Mahallesi 3. cü cadde No. 8/4 de oturan Lütfü Evren imzasiyle sulh 

ceza yargıçlığına verilen 5 . XI . 1951 tarihli dilekçede; Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koral-
tan hakkında açtığı tazminat dâvasında dâva olunan vekili Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı tara
fından mahkemeye verilen cevap lâyihasında kendisine hakaret edildiği ileri sürülmesi üzerine ge
rekli muamelenin ifası için bu husustaki evrak sulh ceza yargıçlığından memuriyetine tevdi olun
muş ise de kamu adına dâvaya iştirak edilmediği bildirildikten sonra Avukat Celâl Yardımcı'nın 
milletvekilliği dokunulmazlığmm kaldırılıp kaldırılmıyacağı hakkında bir karar verilmek üzere ge
reğinin ifası talep edilmektedir. 

Anayasanın 17 nci maddesi hükmüne tevfikan gereğinin takdir ve ifası için bu husustaki kâ
ğıtların bağlı olarak sunulduğu saygı ile arzolunur. 

Adalet Bakanı 
JK, Nasuhioğlu 

78 

26 . XI . 1951 

Ankara: 20 . XI . 1951 

özü : Ağrı Milletvekili 
Avukat Celâl Yardımcı'
nın milletvekilliği doku
nulmazlığı H. 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M.- , 
Anayasa ve Adalet Komis- ' / .::' 

iyonlarından kurulan . ' . ; - . , 25.1.1951 
Karma Komisyon 
Esas .No. 3/248- - • ' •'• > ' -.•••— 

Karar No. 17 
Yüksek 'Başkanlığa . 

Lûtfi Evren'in Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Refik Koraltan hakkında açtığı tazminat 
dâvasında dâva olunan vekili sıfatiyle mahke
meye verdiği cevap lâyihasında kendisine ha
karet edilmesinden dolayı- suçlu sanılan Ağrı 
Milletvekili Celâl Yardımcı'nm milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/3728 sayı. ve 2 6 , X I . 1951 tarihli 
yazısiyle ilişiği dosya, Karma. Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve sonu
ca göre raporunun, yazılması için, İçtüzüğün 
178 nci maddesi gereğince adçekme sure tiyle . 
ayrılan .Hazırla ma Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma .Komisyonumuzca da. incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Celâl Yardımcı'ya is
nat olunan suçun Anayasanın 12 -ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem, sonuna bırakılmasına karar verildi. 

- |îamutayın yüce : tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Manisa 

R. Ş.înce 
Ankara 

C. Soydan 
Ankara . 

R. Eren 
Bingöl 

711. -N. OJccuoğhı 
Edirne 

M. Enginim 
istanbul 

F. II. Demircili 
, Kars 

A. Çetin 
Konya 

R. Alabay 
Manisa 
§. Ergin 

Sivas 
7V. Ertürk 

Sözcü 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
Ankara 

0. §. Çiçekdağ 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Çoruh 

M'.. Güney 
Erzincan 

S. Sağır oğlu 
İstanbul 

M. Benker 
Konya 

II. Aydıner 
Konya 

T. Kozbek 
• Mardin 
M. K. Boran 

Tokad 
II. Ökereri":' 

'•-. •• •• K â t i p 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

, Ankan , 
0.:T,lltkin 

Balıkesir 
. V. Asenn 

Çorum 
77. Ortakçı oğlu 

Gümüşaıje 
II. Tokde 

İzmir 
nir -

/ / . Özyör\ik 
Konya 

M.Obuk 
Kütahya 

'S. S. Nasımpğlu 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Si- /Tokad 

:-••'":'ZıhkîBetil 
Trabzon Yo^ğad • 

F. A. Barutçu N. Ü. Alçılı-. \ 

(S. Sayısı:; 76) 



S. SAYISI 77 
Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, Zonguldak'da kömürlerin 
yıkanmasından teressüp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde yazılı maden kömürü tozlarından sayılma
sı lâzım gelip gelmediğine ve aynı maddedeki (maden amelesinin 
menafii umumiyesine hasr ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre kurulmuş olan Maden İşçileri 
Sendikasına matuf olup olmadığının yorumlanması hakkında öner
gesi ve Maliye, Çalışma, İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 

(4 /136) 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına / 

Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzasında mevcut kömür tozlarının amelenin umumi menfaati
ne olarak satılmasına dair halen meriyette olanl 14 sayılı Kanuna göre, kömür istihsalinden vü
cuda gelecek kömür tozları Ekonomi Bakanlığının nezareti altında bilmüzayede satılarak hedef
lerinin amele heyeti namına Ziraat Bankasına tevdi bu kanun gereğince işçiler için tanınmış bir 
haktır. 

Bu kanunun neşri zamanında, Türkiye sendika teşkilâtı bulunmadığından ve halen ise (Ame
le heyeti) adı altında bir teşkilât mevcut olmadı gıgından bu kanun tatbik mevkiine komamıştır. 

Bugün Zonguldak'ta üye sayısı 13 000 e yakın bulunan bir Maden İşçileri Sendikası bulun
makta ve 30 000 sayıda da madende çalışan işçi bulunmaktadır. Bu işçiler türlü meşekkatlere 
katlanarak ancak geçimlerini temin edebilmektedirler. 114 sayılı Kanun gereğince halen Zongul
dak'ta lâvvarlarda yıkanan kömürlerin artık mahsullerinden olan ve derelere atılarak ne işçiye 
ne de İşletmeye menfaat sağlamıyan ve dere yataklarında teressübat halinde kalan kömür 
tozları işçi menfaatine satıldığı ve bedellerinin işçilere sosyal yardımda bulunmak gayesi 
ile kurulmuş bulunan (Maden İşçileri Sendikası) menfaatine hasrütahsis edildiği takdirde çok 
faydalı neticelerin alınması mümkün olacaktır. 

Bu sebeple : 
1. Zonguldak'ta mevcut lâvvarlarda kömürlerin yıkanmasından sonra derelere boşaltılan su

lardan dere yataklarında teresüp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
yazılı olan maden kömürü tozlarından sayılması lâzım gelip gelmediğinin, 

2. 114 sayılı Kanunun birinci maddesinde tasrih edildiği üzere, tozların maden amelesinin 
menfaati umumiyesine hasrütahsis olunması keyfiyeti 5018 sayılı Kanunun birinci maddesine gö
re. işçilerin ortak menfaatlerini korumak için kurulmuş olan Maden İşçileri Sendikasına matuf 
olup olmadığının. ., '• 

B. M. M. tarafından yorumlanması hususunda yüksek delâletlerini derin saygılarımla rica 
ederim. r , 2. V . 1951 

Zonguldak Milletvekili 
Cemal Kıpçak 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 4/136 
Karar No. 61 

29 .V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından teres-
süp eden kömür tözlerinin 114 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı maden kömürü tozla
rından sayılması lâzımgelip gelmediğini ve aynı 
maddedeki (Maden amelesinin menafii umumiye-
sine hasr ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 sayılı 
Kanunun birinci maddesine göre kurulmuş olan 
maden işçileri sedikasma matuf olup olmadığı
nın yorumlanması hakkındaki önergesi Maliye, 
Çalışma, İşletmeler Bakanlıkları ve kömür tevzi 
ve satış müessesesi temsilcileriyle Ereğli Kömür 
İşletmeleri Genel Müdürü ve önerge sahibi hazır 
bulundukları halde incelendi. 

Söz alan Ereğli Kömür İşletmeleri Genel Mü
dürü; 114 sayılı -Kanunun 30 sene evveline ait 
olduğunu ve o zaman kömür ocaklarının şahıslar 
tarafından işletilmesi sebebiyle ocaklar kenarın
da biriken ve sahipleri tarafından terkedilen 
kömür tozlarının ziyaa uğramamasını temin ederek 
o zamanki rayiçlere göre az bir yevmiye ile çalı- • 
şan amele menafii umumiyesine terkine dair bu
lunduğunu belirttiği ve sözlerine ilâveten şimdi
ye kadar bu kanunun tatbik edildiğine dair hiç
bir kaydın mevcut olmadığını söyledi; 

Komisyonda bulunan diğer mümessiller de 
aynı fikri müdafaa ederek lâvvarlarda yıkan
ması sırasında su ile kaçan kömürlerin bilâhara 

halinde mütaahhitlere toplattırılarak kalıplar1 

tonunu yedi liraya:sattıklarını,.esasen işletmede. 
mevcut sendikalara bol miktarda yardımda bu
lunduklarını, bunun ortalama olarak günde 193 
kuruşu bulduğunu ve adı geçen kömür tozları
nın işletmenin mülkiyetinden çıktığı f arzedilse 
bile o zaman da Hazineye ait olmasının lâzım-' 
geldiğini belirttiler. 

Gereğini düşünen komisyonumuz; birinci dö
nemin 10 ncu cildinde mevcut, 114 sayılı Kanu
na ait zabıt ceridelerini de tetkik ettikten son
ra kanunun sarih olduğuna ve bu sebeple tefsiri
ne lüzum bulunmadığına ittifakla karar verdi. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tev
di Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

Rize 
1. Akçal 

Kâtip 
Konya 

V. N. Yiğiter 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 

Zonguldak 
F. Açıhsöz 

atya 

Muş. 
F. Kılıçlar 
Trabzon 
T. Koral 

Mal 
E. Doğan 

İmzada bulunamadı 
Siird • Sivas 

M. D. Süalp Ş.Ecevit 
Yozgad « Zonguldak 

F. Nizamoğlu . R. Sivişoğlu 
İmzada bulunamadı 

Çalışma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No, 4/136 
Karar No. 11 

20 .VI .1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
« Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzasında mev
cut kömür tozlarının amelenin umumi menfaa
tine olarak satılmasına » dair. halen meriyette 

bulunan 114 sayılı Kanunu tefsir talebi, Çalış
ma ve işletmeler Bakanlığı temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu 15 . VI . 1951 tarihli Çalışma 
Komisyonu toplantısında incelendi : 

( S. Sayısı: 77) 
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Müzakere esnasında söz alan İşletmeler Ba

kanlığı Etibank müessesesi temsilcisi, evvelce bu 
ocakların hususi şahıslar ve ecnebi şirketler ta
rafından işletildiğini, kömür istihsali sırasında 
husule gelen tozların sair eşhasın istifadesine 
terkedilmesi karşısında, bunun Âmele Birliğine 
tahsisinin düşünülmüş olduğunu; fakat bilhassa 
yapılan tesislerle bu tozlar lavvarlarda yıkatılıp 
kurutulduktan sonra ayrıca bunların da istihsal 
kapasitesi içine ithal edilmiş olduğunu, bugün 
için artık ocaktan bakiye bir tozun bahis mev- ' 
zuu olamıyacağmı, bu istihsalden arta kalan toz 
olsa dahi bunlardan 10 - 15 seneden beri fayda-
lânıldığma dair bir misal bulunmadığını, eski
den derelere akıp gitmekte olan, tozların, bugün
kü amenajman çalışmalarına göre kurulmakta 
olan tesislerde kabili istifade hale getirilip esasen 
bakiye tozun kalmıyacağmı, kanunun kasdettiği 
tozların, ocaklardan çıkanlar olup lavvarlardan 
bakiye kalanlar olarak mütalâasına imkân bu-
lunamıyacağını beyan etti. 

Çalışma Bakanlığı temsilcisi ise; tefsir talebi
nin 2 nci maddesinde 114 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde tasrih edilen, bu tozların; maden 
amelesinin menfaati umumiyesine hasrü tahsis 
olunması keyfiyetinin 5018 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre işçilerin ortak menfaatleri için. 
kurulmuş olan « Maden İşçileri Sendikası » na 
matuf bulunacağı yolundaki iddianın, bugünkü 
şartlar altında ancak mahdut bir maden işçisinin , 
menfaatini yapılacak tahsisin yarın bu bölgede 
kurulması muhtemel diğer sendikalar muvacehe- ., 
sinde bir takım menfaat ihtilâflarına yol açaca
ğını ve hattâ bu tozların satışından bir menfaat 

temin edilmiş olsa bile bunun yalnız halen mev
cut olan «Maden İşçileri Sandikası» na bir hak 
olarak tahsisinin doğru olmıyacağını ve sendika
lar Kanununun 3 ncü maddesi gereğince, hiçbir 
işçinin bir sendikaya girmesinin zorlanamıyaca-
ğma göre bir sendika dışında kalan işçilerin bu 
menfaaten faydalandırılmaması halinin sosyal 
prensiplerde aykırı olacağını ifade etti, 

Söz alan diğer komisyon üyeleri bu hususta
ki mütalâalarını beyan ederek maddelere geçildi: 
Neticede 114 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
kâfi derecede vazıh olduğu ve keza 2 nci madde
sinin de ayrıca tefsirine mahal olmadığı bir müs
tenkife karşı ekseriyetle kabul edilmiştir. Tef
sir talebi hakkındaki, dosyada mevcut Maliye 
Komisyonunun 29 . V .1951 tarih ve 4/136 sa
yılı ve Çalışma Komisyonumuzun tefsire mahal 
olmadığını bildirir karar havalesi gereğince İç
işleri Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Çalışma Ko. Başkanı Sözcü 

Manisa Aydın 
Dr. Nafiz Körez Dr. Namık Gedik 

Burdu? İstanbul 
M. Erkazancı . 1. Altmel 

' İmzada bulunamadı. 
İstanbul İzmir 

A. Topçu A. Tekön 
Kocaeli Urfa 

Y. Kişioğlu Müstenkifim-

• •' Dr. F..Ay 
Zonguldak 

A. Boyacığiller 
İmzada bulunamadı 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No : 4/136 
Karar No': 89 

3 . VIII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, Zon
guldak'da kömürlerin yıkanmasından teressüp 
eden kömür tozlarının 114 sayılı 'Kanunun birin
ci maddesinde yazılı maden kömürü tozlarından 
sayılması lâzımgelip gelmediğinin ve ayni mad

dedeki (Maden amelesinin menafii umumiyesine 
hasr ve tahsis olunur) tâbirinin 5018 sayılı Ka
nunun birinci maddesine göre kurulmuş olan Ma
den İşçileri Sendikasına mâtûf olup olmadığının 
yorumlanması hakkındaki önergesi Yüksek Baş-

(<S. Sayısı; 77) 
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kanlıkça Komisyonumuza havale buyûrulmakla 
önerge sahibi ve Hükümet temsilcilerinin iştirak
leriyle görüşüldü. 

114 sayılı Kanun çok açık ve sarih olarak 
mevzuu tesbit etmekle beraber, kanunun neşrin
den bu yana geçen' zaman arasındaki, ocak çalış
maları ve istihsal' imkân ve vasıtalarmdaki deği
şiklik, hakikaten durumun yorumlanmasını icap 
ettirmekte olduğu kanaatini komisyonda uyandır
mış ise de; Hükümet sözcülerinin, havzada yapıl-' 
makta olan yeni tesisat dolayısiylc ocaklardan is
tihsal olunacak kömürlerin toz ve saire, gibi her 
nevi aksam ve anasırından işletmenin bizzat isti
fadesine hasrolunacağmı beyan etmeleri üzerine; 
kanunun maddesinde (İstihsalden hariç ve terko-; 
lunan : ibaresi bulunduğu ve işletmece terko-
lunan'bir kısım bulunmıyacağma göre önergede) 
yorumlanması istenen maddenin yorumlanmasına 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

İçişleri Komis. Bask. 
Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A* Yurdabayrak 
Balıkesir Çorum 

S. Başkan B. Koldaş 
İsparta İsparta 

K. Demiralay * T. T ola 
Ordu Trabzon 

F.Boztepe II. Orhon 
Yozgad 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip . 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

v Niğde 
F. Ecer 

Van 
/. Akın 

A. Doğan 
İmzada bulunmadı 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M.-M. • 
Adalet Komisyonu 
Esas No.'4/136 
Karar No. 27 

29. I . 1952-

Yüksek Başkanlığa, 

Zonguldak /Mületyeki]i Cemal Kıpçak 'm, Zon
guldak 'ta kömürlerin yıkanmasından teressüp 
eden kömür tozlarının 114 sayılı -Kanunun bi
rinci maddesinde yazılı maden kömürü tozla
rından sayılması lâzım gelip gelmediğinin ve ay-
nı maddedeki (Maden amelesinin menafii umu-

. miyesine hasr ve tahsis olunur) 'tâbirinin, 
5018 sayılı Kanunun birinci maddesine göre 
kurulmuş olan Maden İşçileri Sendikasına ma
tuf olup olmadığının yorumlanması hakkında
ki önergesi Komisyonumuza havale edilmekle 
İşletmeler Bakanı vekili ve bakanlık temsil
cileri ve teklif sahibi hazır olduğu halde tet
kik edildi. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak bu 
tefsir talebinde :••-'" 

1. Zonguldak'ta mevcut lâvvarlarda, kö
mürlerin yıkanmasından sonra derelere boşal
tılan sulardan dere yataklarında teressüp eden 
kömür tozlarının 114 sayılı Kanunun birinci 

maddesinde yazılı olan maden kömürü tozla
rından sayılması lâzımgelip gelmediğinin, 

2. 114 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
tasrih edildiği üzere tozların maden amelesinin 
menfaati umumiy esine. hasru tahsis olunacağı 
keyfiyeti 5018 sayılı Kanunun birinci madde
sine. göre, işçilerin orta menfaatlerini korumak 
için kurulmuş olan Maden İşçileri Sendikası
na matuf olup olmadığının tefsirini istemekte
dir. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak Ko
misyonumuzda talebinin esbabı mucibesini izah 
etmiş ve bu kömür tozlarının bugün için dere 
yataklarında . ziyan edildiğini iddia ederek 
tefsirin istenilen şekilde çıkmasını talep etmiş
tir. 

Komisyonda hazır bulunan İşletmeler Bakan
lığı temsilcisi kömür satış ve tevzi müessesesi 
müdürü, „ 

114 sayılı Kanunun çıktığı zaman maden 

(i.S.̂  Sayısı; :;770 
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amelelerinin şirketler elinde himayesiz bulundu
ğundan o zamanki vasıtalar ile istifade imkânı 
olmıyan kömür tozlarının talibi çıktığı takdirde 
amele menfaatine satılması kabul edilmişti. Bu 
gün ise kömür tozlarından her veçhile sanayide 
istifade edilmekte ve ortada 114 sayılı Kanunun 
şümulüne girecek metruk ve sahipsiz kömür toz
ları bulunmadığını ve bu sebeple tefsir talebinin 
yerinde olmadığını iddia etmiştir. 

114 sayılı Kanunun Kamutaydaki müzakere
sine ait zabıt ceridelerinin tetkikında, görülmek
tedir ki, sosyal sigorta mevzuunun henüz mev
cut olmadığı günlerde amele menafii umumiye-
sini korumak maksadiyle metruk tozlardan amele 
lehine istifadesi düşünülmüş ve mezkûr kanunun 
tedvin edilmiş bulunduğu görülmüştür. 

Hükümet mümessilinin verdiği izahata göre 
son sistem lavvarlarm tesisata ilâvesi suretiyle 
kabili istifade kömür tozlarının vücudundan ar
tık bahse imkân olmadığı ve esasen bugünkü kö
mür tozlarının metruk olmayıp idarenin tesahup 
ettiği tozlar olduğu ve talip çıktıkça da bunların 
satıldığı anlaşılmış olmasına göre, 

Konya Milletvekili Hidayet Aydmer'in Ko
misyona verdiği bir takrir gereğince amelenin 
menfaatine tahsis edilen kömür tozlarının sahip
leri tarafından tesahup edilmiyen kömür tozları 
olduğu cihetle, böyle tesahup edilmiyen her hangi 
bir toz mevcut ise ve mevcut olduğu müddetçe 
ameleye ait olacağı kanunun sarahati icabından 
olduğundan bu sebeple tefsire mahal olmadığına 
müzakerede hazır bulunan Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket İnce, Balıkesir Milletvekili Vacid 
Asena, Çoruh Milletvekili Mesut Güney ve İz
mir Milletvekili Halil özyörük'ün muhalefetle
rine Kars Milletvekili Abbas Çetin'in çekimser 
oyuna karşı ekseriyetle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Baş. Sözcü 

İzmir Manisa 
(Komisyon kararma muhalifim) Ş. Ergin 

H. özyörük x 
Balıkesir Ankara 

(Komisyon kararma (Komisyon kararına 
Muhalifim) muhalifim) 
V. Asena ' H. Ş. înce 

Ankara Çoruh Çorum 
O. T. lltekin (Komisyon kararına!?. Ortakcıoğlu 

muhalifim) 
M. Güney 

Edirne Erzurum Gümüşane 
M. Enginün , E. Karan H. Tokdemir 

îçel İstanbul Kars 
Ş. Tok A. Moshos Çekinserim 

A. Çetin 
Konya Kütahya Siird 

H. Aydıner 8. 8. Nasuhoğlu §. Türkdoğan 
Sivas Yozgad 

N. Ertürk N. Ü. Alçılı 

Muhalefet şerhi : 
114 sayılı Kanunda kayıtsız ve şartsız 

sevkedilen (toz) kelimesi ıtlakı ve kemali üze
rine. imal edilmek lâzımgelip her suretle ve 
nerede olursa olsun birikmesinden ve birike
cek şılamlarmda toz mefhumuna dâhil olduğu 
anlaşılmakta olmasına göre bu ciheti belirt
mek suretiyle tefsire lüzum olmadığına karar 
verilmek iktiza ederken Kanunun ruh ve mak
sadına uymıyacak mahiyette (toz) dan mak
sat, tesahup edilmiyen tozlar olduğuna dair 
verilen kararın isabetli olmadığı mütalâasın-
dayız. 

Ankara Balıkesir 
H. §. tnce V. Asena 
Çoruh îzmir 

M. Gür^ey H. özyörük 

(S. Sayısı: 77) 




