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2. — Manisa Milletvekili Kâzım Taş
kent ve iki arkadaşının, yeni Gördes kasa
basının kuruluşu hakkındaki Kanun tekli
finin Geçici- Komisyonda görüşülmesine 
dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (3/148) 154:155 

5. — ikinci defa oya konan işler 155 
1. — Kastamonu Milletvekilliğine se

çilen Tahsin Coşkan'm, seçim tutanağı 
hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/22) 155,167:170 

6. — Sorular ve cevaplar 155 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak, Kara
bük, Filyos'ta kömür işletmelerinde çalış
makta olan maden amelelerinin çeşitli 
yönlerden bugünkü durumları ile grev 

hakkı, İşçi Bulma Kurumları, Amele Bir
liğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sis
temi, işçi ve iş verme sendikaları, işçi üc
retleri, işsizlik, işçi ve ihtiyarlık sigorta
ları hakkında ne düşünüldüğüne dair Ça
lışma, İşletmeler ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlıklarından olan sorusuna Çalışma 
Bakanı Hulusi Köymen ve İşletmeler Ba
kanı Muhlis Ete'nin sözlü cevapları (6/173) 

Sayfa 
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2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nun, Emekli General Sait Balı'nm 
Erzincan Valiliğine tâyin suretiyle vaktin
den evvel emekliye ayrılması sebebine ve 
idare âmirlerinin tâyin usullerine dair İç
işleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/203) 164 

3. —r Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç'm, İkinci.Dünya Harbinde bakımsızlık 
ve idaresizlik yüzünden öldüğü söylenen 
askerler hakkındaki iddia mahiyetinin 
açıklanmasına dair Millî Savunma Bakan
lığından sözlü sorusu (6/204) 164 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Ceyhan İlçesinin su işinin bir ^n 
evvel tamamlanması için ne düşünüldüğü 
ve Adana Elektrik tahsildarının zimme
tine geçirdiği para hakkında İçişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/201) 164:165 



Sayfa 
5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 

DüşünseFin, hava tebdili ve resmî imdi 
bulunan gedikli erbaşlara tayın bedelinin 
verilmemesi sebebine dair, Millî Savunma 
Başkanlığından sözlü sorusu (6/206) 165 

Sayfa 
6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 

Düpaşel'inv Elâzığ 'a bjr sulh yargıcı daha 
verilmesi ve işi çok olan yerler varsa bun
lar için de ne düşünüldüğünün bildirilmesi 
hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı Halil 
özyörük 'ün sözlü cevabı (6/207) 165:166 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum: 
Çanakkale Milletvekili Ömer Mart ve Edir

ne Milletvekili Cemal Köprülü'nün, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesinin (E) bendinin değiştirilmesine 
dair olan Kânun teklifi ile, 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu ve 
Tökad Milletvekili Halûk ökeren'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dokuzuncu döneminde 
çıkacak* Kanun ve kararlar hakkındaki önerge-* 
si, taleben- üzerine, geri verildi. 

Kars MîetveMli* Es^tt' Oktay'ın, Ardâhan^-
da bir sağlık merkezi açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair olan sorusuna^ Sağlık ve 
Sosyal Yârdım Bakanı cevap verdi; 

Urfa Milletvekili Necdet Açanal'ın, Süne 
haşeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına ve bu hususta bir piân tatbik edilip edil
mediğine dair sözlü sorusu;, Tarım Bakanı seya
hatte bulunduğundan on gün sonraya bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekeliorğlu 'nun, 
Toprak' Mahsulleri Ofisi tarafından harice çı
karılan zahireye ait tahkikat dosyaları hakkın
da ; yapılan muamele neticesine dair sorusuna, 
Adalet, Ekonomi va Ticaret Bakanları cevap 
verdiler. 

Radyoloji; Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve 
diğer Fizyoterapi Müesseseleri hakkındaki 310$ 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna yeni bir madde eklenmesine 
dair olan Kanun tasarısının reddi hakkındaki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu üze
rinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Radyoloji, Radiyöfifr ve EfefetrlMe Tedavi ve 

diğer Fizyoterapi' Müesseseleri hakkındaki 3153 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
Kanun tasarısının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının talebi üzerin» Hükümete geri verilmesi, 
kabul olundu! 

Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin 
Coşkan'm, seçim tutanağının iptaline dair olan 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu, açık 
Oya konuldu. Oyların ayrılanması sonunda çok
luk bulunmadığı anlaşıHiğından, 

14 . İ P . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

M-, Zeren ' / . KirmoğM 
Kâ îi» 

Tokad Milletvekili 
M. önal 

Sorular 

Konya; Milletvekili Abdürrahman Fahri AğV 
oğlu'nun, Devlet Demiryolları Adana İşletme
sinde memur iken haksız yere vazifesinden çıka
rıldığı iddia edilen Hilmi Güllü *nün durumu 

hakkındaki yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/210); 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, Ziraat Hankasinıû sermayesiyle ödeü-

— X50 — 



miş olan miktarına, Toprak Mahsulleri Ofisini 
bu bankaya devretmek ve sermayeyi artırmak su
retiyle su ve muhacir iskânı işleri malî husus
larının mütedavil sermaye ile idaresi cihetine 
gidilerek Ziraat Bankasına tevdirae dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir 
(6/211); ^ 

Konya Milletvekili. Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, ilk tahsil mecburiyetinin yedi veya 
sekiz seneye çıkarılarak ortaokulların kaldırıl
masına, liselerin birinci sınıfının ihzari sayıla-
rak diğer sınıf Jarının lisan, edebiyat ve fen şu
belerine ayrılmasına, orta okul ve lise program
larında din derslerine ve Hukuk Fakültelerin
de de islâm hukukuna yer verilmesine dair olan 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Baaknlığına 
gönderilmiştir (6/212); 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, Akşehir Belediyesinde yapıldığı ihbar 
ve iddia olunan yolsuzluklar hakkında şimdiye 
kadar ne muamele yapıldığının bildirilmesine 

Tasanlar 
1. — Devlet Bemiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesin-
hesabv hakkında Kanun tasarısı (1/125) (Sayış
tay Komisyonuna) 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe ytlı Kesinhe
sabı hakkında Kanun: tasarısı (1/126) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Kanun 
tasarısı (1/127) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Ka-

dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/213!); 

Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'in, iş esası 
üzerine kurulan ceza evlerine seçilmek üzere hak
larında fiş tanzim edilen hükümlülere, ceza ev
leri binalarının_ ıslahına ye gardiyanların ücret
lerine dair olan yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/214); 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünser-
in, Bingöl merkezini demiryoluna bağlıyacak 
olan Murat üzerindeki köprünün inşa ve ikmali 
için ne düşünüldüğüne dair olan sözlü soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına' gönderilmiştir 
(3/2*5); 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, Kiği kazasının Bingöl merkezi ve Falu üe 
olan muvasalasını temin için Peri suyu kenarını 
takip edecek bir yolun inşası hakkında ne dü-
şündürüldüğune dair olan sözlü feoru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (6/216). 

nun tasarısı (1/128) (Sayıştay Komisyonuna) 
5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge

nel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında Kamın tasarısı (1/129) (Sayıştay Komis-
yontma) 

Raporlar 
6. — 1951 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Komisyonu raporu (1/77) (Gündeme) 
7. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yaz

ma»'.in, Dilekçe Komisyonunun 5 . 1 . 1951 ta
rihli Haftalık-Karar Cetvelindeki 222 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/103) (Gün
deme) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15, 20 
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BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : îbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul) 

^ • » 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapılacak. 
Yalnız rica ediyorum, bir zühule meydan veril
memesi için, mevcut olanlar mevcudiyetlerini 
yüksek sesle haber versinler. (Ekseriyet var 
sesleri) 

Müsaade buyurun ekseriyet olup olmadığı
nı anlamak için yoklama yapmıyoruz, namev
cutları tesbit içini yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, Birleşimi açı
yorum. 

Efendim, 1951 Bütçe tasarısı bu sabah tev
zi edilmiştir. Meclisi Âlice tensip büyurulduğu 
takdirde, 19 Şubat 1951 tarihinden itibaren 
Müzakeresine başlıyacağız. Bunun için oyunuza 
müracaat etmek mecburiyetindeyim. 19 Şubat 
1951 tarihinden itibaren Bütçe tasarısının gö
rüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyactgiller'in, Memurin Muhakematt hakkın. 
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
olan Kanun teklifinin gündeme alınması hakkın
da önergesi (4/114) 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Memurin Muhakemat Kanununun ilgası hak

kındaki Kanun teklifim içişleri Komisyonuna 
havale edilmiş ve 27 . XI . 1951 tarihinden beri 
muamele görmemiştir. Bu bakımdan Meclis 
Tüzüğü gereğince adı geçen Sayın Komisyon 
Başkanlığına keyfiyetin bildirilmesini ve gere
ken işlemin yapılmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

' Abdürrahman Boyacıgiller 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ 
YURDABAYRAK (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar, Abdürrahman Boyacıgiller arka
daşımızın şimdi önergesinde belirttiği kanun 
teklifi komisyonumuza* gelmiştir. Bir celse de 
müzakeresi yapıldı. Fakat takdir buyurursunuz 
ki bu, idari kazayı alâkalandıran mühim mev

zulardan birisidir. İdari kaza da bu kanun do-
layısiyle birçok evrak da mevcuttur. Böyle mü
him bir kanunu bir madde ile ilga etme mese
lesi komisyonumuzda görüşüldü. O sırada Hü
kümet de esasen Demokrat Parti prensibine, 
vahdeti kaza prensibine uyularak Memurin Mu
hakemat hakkında yeni bir tasarmm mevcut 
olduğunu beyan etti ve o tasarının gelerek bu 
teklifin beraber görüşülmesinde arkadaşımız 
da mutabık kaldığı için Hükümet tasarısının 
da gelerek müşterek bir karara bağlanması hu
susu kararlaştırıldı. Fakat sonra, bilmiyorum 
hangi sebeple arkadaşımız yeni bir düşünce ile 
Yüksek Meclise müracaat etmiştir. 

Kısaca arzettiğim gibi mevzu hakikaten mü
himdir, bir madde ile ilgası cihetine gidilmesi 
belki birtakım yolsuzluklara ve huzursuzlukla
ra yol açabilecektir.. Kanun lâğvedilir edilmez 
işler adlî kazaya intikal edecektir. Adlî kaza 
bunlara bakabilecek midir? Bu gibi mülâhaza
lar da mevcuttur. Takdir heyeti aliyenizindir. 

BAŞKAN — Söz Hükümetindir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, içişleri Komisyonunda 
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bu mesele üzerinde Hükümet adına ben müta
lâa serdetmiştim. 

Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımızın ge
tirdiği kanun 3 maddeden ibaretti. Birinci mad
desi, Memurin Muhakemat Kanunu lağvedil
miştir, ikinci maddesi bu kanunun tatbikına Hü
kümet memurdur, üçüncü maddesi de bu ka
nun neşri tarihinden muteberdir, diyordu. 

Memleketimizde uzun zamandan beri tatbik 
edilmekte olan sistemin ilgası ile yeni bir siste
min vaz'ı mevzuübahis olduğu bu meselede, üç 
maddelik bir kanun kabul ederek tatbik mevki
ine koyduğumuz takdirde tahassül edecek bütün 
memlekete şâmil adlî karışıklığı tasavvur etmek 
güç değildir. Bunun içindir ki, komisyonda, şu 
ricada bulunduk, dedik ki : Mesele ehemmiyetli
dir, muhtelif bakımlardan ehemmiyetlidir. De
mokrat Parti programında yer almış olan bu 
mühim inMlâbm yerine getirilmesi için Hükü
met esaslı tetkiklerde bulunarak bir tasarı ha
zırlamaktadır. Arkadaşımız müsaade etsinler, 
bir kül halinde, Meclisin karşısına gelelim. Fil
hakika bu kadar mühim olan bir kanunîm üç beş 
günde hazırlanmasının mümkün olmadığını ar
kadaşımız kabul ederler. Zaten hazırlayıp gel-
seydik, 4 - 5 ay zarfında hazırlayıp gelseydik o 
zaman kendilerinin tenkidlerine mâruz kalırdık. 
idari ve kazai sahaları alâkadar eden bu kadar 
mühim bir dâvada intikal devresini karışıklıkla
ra meydan vermeden geçirmeyi temin edecek 
tedbirleri ye prensipleri bulup koymak zarureti 
vardır. 

Bir buçuk ay geçti dediler. İçtüzük kendile
rine salâhiyet veriyor. Son karar, hüküm ve tak
dir size aittir. 

ABDÜBRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, ben işin pren-
sibindeyim ve daima prensipler peşinde koşan 
bir arkadaşınızım. 

Partimiz programında vahdeti kaza sistemini 
kabul etmiş ve bunu tatbik yoluna girmiştir. 
Biz muhalefette iken daima Memurin Muhake
mat Kanununu ilga edeceğiz diye propaganda 
yapmışızdır. Yapılmakta olan partimiz kongre
lerinde ve ezcümle İzmir kongresinde ayni şe
kilde istekler tekrar edilmiş ve edilmektedir. 
Bendeniz Hükümet tarafından bu kanunun il
gasına dair bir teklif yapılmadığını görünce, 
aynı partinin en hâr taraflarından birisi olarak 
bunu bir vazife edindim. Bir kanunun ilgası ta-
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biatiyle B madde ile olur; on tnadde ile olmaz. 
Yalnız şunu arzedeyim ki, Hükümet bu kanu
nun ilgasına taraftar değildir, ıslahını düşün
mektedir. Bendenizse ıslahına taraftar değilim. 
Başbakan kanunun ilgasına taraftar değiliz, ıs
lah edeceğiz diyor. Burada Hükümetimizle ara
mızda bir prensip ihtilâfı vardır. Bunu da yük
sek heyetiniz halledecektir.. Bu hususun halli 
için bir toplantıda bulunduk. Orada İçişleri Ba
kanlığını temsilen bir zat bulunuyordu. O da 
aynı şekilde, biz bu kanunun ilgasına taraftar 
değiliz, ıslahı sadedinde Bakanlıkta çalışılmak
tadır ve yakında bir kanun getireceğiz dedi. 
Ben muvafakat etmedim. İkinci toplantıya ben
deniz yetişemedim. Hükümet adına Başbakan 
Yardımcısı Samet Ağaoğlu gelmişler, fikirleri
ni beyan etmişler. İşi takip ettim, Komisyon 
Başkanından izahat aldım; Hükümet yeni bir 
tasarı hazırlıyor, bu itibarla biz bir karar vere
medik. Baktık ki, böyle bir şey hazırlanıyor. 
Nihayet tüzüğün derpiş ettiği müddet zarfında 
bekledim. Bu müddet geçti, hattâ bir buçuk, 
iki ay geçti. Nihayet günün birinde, bu mevzu 
üzerinde çalışari bir arkadaşınız sıfatiyle bu ka
nunun ehemmiyeti bakımından Meclis gündemi
ne alınmasını istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, mesele bundan ibarettir, karan 
yüksek heyetiniz verecektir. 

BAŞKAN — Söz Başbakan Yardımcısmmdır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Bir 
noktayı tavzih etmek üzere tekrar yüksek hu
zurunuzu rahatsız ediyorum arkadaşlar. 

Demokrat Parti pragrammda memurini mu
hakemat hakkında -sarih hükümler mevcuttur. 
Hükümetiniz Demokrat Parti ekseriyetini teş
kil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metidir. 

Demokrat Partinin programının dışında her 
hangi bir noktai nazara, her hangi birimiz şah
san sahip olsak bile Hükümetiniz elbette sahip 
olamaz! Arkadaşlar, noktai nazarımızı arzet-
tim, bir cümle ile tekrar ifade edeyim: 

İdari rejimden adli rejime geçmek bahis 
mevzuudur. Bu Büyük Millet Meclisinin yapa
cağı esaslı bir inkılâbı olacaktır. Teferruata gir
mek istemiyorum. !Bir tek nokta üzerinde dahi 
duracak olursak, üç madde ile ilga edilmiş olan 
bir Memurin Muhakemat sisteminin ilga edildi-
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lemediği şeyleri, Hükümet şu fikirdedir diye 
huzurunuza gelip iddia etmektedir. 

Komisyonda ne validen bahsedildi, ne büyük 
.memurlardan, ne de umum müdürlerden. Bü
tün komisyon arkadaşlarımı işhat ederim. 

Hükümetin mensup bulunduğu partinin prog
ramındaki sarih hükme dayanarak, Memurin 
Muhakemat Kanunu üzerinde çalışmakta oldu
ğunu resmen arzediyorum. Bu, esaslı bir iş ol
duğu içjn, Hükümetinize müsaade etmeniz lâ-
zımgeliî. 

Arkadaşlar, sizden bu müsaadeyi rica ediyo
rum.. (Doğru doğru sesleri, alkışlar). 

ABDÜRRAHMAN BOYACIĞjLLEE (Zon
guldak) — Bir noktayı tavzih etmek istiyorum.. 
(Kâfi kâfi sesleri) (Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
ABDÜRRAHMAN BOYACIĞÎLLER (De

vamla) — Bir noktayı izah edeceğim. 
Arkadaşlar, Sayın Başbakan Yardımcımız, 

ilk celsede yoktu, ikinci celseye geldiler. Halbu
ki valilerin, elçilerin durumu birinci celsede 
mevzuubahjs olmuştu. 

BAŞKAN — Abdurrahmaıi Boyacıgiller'in 
kanun teklifinin gündeme alınması hakkındaki 
önergesini reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

§i gün muallâkta bulunan dosyaların yekunu
nu ne yapacağız gibi bir sualle karşı karşıya 
kalırız ve bu boşluğu yine bir kanunla telâfi 
etmek lâzımdır. Bu kadar mühim idari bir inki-
lâp yapmak için esaslı tedbirlere elbetteki ihti
yaç vardır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller bu
yurun. 

ABDÜRRAHMAN BOYACl£ÎLI/ER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; Hükümet na
mına konuşan arkadaşlarımızın noktai nazarla
rına iştirak çdemiyeceğim. Dosyalar varsa ve 
Memurin Muhakemat Kanunu ilga edilecekse ga
yet tabiîdir ki bu dosyalar adliyeye intikal ede
cektir. Mahkemelerimiz bu dosyalara bakacak 
durumda ve kifayettedir. 

Boşluk meselesine gelince: Senelerce Memurin 
Muhakemat Kanunu tatbik edildi şimdi bunu 
derakap üç maddelik bir kanunla ilga edersek 
bir boşluk hâsıl olur dediler. Komisyonda da ay
nı fikir mevzuubahis edildi, orada bu hususta 
ileri sürülen noktai nazarlara gereken cevabı 
vermiş ve müdafaamı yapmıştım. Esasen burada 
bahis mevzuu olan valiler, elçiler, genel müdür
lerin durumudur. Bunları adliyeye teslim ede
bilir miyiz, edemez miyiz, etmemiz doğru olur 
mu olmaz mı? Benim bu husustaki noktai naza-
rımı kanun gündeme alındığı takdirde, vuzuhla 
ve müdellel bir şekilde arzedeeeğim. 

Fakat şunu arzetmek isterim ki eğer valiler, 
genel müdürler ve diğer büyük zevatın mahke
melerimize tevdiinde bir mahzur tahassül ederse 
bu mahzuru izale edecek bir kanun Hükümet ve
ya komisyondaki arkadaşlar tarafından her za
man getirilebilirdi. 

Diğer bir nokta da adlî sistemimizde Geze Ka
nununun son maddelerinde valilerin şahsi suç
larına ait bir hüküm vardır. Buna ek bir madde 
ile bunların muhakemelerini kimler yapar; vilâ-
yetlerdeki müddeiumumiler veya Temyiz Müd
deiumumilerine aittir diye ileri sürülen fikir iş
lenebilip. 

Prensip meselesi üzerinde mücadele ediyoruz. 
Bütün dâva bu prensibin halli yolundadır arka
daşlar. 

BAŞKsAN — Söz Başbakan Yardımcısınaıdır.. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI DEVLET BA

KANI ŞAMET AĞAOÖLU (Manisa) — Ar
kadaşlar, af fmızı çok rica ediyorum. Çünkü ikin
ci 4$£a4jr ki şaym arkadaşımız Hükümetin söy-

2. — Manisa Milletvekili Kâzım Taşkant ve 
iki arkadaşının, yeni ]Gördes kasabasının kuru
luşu hakkındaki Kanun itekUfinin Geçici {Komis
yonda görüşülmesine dair İçişleri i Komisyonu 
Başkanlığı {tezkeresi (3/148) 

12 . II . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Manisa Milletvekili Kâzim Taşkent ve 2 ar-
ka4aşAnm, yeni Gtör<jLes,, kasabalımın kuruluşu 
hakkındaki Kanun teklifinin, Başkanlıkça Ko
misyonumuza havale edilmesiyle Komisyonu
muzda, görüşüldü; 

jtşin ehemmiyet ve müstaceliyetini bejirfceşn 
Manisa Milletvekili Faruk İlker, bahse konu 
kanun teklifinin de, Manisa Milletvekili Nafiz 
Körez ve 4 arkadaşının, Demirci kasabası yan
gını yerindeki arsalarm tevhit, ifraz ve tmm 
hakkındaki kanun teklifini incelemek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havalesini teklif 
etti. 

Bu teklif Komisyonumuzca da kabule şayan 
görüldüğünden, müzakere mevzun olan kanım 
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teklifi, yukâ¥3a adı geçen geçler komisyona 
tevdi edilmek üzfere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Say*gılattmlâ. 
içişleri Komisyonu Başkam 

Kırklareli 
Faik Üstün 

5. — ÎKÎKCÎ DEFA 

1. — Kastamonu 'Milletvekilliğine seçilen Tah
sin Coşkan'ın, seçim tutanağı \hakkında Tutanak
ları inceleme Komisyonu raporu (5/22) 

BAŞKAN — Efendim, Kastamonu Milletve
kili Talisin Coşkan arkadaşınıızın tutanağı üze
rinde tanzim edilmiş olan Tutanakları İnceleme 
Komisyonu raporu üzerinde geçen Birleşimde 
uzun uzadıya görüşülmüş ve neticede rapor açık 
oya arzedilmiş ve nisap bulunamadığı için tek
rar oya konması bu Birleşime bırakılmıştı. 

Şimdi müsaade ederseniz raporu tekrar açık 
oya arzediyorum. Bir zühule meydan vermemek 
için arzedeyim-; komisyon raporunun lehinde 
rey kullanmak istiyenler beyaz, aksini kabul 
edenler kırmızı, müstenkif kalanlar yeşil oy 
vereceklerdir, efendim. Şimdi yoklama suretiy-

6. — SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyaclgiller'in, Zonguldak, Karabük, Filyos'ta 
kömür işletmelerinde çalışmakta olan maden 
amelelerinin çeşitli yönlerden bugünkü durum-
lafi ile grev hakkı, İşçi Bulma Kurumları, Ame
le Birliğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sis
temi, işçi ve iş verme sendikaları, işçi ücretleri, 
işs&zfflij işçi ve ihtiyarlık sigortaları hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Çahşma, İşletmeler ve Eko
nomi ve Ticaret Bakanlıklarından olan sorusu
na Çakşmit Bakanı Hulusi Köymen ve İşletme
ler Bükani Muhlis Ete*nin sözlü cevapları 
(e/m) 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ankara 
îş ve îşçi Bulma Kurumu : 
1; ZonguMâk; Karabük, Filyos işçi kesafeti 

çoft olan* yerlerdir, Karadeniz kıyılarından ve 
hattâ Doğu, Orta Anadolu vê  bilhassa1 KarsbföU 
gelerindeh maden havçzasma akın akın işçi gel-

BAŞKAN — Efendini, mümasil bir iş de ge-
, çiei komisyona havale edilmişti. Kararınıza ik

tiran ettiği takdirde bunu da o geçici komisyo
na hâVaîe edeceğfe. Bu itibarla komisyon bal
kanının teklifini reyinize arzediyorum. Kalkıl 
edenler... Etmiyenler.. Kabili edilmiştir. Geçici 
Komisyona havale ediyoruz. 

OYA KONAK ÎŞLER 

le reyleri \toplantaya bakıyoruz. 
/îstanbul seçim çevresinden isimler okun

mak suretiyle oylar toplatidı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar, lüt

fen oylarını kullansınlar. Oy toplama muamele
si bitmiştir. 

Kastamonu Milletvekilliğine seçilen -Tahsin 
Coşkan'ın seçim tutanağının reddi hakkındaki 
Tutanakları İnceleme Komisyonunun raporu 
için oy verenlerin sayısı (275) tir. Kabul eden
ler (197), reddedenler (67), çekinserler (11) 
dir. Binaenaleyh, Tutanakları İnceleme Komis
yonunun raporu (275) oyla kabul edilmekle 
Tahsin Coşkan'ın Milletvekilliği seçim tutanağı 
reddedilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

VE CEVAPLAR 

mefcte ve havzada iş aramaktadırlar. 
îşsiz vatandaşlarla yalnız maden ocak

ları için Ereğli kömürleri işletmesinin iş ve işçi 
müdürlüğü ilgilenmektedir. Esasen havzanın 
elebtromekanizasyonu sebebiyle maden ocakları
nın makineleşmesi yüzünden eski maden işçisi 
dahi gün geçtikçe ocakla ilgisini kesmekte ve iş-

-. > 
siz kalmaktadır. Bunun yanında maden işçili
ğinden anlamıyan ve geçinmek için iş ariyan yu
karda bahsi geçen işsiz kalan işçi ile meşgul ola
cak onlara iş temin edecek bir teşekkül yoktur. 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde Çalış
ma Bakanlığının İş ve îşçi Bulma kurumları 
varsa da Zonguldak' ve Karabük Jte niçin yok
tur? 

2. Maden oeaklarıöda çalışan münavebeli 
işçilere iş için, müracaatlarında, (Prevü fazlası) 
denerek* iş verilmemektedir, bunların akibetle-
riyle kim meşgul olacak ve bunlara ne suretle 
iş bulunacaktır? 

3. Havzanın Marshall Yardımı ile maMne-
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legmesi ve modern alet ve vasıtalarla kömür is
tihsali halinde, makinenin insan emeği yerine geç
mesi ve insandan tasarruf halinde işsiz kalacak 
olan maden işçileri hakkında Hükümetçe ne gibi 
tedbirler alınmaktadır? Bunlara iş bulunması 
hakkında neler düşünülmektedir? 

4. Amele Birliği - işçi sendikaları ve işçi 
sigortaları : 

Bu üç teşekkül işçilerinizin hak ve menfaat
lerini sağlamak üzere tesis edilmişlerdir. 

Bunlardan işçi sendikaları, birer yardım 
sandığı şeklinde idare edilmektedirler, Maden 
İşçileri Sendikası işçilerin hak ve menfaatlerini 
korumaktadır. Fena idare ve kanuni kontrol
süzlük yüzünden bu sendikada çeşitli suiistimal
ler olmuştur. Ne Cemiyetler Kanununa göre 
Zonguldak Valiliği ne de Çalışma Bakanlığı bu 
teşekkülü zamanında teftiş etmemişler ve suiisti
mallerin hududuna engel olunamamıştır, İşçi 
ve tş Veren Sendikaları Kanunu, Çalışma Bakan
lığına, işçi sendikaları idare heyetlerinden hesap 
sormak ve neticesinde bu idare heyetlerini ıskat 
etmek hakkmı vermemiştir. Bunun mahzurları 
Zonguldak tşçi Sendikasının teftişinde görülmüş
tür. 

Bu bakımdan, 
A) îşçi ve îş Veren sendikalarının mevzua

tını ihtiyaçlara uygun bir hale koymak lâzımdır. 
Bunun için bakanlıkça çalışmalara tevessül edil
miş midir?. îşçi ve iş veren sendikalarını Garp 
mânasında bir sendika haline getirecek bir ka
nun hazırlanmakta mıdır! 

B) Cemiyetler Kanunu ile tşçi ve tş Veren 
Sendikaları Kanunu birbirini tamamlıyan ka
nunlar olduklarına göre, tşçi ve tş Veren Sendi
kaları Kanununu ortadan kaldırıp Cemiyet
ler Kanununu tadil edip, zamanın sosyal ve 
ekonomik ve politik şartlarına uygun bir şekilde 
yeni bir Cemiyetler Kanunu ihzar edilmekte mi
dir?. Yoksa ihtiyacı giderecek başka bir çare mi 
bulunmuştur?. 

C) Zonguldak'da. mevcut amelebirliği, işçi
lerle cüzdan alan işçi ailelerine II çeşit yardım 
yapılmaktadır, öte taraftan işçi sendikası da 
yardımlar yaparak işçilere yardım eylemektedir. 
îşçi Sigortaları Kurumu da çeşitli yardımlarda 
bulunmakta buna muvazi olarak İktisadi' Devlet 
Teşekküllerinin sosyal yardımları memleket eko-
nomis bakımından milyonlarla ifade edilmektedir. 
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Bu yardımlardan hiç birisi, işçilerin vereme ya
kalanmaları veya bu yüzden işlerine son verilme
leri hallerinde, bu veremli hasta işçilere sağlıkla
rını iade edici bir durum arzetmemektedir. 

Boşta kalma yardımı, son yardımlar bunların 
durumlarını ıslâh edici mahiyette de değildir. 

Memleketimizde henüz işsizlik sigortası tesis 
edilmemiştir. İşçilerimizin aldıkları ücretler, za
manın ekonomik şartlarına uygun bir seviyede 
olmadığından bütün bu yardımlara rağmen işçi
lerimiz iyi durumda değildirler. Bu hal iş verimi
ni azaltmaktadır. 

Bu çeşitli işçi teşekküllerinin yaptıkları yar
dımları daha yerinde kullanmak üzere : 

a) Aynı yardımı yapan bu işçi teşekkülleri
nin tüzüklerinde değişiklikler yaparak, işçiye ya-
pılmıyan yardımlara yol açmak, için çalışılmak
ta mıdır . 

b) İşçilerin birer mesken sahibi kılınması 
için, bunlara vazifeler vermek için gereken çare
ler aranmış ve aranmakta ve buna muvazi olarak 
çalışılmakta mıdır?. 

5. Seçim çevremizde yaptığımız incelemeler 
ve yıllarca süren tetkikatımıza istinaden söyle
mek isteriz ki, işçilerimiz, grevden, hastalık, sa
katlık sigortalarının önce, ücretlerinin hayat pa
halılığına uygun ye eşya fiyatlarının ekonomik 
sebeplerin tesiri altında artışına muvazi olarak 
tezyit edilmesini, ücretlerin hayat şartlariyle he-
mahenk bir hale getirilmesini istemekte ve işlet
melerde cari sosyal adaletsizliklerin izalesinden 
şikâyet eylemektedirler. 

Bu şikâyetleri önlemek için : 
A) Asgari ücretin tesbiti için çıkarılacağı 

bildirilen asgari ücret yönetmeliği ne zaman ted
vin ve tatbik edilecektir?. 

B) Kollektif pazarlık ve kollektif mukavele 
sisteminin memleketimizde tesis ve tatbiki için 
Bakanlıkça tetkikler yaptırılmakta mıdır?. 

C) İşçi sendikalarının hakiki birer sendika 
olarak hizmet görmeleri için, modern hukuk te
lâkkilerine ve demokratik esaslara uygun (İşçi 
Sendikaları Kanunu) üzerinde çalışmaya başlan
mış mıdır?. 

Ç) tş ve çalışma hayatına taallûk eden ka
nunlar yapılırken, iş ve çalışma hayatında yetki 
sahibi, işçi ve iş veren teşekküllerinin mütalâa ve 
mülâhazalarına müracaat edilmesi prensip olarak 
kabul edilmiş midir?. 

D) İş ve çalışma hayatının talep ettiği refor-
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mu yapmak üzere toplantıya çağrılacağı gazete
lere ilân edilen Çalışma Kongresi toplantıya çağ
rılacak mıdır?. Çağrılacak ise, bunun gündemi 
hazırlanmış ve işçi ve iş verenlerin teşkil ettiği 
meslekî teşekküllere, üniversitelerin iş ve çalışma 
hayatı ile meşgul olan profesörlerine ve diğer il
gililere gönderilip hazırlanmaları tebliğ edilmiş 
midir?. 

E) Grev hakkının tanınması hakkında ha
zırlanmış veya hazırlanmakta olan bir kanun 
var mıdır, varsa bunun esasları nelerdir? Uzman
ların ve işçi ve iş veren teşekkülleriyle üniver
sitelerde iş ve çalışma hukuku ile ilgili profe
sörlerin mütalâalarından istifade edilmiş midir 
veya edilecek midir? 

F) İhtiyarlık sigortasından işçiler şikâyet 
etmektedirler. Şikâyet konuları Bakanlığa ak
setmiş olduğundan, bu kanunun işçilerimizin şi
kâyetleri nazara alınarak tadili için çalışmaya 
başlanmış mıdır? Bu husustaki çalışmaların 
mahsulü olacak olan kanun tasarısı hazırlan
mış, mıdır? Meclise ne zaman verilecektir? 

G) Zonguldak ?ta teşekkül etmiş olan Ame
le Birliğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sis
temi revizyona muhtaçtır. Amele Birliği, işçilere-
ve aile erkânına büyük yardımlar yapmakta
dır. Ancak, bu teşekkülün bugünkü durumu 
ıslâha muhtaçtır. Teşekkülün bugün dört mil
yon liraya yakın birikmiş parası vardır bu pa
rayı, işçiler ve ailelerine mesken inşa ederek 
ve kiraya vererek işletmek ve bir boşluğu dol
durmak mümkün iken bunların Devlet tahvil
lerine yatırılması ve millî bankalara tevdiinde 
ısrar edilmesinin sebebi nedir? 

Keza bu müessesenin tediyat sistemi sakat
tır. Bir tek imza ile tediyat yapılmakta ve bu 
suretle malî sisteme vuzuh verilmesi için ne 
yapılmaktadır? 

Yukarda yazılı olan hususların alâkalı ba
kanlıklarca sözlü olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 25 . X H . 1950 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

ÇAKIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Zonguldak 
Milletvekili Sayın Boyacıgiller, sual takrirleri
nin birinci maddesinde, Zonguldak havzasının 
işçi kesafeti yüzünden arzettiği manzaraya te-
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mas ettikten sonra; İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde teşki
lâtı olmasına rağmen Zonguldak'ta neden do
layı şube akılmamış olduğunu sormaktadırlar. 

C) İş ve İşçi Bulma Kurumu, bütün mem
leketlerde olduğu gibi iş arayan işçiyi, iş veren-
le karşılaştırmak suretiyle aracılık vazifesini 
üzerine almış bir teşekküldür. Bu itibarla 
iş yeri olmadığı takdirde iş yeri ihdas edecek 
maddi vesait ve imkâna malik değildir. 

Kömür havzası ve Karabük yıllardan beri 
işçi ihtiyacını tamamlamış bir durumdadır. Bir 
kısmı yeni işçilerin Havzada işe alınmaları an
cak mevcut işçilerin zaman, zaman zirai ve sınai 
çalışma sahaları arasında iş değiştirmelerinin 
bir neticesi olarak vukua gelmektedir. 

Karadeniz'in Doğu sahillerinden, ve diğer 
bölgelerden Zonguldak ve havilisine iş bulmak 
üzere gelen vatandaşlar Havzada kendilerini 
bekliyen geniş iş imkânları olduğu zannma 
kapılarak gelmekte ve bu zanlarının yanlışlı
ğını geldikten sonra öğrenmektedirler. Bunlara 
Karadeniz sahil iskelelerinde teşkilâtımız mari
fetiyle tenvir ve ikaz edilmeleri yoluna gidil
mekte ise de vatandaşların İsrarı karşısında bu 
ikazlardan da bir netice hâsıl olmamaktadır. 

2. Zonguldak Bölgesinde iş ve işçi bulma 
kurumu şubesi tesis edilmemiş olmasına ge
lince: Bunun başlıca sebebi; kömür işletmesinin 
işçi ihtiyacını; mükellefiyet zamanında işlet
me içinde kurulan ve halen de faaliyette bulu
nan bir teşkilât vasıtasiyle karşılamaya devam 
etmesini ve kömür sanayii dışında büyük sa
yıda işçiye ihtiyaç gösteren iş yerlerinin bu böl
gede bulunmamasıdır. Bununla beraber ilerde 
bu fonksiyonu devir almak maksadiyle Zongul
dak'ta işçi hareketlerini incelemek ve gerekli 
istitistik bilgilerini toplamak üzere bir ekip 
teşkili üzerinde durulmaktadır. Diğer taraftan 
iş bulmak üzere Zonguldak'a gelip iş bulamıyan 
işçileri barındırmak üzere, Bakanlıkça İş ve İş
çi Bulma Kurumuna devredilmiş olan ve halen 
göçmenlerin barındırılmasma tahsis olunmuş 
bulunan yurt binasının mahallindeki Bölge 
Çalışma Müdürlüğünce işletilmesi de kararlaş
tırılmış bulunmaktadır. 

3. Münavebeli işçiler arasında prevü fazla
sı olarak açıkta kalan vatandaşlarla kimin 
meşgul olacağı ve bunlara nasıl iş bulunacağı 
sualine gelince; bugünkü şartlar altında işlet-
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menin muhtaç olduğu işçi sayısı ile celhedile-
cek miktar arasında tam bir muvazene kurula
mamaktadır. Bu muvazenesizliğin başlıca sebe
bi, devre sonunda bir kısım işçilerin köylerine 
gitmek istemiyerek işlerine devam arzusunu iz
har etmeleridir. Bu işçiler işe alışmış oldukları 
cihetle, ustabaşı ve mühendisler de bunları tercih 
etmekte ve hu yüzden yeni gelen işçilerin bir 
kısmı ister istemez açıkta kalmaktadır. Bunun 
önlenmesi için İşletmeler Bakanlığınca tedbir
ler aranmakta ve her iki Bakanlık bu tedbir
lerden bâzıları üzerinde mutabık kalmış bu
lunmaktadır. 

4. Sayın arkadaşımın diğer bir sülâli de 
Havzanın makineleşmesi yüzünden insan •eme
ğine duyulan ihtiyacın azalması ve bunun ne
ticesi olarak birtakım işçilerin işsiz kalması 
karşısında Hükümetçe düşünülen tedbirlere ait
tir. Evvelâ şunu arzetmeliyim ki, kömür istih
salimizin mümkün olduğu kadar mekanizasyo-
nu teşvika ve temenniye şayandır. Zira iptidai 
usul ve vasıtalarla yapılmakta olan istihsal 
hem işçi randımanının düşük olmasını ve hem 
de bunun neticesi olarak işçi ücretlerinin sevi
yesinin kifayetsiz kalmasını mucip olmaktadır. 
Halihazırda havzanın mekanizasyonu tedricî 
bir surette vukuagelmektedir. Şayet bu sebeple 
bir kısım işçiler işsiz kalırlarsa işletmeye açı
lacak diğer maden ocaklarında ve memleketin 
umumi ekonomisi içinde bunları yerleştirmek 
imkânları olabilir. 

Kaldı ki, makineleşmenin ve randıman artı
şının yeni iş imkânları yaratabileceğini de her 
zaman göz önünde bulundurmak gerektir. Fil
hakika randıman artışı bir taraftan işçi ücreti
nin artması diğer taraftan sermaye kârının ço
ğalması neticesini vereceğinden, işçinin istihlâk 
kudreti arttığı gibi, istihlâk maddelerinin sü
rümünde bu sebeple belirecek inkişaf dolayjsiy-
le bu maddeleri ve mamulleri istihsal ve imal 
eden sektörlerin iş hacımları da genişliyece|s:tir. 

5. işçi şendikalariyle işçi sigortalarının işi-
çiye yaptıkları yardımların bâzı noktalarda 
yekdiğerine tedahül ettiği noktasına istinaden 
sendikalar ve cemiyetler kanunlarında tadilât 
gerektiği hakkındaki noktai nazara gelince 

A) Evvelerimde işçi ve iş veren sendikala
rına ait kanunun yapıcı ve demokratik esaslara 
göre tadili için hazırlıklara başlanılmış olduğu
nu arzetmek isterim. 
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B) Arkadaşımın sendikalara ait kanunun 

kaldırılarak Cemiyetler Kanununun tadili su
retiyle zamanın sosyal, ekonomik ve politik 
şartlarına uygun yeni bir Cemiyetler Kanunu
nun hazırlanması üzerinde arkadaşımızın müta
lâasına Bakanlık iştirak etmemektedir. Garp 
demokrasilerinde yerleşmiş olan sendika hürri
yeti esaslarını ihtiva eden ve bugünün ekono
mik sosyal ve politik şartlarına ve memleketin 
ihtiyaçlarına uygun mevzuat hazırlanırken bu 
hükümlerin bir kanunda toplanması veya başka 
başka kanunlara serpiştirilmesi ancak bir şe
kil meselesidir. Daha ziyade Codification tekni
ği ile ilgili bir iştir. 

6. Sualin başka bir bendinde amele birliği, 
sendikalar, işçi Sigortaları Kurumu tarafından 
işçilere yapılmakta olan yardımlar, bahis konu
su olmakta ve bunların kifayetsizliği ve yekdi
ğerlerine tedahülü üzerinde durulmakta ve şu 
sualler sorulmaktadır. 

A) Aynı yardımı yapan bu işçi teşekkülle
rinde değişiklikler yapılarak işçiye bugün yapıl-
mıyan yardımlara yol açmak için çalışılmakta-
mıdır? 

B) işçileri meskene kavuşturmak için bu 
teşekküllere vazifeler vermeye çalışılıyor mu? 

a) Arkadaşlar: işçi Sigortaları Kurumu, 
Amele Birliği ve Sendika Yardımlaşma Sandığı
nın fonksiyonları arasında tedahül bulunduğu 
bir hakikattir. Bunlardan Sigorta ile Amele Bir
liği arasındaki tedahülü kaldırmak üzere 501 
sayılı Kanuna müsteniden kurulmuş olan Amele 
Birliğini Bakanlığımızın murakabesi altına al
mak ve 22 Temmuz 1339 tarihli yönetmeliğinde, 
Sigorta Kurumu yardımlariyle tedahül arzeden 
yardımları ona göre . ayarlamak kararındayız. 
Sendika Yardım Sandığının gerek Sigorta Ku
rumu ve gerek Amele Birliği yardımlariyle olan 
tedahüllerine gelince: 

Bilindiği üzere, sendikalar, kendi statülerini 
tanzim ve tatbikte serbest ve hür teşekküllerdir. 
Böyle bir teşekkül olarak üyelerine dilediği şe
kilde sosyal yardımda bulunmak serbestisine de 
mâliktirler. Eğer sendika ile amele birliği ve 
sigorta kurumu yardımlarının tedahülleri sen
dika üyesi olan işçilerin "heyeti umumiyesi tara
fından mahzur görülürse, kendi tüzüklerinde 
diledikleri değişikliği yapmaları da mümkündür. 

b) îşçi meskenleri mevzuuna gelince: Ça-
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lışma Bakanlığı ileİşletmeler Bakanlığı arasın
da kurulmuş olan bir komisyon, bu hususta lü
zumlu etüdlere başlamış olduğunu arzedebilirim. 

7. Asgari ücret Usulünün ne zaman uygula
nacağı suâline gelince: îş Kanununun muaddel 
32 nci maddesine istinaden hazırlanan asgari 
ücret yönetmeliği 8 Ocak 1951 den itibaren yü
rürlüğe konulmuştur. 

8. Köllektif mukavele "sisteminin memleke
timizde de tesisi için ne yapıldığı sorusuna ge
lince: Memleketimizde de tesisi arzuya şayan 
olan bu sistemin üzerinde tetkiklerimizin devam 
ettiğini işaret etmekle ifâde edebilirim. 

9. Çalışma Kongresinin inikat* edememesi
nin başlıca sebebi gerekli tahsisatın sağlanama
mış olmasıdır, önümüzdeki bütçe yılının arze-
decegi imkânlar nispetinde' bu konuyu tahak
kuk ettirmeye çalışacağız. 

10. Arkadaşımın iş mevzuatının tâdilleri sı
rasında ilim adamlarının ve işçi ile iş veren 
teşekküllerinin mütalâaları alınıp alinmıyâcâğı 
sörustlnâ cevabım, evet kelimesinden ibarettir. 

11. Greve temas eden suâline gelince: Re
vizyonu yapılan iş mevzuâtiyle yeniden meyda
na getirilecek mevzuat arasında grev müessese
si de yerini almıştır. 

12. İhtiyarlık Sigortası etrafındaki şikâyet
lere gelince: Bu konuda dahi'gerekli çalışmalara 
başlanılmıştır, İkmâlinde yüksek heyetinize su
nulacaktır. 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 

(Ankara) — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacığiller arkadaşımızm Kömür Havza-
sma dair olan sözlü sorularının ikinci ve beşin
ci maddeleri ile bu maddenin (G) fıkrası kıs
men de Bakanlığımı ilgilendirdiğinden buna ait 
cevabımı arzediyorum: 

Sorunun 2 numaralı bendinde aynen şöyle 
denilmektedir: 

«Maden ocaklarında çalışan münavebeli işçi
lere iş için müracaatlarında prevü fazlası dene
rek iş' verilmemektedir. Bunların âkİbetleriyİe 
kini meşgul olacak ve bunlara ne surette iş bu-
lünâc&ktırl » 

Cevap: Ereğli Kömürleri İşletmesi büyük mik
yasta işçi kullanan bir müessesedir. İşletmenin 
bu durumu daima göz önünde tutularak işçi 
tedâriki ve işçi hieseleleri müessese bünyesi için
de ZÖTttguİdâk ili dâhiMde bir çok bölgelerde 
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köylere kadar götürülmüş yaygın teşkilâta sa
hip bir servis tarafından ytirütülmtktectir. İş
letmede daimî ve münavebeli iki kısım işçi var
dır. Daimîler daha ziyade sanatkârlar ve kali
fiye işçilerdir. Bunlar ismi üzerinde olduğu 
gibi, İşletmede daimî olarak çalışırlar. Halen 
adedleri münavebeli işçilerden fazladır. Müna
vebeli işçiler a ve b olarak iki grûpa ayrıl
mışlardır. Bu guruplar 45 günlük devreler ha
linde münavebe ile çalıştırılmaktadırlar. Mese
lâ a grupu işçileri ocaklarda çalışırken b gru-
pu işçileri köylerinde meşgul'olurlar. A grupu 
45 günlük devreyi bitirince bunlar köylerine 
götürülürler. B grupuna müfettep olanlar ise 
ocaklara getirilirler. Her grupta 10 000 -10 500 
işçi vardır. 

Bir grupün işe celbinden 15 - 20 gün Önce 
müessesenin işçi ihtiyaç miktarı nazari olarak 
tesbit edilir. Ve zaınan gelince köylerinden''alı
nan işçiler istihsal bölgelerin^ sevk olunur. An
cak bâzı zamanlarda sevk olunan bu işçilerin' 
güıiün hakiki ihtiyâcından fazla olduğu müşa-

, nede edilmekte ve bühtâr tekrar İşletme vasıta-
lariyle köylerine götürülmektedirler. Ancak bu 
işçilerin miktarı izam edilecek kadar değildir. 
Bir misal olarak âfzedeyîm. 16 . XI . 1950 -
31 . XII . 1950 tarihleri arasındaki devre zar
fında İm suretle köylerine iade olunan işçiler 
264 kişidir. Bunun 10 000 kişiye nispetle % 2,5 
dâh İbaret olduğu görülür. Tahminde bukadar-
cık bir isabetsizlik ise bu derece büyük işçi ha
reketi bulunan bir bölgede tecviz ve hattâ işsiz 
kalmamak için ihtiyatın bir icabı olarak müta
lâa edilebilir. Bununla beraber tahmin ile hakiki 
ihtîyâaç arasindâki farkın daha da azaltılmasına 
muktazi tedbirler alınaacktır. 

Sorunun 5 numaralı bendinde ise: 
«Seçim çevremizde yaptığünız inceleme ve 

yıllarca süren tetkikatimıza istinaden söylemek 
isteriz ki, işçilerimiz grevden, hastalık ye sakat
lık sigortalarından önce ücretlennin hayat pa
halılığına uygun ve eşya fi^tiârinın ekonomik 
sebeblerin tesiri altında artışına muvazi olarak 
tezyit edilmesini, ücretlerin hayat şartları lile 
hemahenfc bir hale getirilmesini istemekte ve 
iletmelerde cari sosyal adaletsizliklerin izale
sinden şikâyet etmektedirler.» denilmektedir. 

Cevap: 
ETavzâda çalışan işçilere tatbik olunan ücret 

193$ dan beri şöyle bir seyir takip etmiştir: 
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Yıllar 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Vasati 
yevmiye 

111 
120 
186 
151 
150 
193 
218 
234 
278 
302 
301 

1950 304 (îlk altı aylık vasati) 
Bundan başka 1942 yılından beri yapılan 

sosyal masrafların yevmiye başına isabet eden 
günlük vasati miktarı (1949 yılı sonu itibariyle) 
(166 kuruş civarında bir masraf mevzuu haline 
gelmiş bulunmakta ve böylece 301 kuruş yevmi
ye + 166 kuruş sosyal masraf olmak üzere işlet
me işçilere vasati 467 kuruş ödemiş olmaktadır. 

Bu rakamların ifadesinden anlaşılmaktadır , 
ki, Havzada işçi ücretleri gittikçe yükselen bir 
artış kaydetmektedir. Diğer taraftan maden kö
mürü maliyetinin satış fiyatının fevkında olma
sına rağmen 1951 yılma ait previzyonlarda 
Nakdî ücretler daha yüksek miktarlar üzerinden 
derpiş edilmekte ve maden kömürü satış fiyatı
nın maliyetin dununda tutulması muvacehesin
de de işçilere ödenen ücretlerin normal bir yük
selme seyri takip etmesine dikkat olunmakta ve 
her imkândan faydalanılmak suretiyle işçilerin 
terfihine çalışılmaktadır. 

Sorunun 5 numaralı paragrafının (G) ben
di aynen şöyledir : 

«Zonguldak'ta teşekkül etmiş olan Amele 
Birliğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sistemi' 
revizyona muhtaçtır. Amele Birliği, işçilere ve 
aile erkânına büyük yardımlar yapmaktadır. 
Ancak, bu teşekkülün bugünkü durumu ıslaha 
muhtaçtır. Teşekkülün bugün dört milyon lira
ya yakın birikmiş parası vardır. Bu parayı işçi
ler ve ailelerine mesken inşa ederek ve kiraya 
vererek işletmek ve bir boşluğu doldurmak müm
kün iken bunların Devlet tahvillerine yatırıl
ması ve Millî Bankalara tevdiinde İsrar edilme
sinin sebebi nedir? 

Keza bu müessesenin tediyat sistemi sakattır. 
Tek imza ile tediyat yapılmakta ve bu suretle 
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malî sisteme vuzuh verilmesi için ne yapılmak
tadır? 

Cevap : 
Sorunun cevabına geçmeden evvel birliğin 

kuruluşu ve yaptığı hizmetler hakkında kısaca 
malûmat arzedeeeğim. 

Birlik, 10 Eylül 1337 tarihli Ereğli Havzai 
Fahmiyesi Maden Amelesinin hukukuna mütaal-
lik 151 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi mucibin
ce ve ortada ne bir iş kanunu, ne de işçi sigorta
ları mevzuatı mevcut olmadığı zamanlarda çok 
ağır şartlar altında çalışan işçiler ve o zamanki 
duruma uygun olarak bâzı yardımlar sağlamak 
maksadiyle Bakanlar Kurulunun 22 . VII , 
1339 tarihli karariyle kurulmuştur. Birlik vari
datının büyük kısmı Ereğli Kömürleri işletme
sinde çalışan işçilerden gündeliklerinin yüzde 
biri miktarında tahsil edilen paralarla, aynı 
miktarda işletme tarafından ödenen meblâğlar
dan ibarettir. Birlik idare Heyeti yarı yarıya 
işletme ve îşçi mümessillerinden terekküp eder. 
Birliğin halen yapmakta olduğu yardımlar esas 
itibariyle şunlardan ibarettir: 

1. îş kazası ve meslekî hastalıklar dışında 
kalan bir hastalıktan dolayı çalışmadığı cihetle 
gündelik alamıyan işçilere yapılan gündelik 
yardımları; 

2. Ailesi efradı arasında verem gibi teda
visi uzun süren bir hastalığa duçar olanların 
mevcudiyeti halinde bunlara, süresi ve miktarı 
mahdut olmakla beraber yapılan gıda yardımı; 

3. îş kazası ve meslekî hastalıklar dışında 
kalan bir sebeple ölen işçilerin ailesi efradına 
cenazenin kaldırılmas,ı için yapılan para yar
dımı; 

4. Birlik, Ereğli kömürleri işletmesine -ait 
hastane masraflarının beşte birini ödemek su
retiyle bütün işçilerin aileleri efradının bu has
tanede parasız tedavi edilmelerini sağlamak su
retiyle yapılan yardım; 

5. Kaza ve meslekî hastalık dışında balan 
bir hastalık sebebiyle işletmede çalışamıyacağı-
na sıhhi heyet tarafından karar verilen işçilere 
«son yardım» namı altında bir defaya mahsus 
olmak üzere toplu miktarda yapılan para yardı
mı, ayni şekilde bir hastalıkla ölen işçilerin aile
lerine yapılan son yardım; 

6. 53 ve bâzı ahvalde 57 yaşını doldurarak 
işletmeden ayrılan işçilere keza son yardım na-
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miyle yapılan toplu para yardımı bunlardan ' 
başka bâzı müteferrik yardımlar da yapılmak
tadır. 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu veçhile İşçi 
Sigortaları Kurumu tarafından işçilere yapılan 
sosyal yardımlar, bu birlik tarafından mensup
larına yardım yapılmasına mâni değildir. Bu
nunla beraber İşçi Sigortalarının her gün inki
şaf etmekte olması ve bu arada sendikaların da 
mensuplarına yardımlar yapmakta bulunmaları 
muvacehesinde bunlarla birlik yardımları ara
sında ahenk sağlanması gayenin daha mükem
mel surette istihsali bakımından ehemmiyet ik
tisap eylemiş ve bu maksatla Amele Birliğinin 
Çalışma Bakanlığınca devralmmasma teşebbüs 
olunmuştur. Devir muamelesi tamamlandıktan 
sonra Birlik statüsünün ıslah olunarak bugünkü 
ihtiyaçlara daha uygun hale getirilmesini biz de 
lüzumlu mütalâa etmekteyiz. 

Geçirilmiş uzun senelerin mahsulü olarak 
bugün Birliğin elinde... milyon lira raddesinde 
birikmiş parası vardır. Bu para mevcut mevzuat 
icabı millî bankalara faizle verilmek ve Devlet 
tahvillerine yatırılmak suretiyle nemalandırıl-
maktadır. Bu. paranın bugünkü mevzuat muva
cehesinde başka türlü nemalandırılmasma ve 
doğrudan doğruya bina inşasına tahsis olun
ması mümkün görülmemektedir. Başka bir ifa
de ile bu iş, Birliğin kuruluşundaki maksat ve 
gayenin şümulüne girmektedir. 

Ancak bütün işçilerimiz için olduğu kadar 
Zonguldak bölgesindeki işçilerin mesken mese
lesinin de hayatî bir mevzu olduğunu göz önün
de tutmakta ve bunun halli çareleri üzerinde 
çalışmaktayız. 

Soruda Birlik muhasebe sisteminin revizyo
na muhtaç olduğundan ve tediyenin bir imza ile 
yapıldığından da bahsedilmektedir. Birliğin 
kesin hesapları her yıl sonunda onanmak üzere 
Bakanlığa gönderilmekte ve Bakanlıkça mahal
line bir veya iki müfettiş izam olunarak kesin-
hesap ve o yılki sarfiyat incelettirilmektedir. 
Bu münasebetle müfettişler tarafından muhase
be sistemi üzerinde de varsa aksaklıklar ve te-
kâmüli tedbirleri tesbit olunmaktadır. Bu su
retle Birlik muhasebe sistemi, asgari her yıl bir 
defa gözden geçirilmekte ve gerektikçe islâhi 
tedbirler alınmaktadır. 

Tek imza ile tediye meselesine gelince: 
Birliğin parası Ereğli Kömürleri işletmesi 
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tarafından doğrudan doğruya bankaya yatırıl
maktadır. îdare Heyeti talimatname mucibince 
Birliğin parasından şahsan ve müteselsilen mes
uldür. Tediyat miktarları mühim değildir. Bu 
sebeplerle tek imza ile tediyede bir mahzur mü
talâa edilmemekte ve şimdiye kadar da böyle 
bir mesele ile karşılaşılmamış bulunmaktadır. 

ikinci bir mesele daha var, bu teşekküller 
ve buna bağlı müesseselerin bir kısmı iktisadi 
ve ticari müesseselerdir. Bunların bâzı hususi
yetleri vardır ki Heyeti Umumiyede açıklamak 
doğru olmaz. Meselâ; amele birliği bir imza ile 
mi, iki imza ile mi tediye etsin gibi meseleler 
aile sırrıdır, meslek sırrıdır. Bunlar hakkında 
kendilerini Bakanlıkta tenvir ederim. Her iki 
aylık bir müsaadede bulunurlarsa mesaimi biraz 
da öteki müesseselere teksif etme fırsatını bul
muş olurum. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Acaba bu 
166 kuruşun müfredatı nedir, öğrenebilir mi
yiz? 

İŞLETMELER BAKANI MÜHLlS ETE (De
vamla) — Efendim, teferruatı hakkında şimdi 
elimde malûmat yok, teşrif ederlerse, esasen 
her gün beni ihya ediyorlar, müfredatını Ba
kanlıkta arzederim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı burada yoktur, 
kendisine de sual tevcih etmiştiniz.. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon
guldak) — Evet cevap istiyordum. Şimdi Ba
kanın sözlerine cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ sayın 
işletmeler Bakanına şunu arzetmek isterimi Biz 
milletvekiliyiz, murakabe yapmak vazifesi bize 
tevcih edilmiştir. Kendileri buraya teşrif etmi
yorlarsa, tüzüğümüz, mevzuatımız müsaittir, da
ire müdürlerini gönderirler ve diledikleri ce
vabı verdirirler. Kaldı ki bu sual daha çok iş
letmeler Bakanının değil, doğrudan doğruya 
Çalışma Bakanımndır. Binaenaleyh kendisine 
teveccüh eden şey beş on kelime kullanmaktan 
ibarettir. Ben de bunu arzetmekle cevap vermiş 
olacağım. 

Memleketimizin, bilhassa havzanın önemli 
durumu, işçilerimizin, memurlarımızın oradaki 
vaziyetleri bu meselelerle yakînen alâkadar ol
mamızı ve bizim böyle sualler sormamızı mecbur 
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etmektedir. Bendenizin sorumun tarihi 25 . XII . 
1950 dir. Aradan oldukça bir zaman geçmiştir. 

Sayın Çalışma Bakanı benim bu sorumun 
muhtevasını teşkil eden meselelere İzmir'de 
yaptıkları konuşmada temas ettiler. Meselâ 
grev meselesi üzerinde, Sendika kanunlarının 
hazırlanmakta olduğundan bahsettiler, Asgari 
ücret tarifesinin çıkarıldığını ve tatbika girdi
ğini söylediler,. Demokrat Parti İktidarının 
millete vadettiği birçok meseleler bu şekilde ta
hakkuk ettirilmiştir. Hükkmete bu bakımdan 
teşekkür «deriz. 

Muhterem afkadaşlar; üzerinde durduğu
muz mevzulardan biri de, iş ve İşçi Bulma Kuru
mudur. Çalışma Bakanı; esasen Ereğli Kömür İş
letmesinin işçiye ihtiyacı kalmamıştır, bu itibar
la oralarda İş ve İşçi Bulma Kurumu şubesini 
tesis etmeye lüzum yoktur, buyurdular. 

Arkadaşlar; Ereğli Kömürleri İşletmesinde 
İşçi Bulma Müdürlüğü vardır. Halbuki, iş ve 
işçi bulma vazifesi kanunen doğrudan doğruya 
İş ve İşçi Bulma Kurumuna terettüp «der. Ka
nunen kurulmuş bir teşekkül olduğuna göre 
Ereğli Kömürleri İşletmesinde bulunan İş ve 
İşçi Bulma, Müdürlüğünü ortadan kaldırarak 
hir tasarruf sağlamak icabeder. 

•Havzanın işçi meselesi mevzuubahs olunca 
v«e ortada bir teşekkül bulunmayınca vatandaş 
kime müracaat edecektir? Müracaat edecek 
merci bulamayınca milletvekillerine, partilere 
müracaat etmektedirler, işsizler de buraya dâhil 
olur. Ortada bir teşekkül olmayınca vatandaş 
kime müracaat edecektir İşçi olmıyan, her 
hangi bir müessesede iş istiyen bir vatandaş 
müracaat edecek bir merci bulamayınca mil
letvekillerine, partilere müracaat etmekte, 
Hükümet makamlarını işgal eylemektedirler. İş 
ve İşçi Bulma Kurumu teşkil edildiğine göre, 
Zonguldak Havzasında da dar kadrolu bir te
şekkül kurmak ve Ereğli Kömürleri İşletmesine 
bağlı çok geniş kadrolu olan bu teşekkülü de 
ortadan kaldırmak lâzımdır. Buna mânevi ba
kımdan da muhtacız. Çünkü bu teşekkül Cum
huriyet Halk Partisi zamanında tatbik edilen 
mecburi mükellefiyet usulünü vatandaşlara da
ima hatırlatan bir müessesedir. Bu, hem vatan
daşlara ve hem de bizlere eza vermektedir. Bu 
teşekkül kaldırılırsa onun yerine gelecek te
şekkül bu hâtırayı tamamen silecektir arka
daşlar. 
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Prevü fazlasından da bahsetmiştim. Prevü 

fazlası üzerinde izahat verildiği için sizleri faz
la işgal etmiyeeeğim. Bu vatandaşlara da iş 
bulmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu vatan
daşların geçimi tamamiyle maden ocaklarında 
çalışmakla mümkündür. Bu vatandaşlar nerede 
çalıştırılabilir? Amasra ve Kurucaşile'de 
maden ocakları vardır. Bu maden ocakları Füz-
yon Kanunu ile Hükümetin uhdei tasarrufuna 
intikal ettirilmiş bulunmakta ve bu madenler 
çalıştırılmamaktadır. Bu iki bölgedeki ocaklar 
çalışma sahasına intikal -ettirildikten sonra 
elektromekanizasyon dolayısiyle açıkta kalacak 
ameleye iş bulmuş olacaktır. 

Sayın Çalışma Bakanı elektromekanizasyo-
nun memlekete büyük faydalar temin edeceği
ni söylediler. Bendeniz de aynı fikirdeyim, bu- -
nün münakaşasına girecek değilim ve bu mevzu
da kendilerine iştirak etmek üzere yalnız şunu 
arzedeceğim. 

Arkadaşlarım; işçi Sigortalarından aldığım 
rakamlara göre Havzada daimî ve muvakkat ol
mak üzere çalışan işçi miktarı 55 bindir, bun
lar iki grup halinde çalışmaktadırlar. Bunların 
miktarı 25 bin, 30 bin değil, arzettiğim gibi, 55 
bindir. Elektromekanizasyonun tesisi ile birçok 
gruplar işsiz kalacaktır. Bugün işsiz kalacak 
vatandaşlarla istikbalde Hükümet çalışmak mec
buriyetinde kalacaktır. Buna karşılık, bunları 
ebediyen kaybedeceğiz ve bunlar ıstırap çekecek
lerdir arkadaşlar: 

Amele Birliği ile sendikaların yardımları ara
sında tedahül vardır, dedim. İşçi Sendikası di
lediğine yardım yapar ve bu yardım miktarı 11 
çeşittir. Amele Birliği de yardım yapmaktadır. 

işçi Sigortaları bu kanunla kendilerine ve
rilmiş olan birçok vazifeleri görmektedir. Bun
lardan bir kısmı diğerleriyle tedahül etmekte
dir. Sayın, Bakana bu hususta teşekkür etmek 
vazifemdir. Yalnız üzerinde duracağım Amele 
Birliği mevzuu var. Bu teşekkül başka yerde 
yoktur. Zonguldak'a has bir müessesedir. Bu 
müessese bugüne kadar Ticaret ve Ekonomi Ba
kanlığına bağlı idi. 151 sayılı Kanunla bu mü
esseseyi murakabe hakkı oraya taalluk eder. 

Hasan Polatkan Çalışma Bakanı bulundukla
rı sırada kendisiyle bu konuda konuşmuştum. 
Bu müesseseyi Çalışma Bakanlığının murakabe
sine tâbi tutmanın zaruretim ifade etmiştim. Ha
san Bey alâka göstermişlerdi. Baş müfettişleri-
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ni gönderip bu jnüessesenin ıslahını derpiş eden 
bir tetkika giriştiler. 

Bu müesseseye yeni bir şekil vermek lâzım
dır. Zannediyorum ki, bu durum ile alâkalana-
caklardır, bu müesseseye bir şekil vermek gerek
mektedir. Bu müessesenin bugünkü gidişi iyi bir 
gidiş değildir. 

Yardım durumunu şükranla karşılıyoruz. 
Arkadaşlar Zonguldak'in iki mühim meselesi 

vardır; işsizlik ve işçilerin mesken davasıdır. Bu 
mesken dâvasını kooperatifler kurmak suretiyle 
halletmek yoluna gidilmektedir. 

Kanaatımızca sendikalar ve sendikalarca te
şekkül etmiş olan kooperatifler bu dâvayı halle-
demiyeeektir. Çünkü münevver vatandaşlar ta
rafından kurulmuş olan birçok mesken koope
ratifleri dahi muvaffak olamamıştır. Bilirsiniz 
birçok yerlerde, Ankara'da kurulmuş bulunan 
Yurt Yapı Kooperatifi ve diğer bâzı koopera
tiflerde birçok suiistimaller olmuş birçok vatan
daşların parası gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar bu, bakımdan ben diyo
rum ki, Amele Birliğinin ele alınması ve mev
zuatın tetkik edilmesi ve birikmiş olan dört mil
yon liranın işsizlik ve mesken dâvasına tahsis 
edilmesini rica ediyorum. Halbuki bu dört mil
yon lira pasif olarak kalmakta ve yalnız faizi 
işlemektedir. Bu parayı Amele Birliğine mesken 
yaptırmak vazifesini verdiğimiz takdirde Amele 
Birliğine gelir kaynağı sağlanmış olacaktır. 

Muhterem İşletmeler Bakanı, Amele Birliği 
tieari bir müessesedir, dediler. 

Arkadaşlar; Amele Birliği ticari bir müesse
se değildir, kanuni bir teşekküldür, bir cemiyet 
değildir, cemiyet olsa alâkalı makamlar bunu 
murakabe eder. Ahlâksızlık yüzünden birçok usul
süz muameleler cereyan ediyor. Bunları ortaya 
koymak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, amele birliğinin tesi
sine mütaallik mevzuatta amele birliğinin ser
mayesi 80 bin lira iken; o zaman l?ütün havza
nın, ocakları Devlete intkal etmeden kurulmuş
tur. Ocaklar sermaye sahiplerinin idaresindey-
ken bu ocakları kontrol eden müessese o zaman 
havzai fahmiye olması itibariyle, havzai fah-
miye müdürü her kimse o, amele birliğinin baş: 
kanıdır. 

Bu şekilde yazılmış ve bu âdet devam ede-
gelmiştir ve halen de gideceğe benzemektdir. 

Bugün bir buçuk aydan beridir ki, amele bir-
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liginin başkanlığını fahrî olarak yapan zat. Zon
guldak'ta yoktur. Hasılı onun bıraktığı yeri bir 
maden mühendisi doldurmaktadır. Bu maden 
mühendisi de vekil olduğu halde yerine bazan 
hukuk müşavirini, bazan diğerini bırakarak bu 
suretle idare edilmektedir. Yani bu müessesenin 
halen başı yoktur. 

Bu müessesenin yaptığı yardımlar çok büyük
tür. Amele birliği dört ayda 324 bin lira yardım 
yapmıştır. Muhasebeci ve bunların salâhiyeti 
belli değildir. Sui generis çalışan bir müessesedir. 
Kimi mesul edeceksiniz? Bulamazsınız. 

Bu müessese Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na bağlıdır. Bakanlıktan bir müfettiş gönderil
miştir, bir günde teftişini yapıp ayrılmıştır. Mil
yona yakın tediyat yapan bu müessesenin bütün 
muamelâtını bu sayın müfettiş bir günde nasıl 
tetkik etmiştir, nasıl bitirmiştir, hayret ediyo
rum. Bu itibarla bu müessese üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. 

Sonra yardımlar, bizim duyduğumuza göre 
o kadar geniş ölçüde yapılmaktadır ki, korka
rım elde mevcut 4 milyon liradan yarın eser 
bile kalmıyacaktır. tşçiye ikraz yapılmaktadır, 
fakat zannederim ki, geri almak imkânını bula-
mıyacağız arkadaşlar. Bu müessese üzerinde Ba
kanlığın hassasyetle durmasını ve biran evvel 
bu müesseseye kanuni şeklini vermelerini ve 
ıslah etmelerini rica ediyorum. 

Arkadaşlar, asgari ücret üzerinde durmuş
tum sayın Bakan, hakikaten bu işi halletmiş, 
meriyete giren bir tüzükle soruma mahal kal
mamıştır. Onun için bunun üzerinde durmryaca-
ğım. Üzerinde en çok duracağım mevzu; sendi
kalar mevzuudur. Bundan evvelki Hükümetler 
zamanında bir Sendikalar Kanunu çıkarıldı. Fa
kat bu Sendika Kanunu olmaktan ziyade bir 
hayır cemiyeti kanunudur. 

Arkadaşlar halbuki, sendikalizim bütün Av
rupa'da çok önemli bir konudur. Biz de sendi
kalara lâyıkı veçhile önem vermezsek işçilerin 
vaziyeti nasıl olur. Bir defa bu önemi vermek 
mecburiyeti vardır. Bu bakımdan kolektif pazar
lık usulü ve kolektif mukavele sistemini sendi
kalara maletmeye mecburuz. Kanunlarımıza ko
yacağımız hükümlerle bunu memleketimize mal-
etmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlar bu memlekette işçi iş verenin ya
nma gittiği zaman bir mukavele yapmaz, böyle 
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bir kaydı sendikalar kanununa dercetmek lâzım
dır. Bunun neticesi olarak da sendikalar bu yön
den kuvvete malik olurlar. Bu faydasından do
layı sendikalara işçiler de dâhil olmaya koşar
lar. Bu konuda çalışmakta olduğunu duydum 
bakanlara bu hususta teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, çalışma kongresinden 
bahsettiler, tahsisat bulunmadığı için toplana
madığını, imkân bulunursa toplanacağını söyle
diler. Sabık Çalışma Bakanı Polatkan geniş öl
çüde bir çalışma faaliyeti gösterdiler ve o zaman 
çalışma ve iş hayatımızı tanzim için bir çalışma 
kongresi toplıyacaklarını ilân ettiler. Fakat, o 
zamandan bu zamana bu kongre toplanmamıştır. 
O zamandan beri iş veren ve işçi sendikalarına 
çalışma mevzuatının işlemiyen tarafları hakkın
da bir anket yapıldı, cevaplar geldi bu cevapla
rın yapılacak tadilâtta büyük ehemmiyeti var
dır. Arkadaşlar, işçi mevzuatını, kanunlarını 
tadil etmek için muhakkak çalışma kongresini 
toplamak mecburiyetindeyiz. Ne yapıp yapıp 
işçi, iş veren ve fikir adamlarımızı bir araya ge
tirerek bu kongreyi, toplıyarak noksanlarımızı 
telâfi etmek zaruretindeyiz. Yapılacak kanunla
rın işçi sendikaları, iş verenler ve ilim adamla
rına gönderilmekte olduğunu Sayın Bakan ifa
de ettiler kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlarımızın sık 
sık değişmesi sebebi; kanunların haklarında tat
bik edilecek zümre ile temas edip onların fikir
lerinden ve tecrübelerinden istifade edilmeme
sinden doğmaktadır. Bu sebeple kanunları ya
parken mevzu ile ilgili olanlar ve fikir adamla-
riyle temas edilmesini ve diğer bakanlıklar da 
aynı yolda giderek bunu bir prensip haline ge
tirmelerini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, işçi ücretleri mevzuu 
bahsolurken Sayın Meclisin Gelir Vergisini tatbik 
edeceği anlaşılıyor, Gelir Vergisinin tatbikatı 
dolayısiyle işçilerimiz de aldıkları ücretlerden 
kısmi surette faydalanacaklar ve refaha kavuşa
caklardır. Bu itibarla ücretlere aksedecek olan 
bu nispet dâhilinde işçilerimizin kısmi de olsa 
refah duyacaklardır. Hükümetin bu hususa itiraz 
etmediğine göre işçilerimizi mehmaemken bizim 
iktidarımızda iyi bir içtimaî seviyeye getirece
ğimize kaniim. Asgari ücret tarifesi tatbik edil
mekte bulunduğuna göre iyi neticeler vereceğini 
inşallah göreceğiz. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
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ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De

vamla) — Daha konuşacaktım, fakat tüzüğe uy
mak mecburiyeti vardır, kürsüyü terkediyorum. 

BAŞKAN — Abdürrahman beyin sorusu ta
mamdır. 

2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağtroğlu'-
nun+ Emekli General Sait Balı'mn Erzincan 
Valiliğine tâyin sureti ile vaktinden evvel emek
liye ayrılması sebebine ve idare âmirlerinin tâyin 
usullerine dair İçişleri Bakanlığından sözlü so
rusu (6/203) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı seyahatte bulun
duğundan gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'-
tn, îkinci Dünya Harbinde bakımsızlık ve ida
resizlik yüzünden öldüğü söylenen askerler hak
kındaki iddia mahiyetinin açıklanmasına dair 
Millî Savunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/204) 

' BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Ankara, 2 Şubat 1951 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

1. İkinci Dünya Harbi esnasında seferber 
edilmiş olan birliklerimizden bakımsızlık ve ida
resizlik yüzünden hastanelere sevkedilerek ölen 
askerlerimizin sayısının 100 bine yakın olduğu 
bu kürsüden iddia edilmiştir. Cevapsız kalan bu 
iddia doğru mudur? Bakımsızlık ve ihmal vâki 
midir? Vâki ise buna karşı ne yapılmıştır? 

2. 100 bine yakın ölü miktarı doğru değilse 
hakiki miktar ne kadardır? 

Yukardaki sorunun M. Savunma Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla dilerim. 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tuğaç 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Arkadaşımdan rica edi
yorum. Bahsettikleri mevzu üzerinde hazırlanmış 
olmak için cevabımın Pazartesiye verilmesine müsa
ade etsinler. (Pazartesi Bütçe var sesleri) Ne gün 
münasipse o zaman izahat vereyim. 

BAŞKAN — Bütçeden sonraya bırakılmıştır. 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Ceyhan llce&nin su isinin bir an evvel ta
mamlanması için ne düşünüldüğü ve Adana 
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Elektrik tahsildarının zimmetine geçirdiği para 
hakkında İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/201) 

BAŞKAN — içişleri Bakanı seyahatte bulun
duğundan bu da ayni şekilde önümüzdeki Birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
ŞÜnsel'in, hava tebdili ve resmî izinli bulunan 
gedikli erbaşlara tayın bedelinin verilmemesi se
bebine dair, Millî Savunma Bakanlığından söz
lü sorusu (6/206) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Hava tebdilli ve resmî izinli bulunan ge

dikli erbaşlara, tayin bedeli verilmemesi hakkında 
bir emir verildiği anlaşılmaktadır. 

2. Hiçbir suretle ilga edilmemiş bulunan 4691 
numaralı Kanunun sarih hükmüne muhalif bulu
nan böyle bir emm o-eri alınması ve hak sahiple
rine haklarının verilmesi hakkında Millî Savun
ma Bakanlığınca bir karar alınmış mıdır?. 

Yukardaki hvsusun Meclis huzurunda sözlü 
olarak Millî Savunma Bakanlığınca cevaplandı
rılmasını dilerim 

5. I I . 1951 
Bingöl Milletvekili 

Feridun Fikri Düşünsel 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV-
KET ÎNCE (Manisa) — Feridun Fikri Bey arka
daşımız müsaade buyururlarsa bunun tehirini 
rica edeceğim. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Bütçeden sonraya bırakılmış
tır. 

6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, Elâzığ*a bir sulh \yargıcı daha veril
mesi ve işi çok olan yerler varsa bunlar için de 
ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkındaki so
rusuna Adalet Bakanı Halil ' özyörük'ün sözlü 
cevabı (6/207) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Elâzığ merkezinde hukuk ve cezaya mütaal-

lik bütün sulh işlerinin bir tek yaçgıca verilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Gerçi bu vazifedeki yar-
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giç çok çalışmakta ise de işlerin bir aydan aş
kın bir zamana talikine mecburiyet hâsıl olmak
tadır. Son tadilâtla Sulh Hukuk mahkemelerinin 
vazifesi pek çok artırılmış bulunduğundan hu
kuk işleri yüksek yekûnlara varmaktadır. Ta
dilâttan maksat sulh mahkemelerinde tekasüf 
yapmak doğii, oradaki !>ürat usulünü teşmil ol
duğuna göre Elâzığ'a bir sulh hâkimi daha veril
mesi ve bu kabîl diğer yerler varsa oradaki du
rumun da ıslahı hakkında Bakanlıkça ne düşünül
düğünün sözle cevaplandırılmasını rica ederim. 

5 . II . 1951 
Bingöl Milletvekili 

Feridun Fikri Düşünsel 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanının. 
HALİL ÖZYÖRÜK ADALET BAKANI 

(îzmir) — Muhterem arkadaşlar, Bingöl Millet
vekili Feridun Fikri DüşünsePin sözlü soru 
önergesinin mevzuubahis ettiği hususlar hakkın
da evvelce Elâzığ Milletvekilleri bana şifahen 
bahsettiler. Ben de kendilerine gereken malûma
tı vermiştim. Feridun Fikri Bey bir soru öner
gesiyle bu husustaki malûmatımı istemektedir, 
kendilerine arzı cevap ediyorum :, 

Elâzığ'daki adalet teşkilâtı : 
1 Ağır Ceza Mahkemesi; 
1 Asliye Hukuk Mahkemesi; 
1 Asliye Ceza Mahkemesi; 
1 Sulh Mahkemesi; 
1 C. Savcılığı 
1 Sorgu Yargıcından ibarettir. 

,Bu mahkemeler kadrosunda : 
Bir ağır ceza mahkemesi başkanı ve iki üye; 
Bir asliye hukuk yargıcı; 
Bir asliye hukuk ceza yargıcı; 
Bir sulh yargıcı; 
Bir yargıç yardımcısı; 
Bir C. savcısı; 
îki C. savcı yardımcısı; 
Ve mektepsiz olduğu için başkaca yargı yetki

si verilemiyen bir sorgu yargıcı vardır. 
Bu yer sulh mahkemesine 1949 yılında de-

virsiz (602) sulh hukuk, (828) sulh ceza olmak 
üzere (1430) iş gelmiştir. 

Elâzığ Sulh Mahkemesinin 1950 yılı varidesi 
de (821) i sulh hukuk, (689) u sulh ceza olmak 
üzere (1510) işten ibarettir. 

Yeni tâyin edilen ve henüz işe başlamıyan 
Elâzığ Asliye Ceza Yargıcının işe başlamasına 
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kadar Asliye Ceza Mahkemesi işleri yargıç yar
dımcısı tarafından görülmektedir. 

Asliye Ceza yargıcının işe başlamasını 
mütaakıp yargıç yardımcısının sulh mahkemesi
ne yardım etmesi tebliğ edilecektir. 

Bugün sayısı 85 e baliğ olan ağır ceza mer
kezlerinden 27 sinde halen birer sulh mahkemesi 
vardır. 14 ağır ceza merkezinde sulh mahkemesi 
yoktur. Bu 14 yerde sulh işleri mahallî asliye 
hukuk ve asliye ceza yargıçları veya yargıç yar
dımcıları tarafından görülmektedir. 

Kadro elde edildikçe işi en fazla olan yer
lerden başlıyarak sırasiyle bu noksanlar da ik
mal edilecektir. 

Bu münasebetle adalet teşkilâtının kadrosuz
luk yüzünden karşılanamıyan ihtiyaçlarından 
yargıç ve yardımcı noksanına mütaallik kısmı
nın zikredilmesi gerekli görülmüştür. Şöyleki: 

a) Adalet teşkilâtı sulh mahkemesinden 
ibaret olan 76 yerde asliye mahkemesi kurula
mamıştır. 

Bu sebeple bn yerlerin halkı asliye ceza iş- * 
leri için başka merkezlere gitmek külfetine mâ
ruzdur. 

b) îki il merkezinde (Hakkâri ve Tunceli'n
de) ağır ceza mahkemesi teşkil edilememiştir. 

c) 3119 sayılı Kanuna göre bir yargıcın 
başkanlığında mahallî asliye Hukuk ve asliye 
ceza yargıçlarının iştirakilyle kurulan 35 müret-
tep ağır ceza mahkemesi müstakil ağır ceza 
mahkemesi haline getirilememiştir. 

d) Varidesi bir mahkemenin görebileceği 
miktarı pek ziyade aşmış bulunduğu için ikinci 
birer mahkeme ihdası gerektiği teşbit edilen 
131 yerde yeni mahkeme kurulamamıştır. 

2.1951 O : 1 
e) Yine varidesi bir yargıç tarafından gö-

rülemiyecek miktarı tecavüz ettiği için yardım
cı verilmesi gereken 249 mahkemeye yargıç yar
dımcısı verilememiştir. 

f) Tek yardımcısı bulunan 40 ağır ceza C. 
savcısına ikinci bir yardımcı verilmesi gerekti
ği halde bu da yapılamamıştır. 

Yukardan beri sayılan noksanların ikmali 
muhtelif derecelerden 656 yargıç ve yardımcı 
kadrosu elde edilmesine mütevakkıftır. 

Bunların yargıç ödeneğiyle birlikte bir yıl
lık kadro tutarı 3 milyon 502 bin liraya baliğ 
olmaktadır. 

Bütçe imkânları elverdikçe tesbit edilen yar
gıç ve yardımcı kadrosunun istihsaline tevessül 
edilecektir. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, sayın Adalet Bakanına teşekkürler 
ederim. Hakikaten yarayı kendilerine lâyık üs
tatlıkla tebarüz ettirdiler. Bütün bu işlerin yapı
labilmesi üç milyon liraya mütevakkıftır. Bu 
üç milyon lira verildiği takdirde bu vatandaş
larımız yakında adalete nail olacaklardır. Ben
denizin temennim, bunun istisgar edilecek bir 
rakkam olmadığının göz önüne getirilerek bir 
an evvel Yüksek Meclisin lûtfu ile hallidir. In-
şaallah bu, kıymetli bir eser olarak az zamanda 
tahakkuk eder. 

Bunu arzetmek istiyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Gündemde görüşülecek madde 

kalmadığından 16 . II . 1951 Cuma günü saat 
15 te toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,52 
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nakları inceleme Komisyonu raporuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kapor kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler 275 

Kabul edenler : 197 
Reddedenler 67 

Çekinserler : 11 
Oya katılmıyanlar : 195 

Açık Milletvekillikleri : 17 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfillî 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

[Kabul 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakçıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENÎZLÎ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Kâmil Tayşı 

edenler] 
EDİRNE 

Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZURUM ' 
Rıfki Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 

Şahap Tol 
İSPARTA 

Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
îhsan Altmel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 

KARS 
Hüseyin Cahit Yalçın. 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait KJantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 
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KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 
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KÜTAHYA 

Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 
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RİZE 

Zeki Rıza Sporel 
SAMSUN 

İsmail Işın 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

{Reddedenler] 
ANKARA 

Ömer Bilen 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
İbrahim* Subaşı 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

. BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmantar 
Emin Kalafat 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Aziz Koksal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KONYA 
Rifat Alabay 
Abdi Çilingir 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir Özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 
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*ÛKAD 

Zihni Betil 
TRABZON 

Naei Altuf 

ANKARA 
Fuad Seyhun 

BURSA 
Halil Ayan 
Necdet Yılma* 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu (î.) 

AORI 
Kasım Küfrevi 
Halis Oztürk ( t ) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
lamet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Anal 
(t.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (î.) 

AYDIN . 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR . 
Müfit Erknyumcu 

Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 

Hasan Saka 
Cahid Zaraangil 

URFA 
Hasan Oral 

[Çekinserler] 
ÇORUH 

Mesud Güney 
GİRESUN 

Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 

Mazhar Şener 
KOCAELİ 

Yeredoğ Kişioğlu 
MANİSA 

Muhlis Tümay 

[Oya kattlmıyanlar] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah * (Başkau 
V.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanae. 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Bakan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu' 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 
Celâl Sait Siren 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 

SÖRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Halil İmre 

Cavit Yurtman 

İÇEL 
Refik Koraltan (Başkan) 
Celâl Ramazanoğiu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur* 
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Bar
bakan) 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündaj 
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Zühtû Hilmi Velibaşe 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Tahsin Coskan 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Böllkbaşi (1.) 
Rîfat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Yassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim $tthon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzzlya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

8 
1 
1 
1 
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Asım Gündüz 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (1.) 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (Ba
kan) 
Fevzi Lûtfi Karaosttan-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdaiefîu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalînci 
Nuri özsan (Bakan) 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş (1.) 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 

[A&k Millet 
Çanakkale 1 
Denizli I 
Eskişehir 1 
Gümügane 1 
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H,üseyin Ülkü (1.) 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İteri (Baksu) 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel {î$ 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(D 
Hadi Uzel (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 

SİİRD 
Cemil Yardam 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

vekillikleri] 
İstanbul 2 
İzmir 1 
KırşeMr 1 
Mufla 1 

Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

UEFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl -öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZÖAD 
Yusuf Karslıoğlm 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza İneealemda» 
oğlu 

Sivas 1 
Zonguldak l 
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