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Büyük Millet Meclisi. bağlamklari - ile Millî 
Saraylar, kasırlar ver köşklerdeki eşyalar hakkın
da İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmak üzere komisyonumuz Yük
sek Kamutayın.21 . XII , 1951 gün ve yirmi 
ikinci. Birleşimindeki kararı ile vazifelendiril-
miştir. 

Komisyonun 8 , I . 1952 tarihli toplantısında 
tevdi olunan işbu vazifenin ifası hususunda kar
şılaşacağı muhakkak olanı ve aşağıda mâruz hu
susları doğrudan- doğruya - mı yoksa yetkili ma
kamlarıvasıtasiyle mi yapacağı hususunda tered
düt hâsıl olmuştur.-

Şöyleki : 
İçtüzüğün 169 ncu maddesiyle başlıyan Mec

lis talıkikatı başlığı altındaki maddeler bakanlar 
hakkında yapılacak tahkikatın usul ve yetkilerini 

izah etmiş ve meskût kaldığı kısımlarda da Ceza 
Yargılama Usulü Kanununun tatbikini âmir bu-
lunmaktadıı\ Halbuki 177 nci madde ne yukarıki 
maddelere ve ne de ceza yargılama usulüne bir 
atıf yapmamış olmakla müstakil bir hüküm ifade 
etmekte ve şimdiye kadar, bu madde Meclis tari
hinde ilk defa tatbikat sahası bulan bir madde 
olarak harekete gelmiş bulunmaktadır. 

Ezcümle : 
1. Arama, celp ve ihzar, icabında, yoklam, zapt 

ve müsadere ve tedbir mahiyetinde tevkif gibi tah
kikat icaplarının yerine getirilmesine Komisyo
numuz doğrudan doğruya yetkili midir? Değilse 
bu gibi müzekkerelerin mahallî yargıç ve sav
cılıklar vasıtasiyle infazı yetkisinde olacak-
mıdır. Nihayet komisyonumuz bu gibi vakıalar 
karşısında bir muhbir durumunda yalnız it*. 



s a 
tılanla arzolunan .hususları Adlî makamlara 
ihbar etmek mevkiinden ileri gidemiyecek bir 
salâhiyet mi taşıyacaktır?. 

2, Yüksek Kamutayın müzâkere esnasında 
tezahür eden temayülü sarayların Türk Milleti
ne intikalinden, şimdiye kadar, vukuagelmk 
bütün suiistimallerin aranması, faillerinin bu
lunması, suiistimal mevzuu eşyaların istirdadı 
merkezindedir. Diğer taraftan zaman aşımı ve 
Af kanunları bir kısım hâdiselerin cezai ve hu
kuki mesuliyetlerini ortadan kaldırmış olduğu 
gibi mesuliyeti • kalmamış bu nevi hâdiselerin 
tahkikma da mânidir. 

Bu durum karşısında komisyonun hareket 
tarzı ne olacaktır? 

Yukarda arzolunan sebeplerden ileri gelen 
tereddüt dolayısiyle komisyonumuz hareket--
siz haldedir, Yüksek Kamutayın noktfti nazarı-

nın bilinmesine komisyonumuzca karar veril
miştir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisinin idare ve murakabe
sinde bulunan Millî Saraylarda kıymetli bâzı 
eşyanın zayi ve suiistimal edilmiş olduğuna da
ir Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
raporu üzerine İçtüzüğümüzün 177 nci maddesi 
"mucibinco Meclis soruşturması açılmasına Yük
sek Meclisin 21 . XII . 1951 tarihli Birleşimin
de karar verilmesini mütaakıp mezkûr komis
yonca kendilerinin salâhiyetlerinin nelerden iba
ret olduğunun bildirilmesi hususunda Yüksek 
Başkanlığa takdim ve komisyonumuza havale 
edilen 10 . I . 1952 gün ve 5/44. Esas ve 5 Ka
rar sayılı tezkere komisyonumuzun 30 . I . 1952 
tarihli .toplantısında 11 azanın huzuriyle tetkik 
ve müzakere edildi: 

1. Bir komisyon azasının suali üzerine ev
velâ 177 nci madde mucibince teşkil edilen so
ruşturma komisyonuna şahit dinlemek, arama 

"yapmak .gibi bâzı kazai mahiyette salâhiyetle

rin verilmesinin Anayasa hukukuna- ve Anaya
samız hükümlerine aykırı olup olmadığı keyfi
yeti pu iki bakımdan incelendi: 

A) Parlmentarizm sistemini uzun zaman
lardan beri tatbik etmekte olan demokratik 
memleketlerde bu meselenin "Anayasa hukuku 
sahasında münakaşa ve halledilmiş olduğu, Hü
kümet ve bakanlara itimat veya ademiitimat 
beyan ve re'sen kanun teklif etmek salâhiyetle
rine malik bulunan Parlmentarist rejim içeri
sindeki bir Millet Meclisinin Meclis soruşturma
sı açmasının ve bu soruşturmayı idare edecek 
komisyonun kazai salâhiyetlere malik bulunma
sının bu rejimin tabiî icabatmdan sayıldığı, 
"dünyada en eski parlmenter demokrasi sistemi
ni yaşatan İngiltere Parlâmentosunun tahkikat 
komisyonlarının en geniş • kazai salâhiyetlere 
malik bulunduğu, Fransa gibi ayni'rejimde bu
lunan parlâmentoların mukarrerat ve tatbika-

;(S.-Sayısı": 121) 



tının bu merkezdi olduğu Anayasa hukuku oto* 
ritelerinin de bu mukarr eratı tasvip ettikleri 
müşahede ve tesbit olunarak mezkûr tahkikat 
komisyonuna kazai salâhiyetler tanımanın de
mokratik ve parlamenter Anayasa hukukunca 
aykırı düşmiyeceğine karar verildi. 

B) Keyfiyetin bizim Anayasamız bakımın
dan incelenmesi neticesinde, Anayasamızın Parl-
menter memleketlerin Anayasalarının hiç bi
rinden Meclise salâhiyetler tanımak bakımından 
geri olmadığı, Büyük Millet Meclisini milletin ha
kiki ve yegâne mümessili tanımak suretiyle mil
let hâkimiyetine ait bütün kuvvetlerin Yüksek 
Mecliste tecelli ettiği, Anayasamızın 22 nci mad
desi mucibince mutlak ve şümullü Meclis soruş
turması prensibi kabul edildiği ve bununla tat
bik şeklinin içtüzüğün ana esasları dairesinde 
Meclisin mutlak takdirine bırakıldığı mütalâala-
riyle 177 nci madde mucibince teşkil edilecek ko
misyona kazai salâhiyetler tanınmasının Anaya
samız hükümleri içinde bulunduğuna karar ve
rildi 

2. İçtüzüğün 177 nei maddesi gereğince «So
ruşturma Komisyonu» vazifesini ifa etmesi salâ
hiyeti kendisine verilen Hesapları İnceleme Ko
misyonunun bu sıfatla ve yalnız Yüksek Meclisçe 
soruşturulmasına karar verilen hususlara mün
hasır olmak üzere haiz olacağı salâhiyetlere ge
lince : 

Anayasamızın 22 nci maddesince Meclis so
ruşturmasının tatbik şekli İçtüzükle tâyin edile^ 
ceğine, İçtüzükte Meclis soruşturması hakkında 
tek bir fasıl bulunup bu faslın 173 ve 174 neü 
maddelerinde Soruşturma Komisyonunun salâhi
yetleri tahdiden gösterilmiş olduğuna, aynı fa
sılda bulunan 177 nci madde mucibince teşkil ve
ya tavzif edilecek komisyonun da aynı salâhiyet
leri haiz olması tabiî bulunduğuna, aksi takdir
de yani şahit ihzarı, delâile el konması gibi hal
lerin adlî makamlar vasıtasiyle yaptırılması de
mek kazai tahkikat demek olacağına ve bunun da 
Yüksek Meclisin bu tahkikat yerine Meclis tahki
katı yapılmasını tercih şeklinde tecelli eden ira
de ve kararma muhalefet teşkil edeceğine; 177 
nci maddeye göre teşkil veya tavzif edilecek so
ruşturma Komisyonunun salâhiyetleri hakkında, 
bu maddenin faslın sonuna konulması sebebiyle 
İçtüzüğün meskût kaldığı farzedilse bile Anaya
samız Meclis soruşturmasının tatbik şeklinin İç

tüzükle' tâyinedÜeceğini kâydeylemig - buluıA* 
ğundan bu hususun Yüksek Meclisin karariyle 
telâfisinin müminin bulunduğuna göre : . 

Bu komisyonun bu sıfatla ve yabıız Yüksek 
Meclisin soruşturma kararı verdiği hususlara 
münhasır olmak üzere İçtüzüğün 173 ve 174 neü 
maddesinin bahşettiği salâhiyetleri kullanabil
mesine ve komisyon tezkeresinde birer birer soru* 
lan suallere cevap verilmesine mahal olmadığına 

• ekseriyetle karar verildi. 
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Manisa 

Komisyonun ekseriyet-kararma 
muhalifim 
B. §. İnce 

Bu rapor Sözcüsü 
Zonguldak ^Ankara 
M. Aldkant B. Eren 

Konya İstanbul 
B. Alabay ' M. Benher 

İzmir Tokad 
Z. F , Velibe§$ H< ökeren 

Muhalefet şerhi : 
1. Meclis soruşturması mutlaka Ba

kanlar veya Bakanların suç ortağı olanlar 
Hakkında açılır. Binaenaleyh ortada bir Ba
kanın suçu bahis mevzuu olmadıkça Meclis 
saruşturması yapılması caiz olamaz. 

2. Ancak Meclis soruşturmasını ica-
bedecek bir vaziyetin hudusundadır ki, Tü
züğün 172 nci maddesinde yazılı komisyon
lardan biri kurulur; bu komisyonlar tabia-
tiyle Tüzükte ve Ceza Muhakemeleri Usu
lünde yazılı sadâhiyetleri kullanırlar. 

3. Tüzüğün 177 nci maddesindeki ko
misyon ise Meclisin bir veya daha ziyade 
meseleler hakkında ancak bilgi toplamaya 
memur hususi bir teşriî organdır. Bu organı 
172 nci maddede adları geçen komisyonlar
dan biri olarak tanımaya hukuken imkân 
yoktur. Bu imkânsızlığa rağmen böyle bir he
yete (Meclis karariyle tahkikat yapmaya 
memur edilen İnceleme Komisyonuna) kıyas 
yoliyle şahit ihzarı, ev araştırması ve nihayet 
tevkif gibi hürriyet haklarını ihlâl eden sa
lâhiyetler verilmesi ve vatandaşın tabiî hâ-
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