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1. —GEÇEN Tl 

Birinci oturum 
Avrupa Konseyi ile Avrupa Ekonomik îş 

Birliği Teşkilâtı Bakanlar Komitesinin yapa
cakları toplantılara katılmak üzere Paris'e giden 
Dışirleri Bakanı Fuad Köprülü'yo Başbakan 
Adnan Menderes'in vekâlet edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi, okundu. 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'nun, 
kiristal veya toz şekerden kesme veya küb şeker 
imali ile alım ve satımının men'i hakkındaki 
fcarar dolayısiylo satışı mümkün olmıyan ve fakat 
ellerinde bu nevi şekerlerden kalmış olan esna
fın zarardan vikayesi için bir tedbir alınıp alın
madığına dair sorusuna, Maliye Bakanı cevap 
verdi. 

Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'm, bjt; 
zı illerde kurulması plânl aştırılan et kombinala
rına ve bu meyanda birçok para sarfiyle maİzeme-

, si kısmen temin edilmiş olan Erzurum Et Kom
binasının ne zaman faaliyete geçeceğine, yurdun 
muhtelif köşelerinden İstanbul'a gönderilen hay
vanların alım, satım ve kesim işlrine; 

Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, Güm
rük Tarifesinde yapılması düşünülen değişiklik
le:' hakkındaki çalışmaların ne safhada olduğuna 
ve ne gibi teknik esaslara dayandığının açıklan
masına ; 

Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, hu-
hususi şahıslar tarafından şehir ve kasabalar 
arasında işletilen kamyon ve otübüslerin sebe
biyet verdikleri kazaların önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair olan soruları, ilgili ba
kanlar oturumda hazır bulunmadıklarından, ge
lecek birleşime bırakıldı 

izmir Milletvekili Muhiddin Erener'in Gala
tasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'in ce-

Sözlü sorular I 
Erzurum Milletvekili Emrulİah Nutku 'nun, 

on altı kişilik mürettebat ve hamulesi ile batan 
Galatasaray Vapurunun selâmetle seyrini temin 
edecek alât ve vesaiti olmadığı halde bu mev
simde sefere elverişli olduğuna dair kimler ta-' 
rafıdan rapor verildiğine ve bu gibi deniz ka
zalarının önlenmesi için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/610) . | 

TANAK ÖZETÎ 

naze merasimi sırasında mektebin Önünde vu
kua gelen müessif hâdisenin mahiyetine dair 
sorusu, kendisi oturumda hazır bulunmadığın
dan gelecek birleşime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'm 
, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmaması 
hakkındaki Karma Komisyon raporu,, kabul 
edildi. 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti vo 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm milletvekilliği 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki 
Karma Komisyon raporu okundu. Üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra rapor, her iki mil
letvekili hakkında da ayrı ayrı oya konularak 
kabul olundu. 
;.*_JRjlecik Milletvekilliğine seçilen Yümnü Üre-
siıi 'iıi seçim tutanağı hakkındaki Tutanakları in
celeme Komisyonu raporu ye seçim tııtanağı ka
bul olundu. 

İkinci Oturum . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi•. ve bağlanık-

lariyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki 
eşya hakkında içtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince soruşturma yapmak üzere görevlendirilen 
Meclis IJesaplarmı inceleme Komisyonu rapo
runa dair Anayasa Komisyonu raporu üzerinde 
bir müddet görüşüldü. 

28. I I I . 1952 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime son verildi. ' 

Başkanveİrili Kâtip ' 
Kayseri Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

F. Apaydın ö. Mart 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
Biga'da kendisini karşılıyanlar arasına katıl
mak istiyen Gençlik Kulübü azasının menedil-
mesi sebebine dair sözlü soru önergesi, içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/611) 

Yazılı sorular 
Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu,nım, 

Malatya'dan geçecek olan yolun Akçadağ'ın içe
risinden geçirilmesine, Kış ^e yağmur dolayı-

Sorular 
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siyle kapalı ve çamurlu bulunan bu ile bağlı il
çeler yolları için acele tedbir alınmasına, Ya-
zıhan Ovası ile Darende - Mezgidin Köyü arasın
daki ovanın sulama işlerine ve Tohma Irmağı 
önüne bir set yapılması için mahallinde • ince
lemeler yapılmasına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/607) 

;; Malatya Milletvekili Nuri Ocakçıoğlu'nun, 
Malatya'nın Akçadağ İlcesine bağlı köyler hal
kına Sultansuyu harasından borçlanma suretiy
le 1935 senesinde dağıtılan araziden bir kısmı
nın fazla verildiği iddiasiyle geri alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine, bu il ile ilçelerin
de toprak dağıtımı ve iskân işlerinin ne mer
kezde olduğuna dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir, (6/608) 

Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan'ın, Çift
çiyi Topraklandırma hakkındaki Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar kurulan 
komisyonların kuruldukları yıllar itibariyle sa
yısına, bu komisyonlarca tesbit edilen arazinin 
yüz ölçümleri ile nerelerde ve hangi yıllarda de
kar hesabiyle tapusunun verildiğine ve toprak
sız, vatandaşlara verilmiş olan toprakların aile 
başına isabet eden dekar miktarına dair yazılı 
soru önergesi, . Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/6Ö9) ;/';.'.•""" ; 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'm, 
Zonguldak'ta dere yataklarında biriken ve sel
ler geldikçe denize sürüklenen kömür tozlarının 
amele menafiine tahsisini âmir bulunan( kanun 
hükmünün yerine getirilmesi için ne düşünüldü
ğüne ye alınan tedbiri erin a çıklanm aşma dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/612) '..' ' ' ,t :'•..;., 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in; Ege 
ve Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri tarafından kendi hesaplarına ortaklar
dan ve ortak dışı mubayaa edilen pamuklarla 
Hükümet hesabına mubayaa edilen pamukların 
nevileri itibariyle ortalama mubayaa fiyatlarına, 
bunlardan satılan veya ihraç edilen pamukların 
nevileri itibariyle miktar ve ortalama satış fiyat
larına ve elde bulunan istoklara dair yazılı soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/613); 

Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiFin, Fis-
ko Birlik tarafından Hükümet hesabına müstah
sil ve tüccardan mubayaa edilmiş olan fındıkların 
miktar ve ortalama mubayaa fiyatlariyle bu fın
dıklardan yapılmış olan iç satış veya ihracatın 
miktar ve ortalama satjş fiyatlarına ye birliğin 
kendi hesabına yaptığı mubayaaya dair yazılı 
soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/614). 

1. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Rapor 

Devlet Denizyolları ve.Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet De
nizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/14İ, 1/126) 
(Gündeme). ' 



B Î R Î N C İ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTÎPLEE : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat! Baran (Çorum) 

3/— Y< 

BAŞKAN -T- Yoklama yapacağız. Mevcut 
bulunan arkadaşların yüksele sesle işaret ver
melerini rica, ediyorum. 

(Yoklama yapıldı), 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra teşrif buyu
ranlar isimlerini bildirsinler. 

Bir önerge vardır, okuyoruz : 

;••:• i , — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağ-
lanıklariyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerde-
ki eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci maddesi,ge
reğince soruşturma yapmak üzere görevlendirilen 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
na dair Anayasa Komisyonu raporu (5/44) 

BAŞKAN — Bu raporun görüşmesine devam 
ediyorduk. Söz Mardin Milletvekili Kâmil Bo
ran 'mdır. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, Büyük Meclis millî sa
raylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında 
suiistimal şüphesi üzerinde doğrudan doğruya 
ilgilenmek istediği için İçtüzüğün 177 nci mad
desine göre bu işin tahkiki ile Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonumuzu görevlendirdi. 
Heyetiniz İçtüzüğün 173 ncü maddede yazılı sa
lâhiyetlerden faydalanıp faydalanmayacağı ve 
salâhiyetlerinin neden ibaret bulunduğu husu
sunda tereddüt ettiği için raporumuz Anayasa 
Komisyonuna havale edilmişti. Anayasa Komis
yonu raporunda «177 nci maddeye göre teşkil 
veya tavzif edilecek Soruşturma Komisyonunun 
salâhiyetleri hakkında, bu maddenin fasıln so
nuna konulması sebebiyle İçtüzüğün . meskût 

Yüksek Başkanlığa * 
Gündemin yüklü oluşu dolayısiyle, bir defa 

görüşülecek işlerin sözlü sorulardan evvel gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Çankırı Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Dr. Kenan Çiğman Dr. Celâl Otman 

BAŞİCKAN — Önergeyi dikkatinize, arzedi* 
yorum • Tasvip buyuranlar.. Btmiyenler.. Tas
vip edilmiştir. 

kaldığı f arzedilse bile Anayasamız, Meclis so
ruşturmasının tatbik şeklinin İçtüzükle tâyin-
edileceğini kaydeylemiş bulunduğundan bu hu-
sufcnm Yüksek Meclisin karariyle telâfisinin 
mümkün bulunduğuna göre : '• 

Bu komisyonun bu sıfatla ve yalnız Yüksek 
Meclisin soruşturma kararı verdiği hususlara 
münhasır olmak üzere İçtüzüğün 173 ve 174 
ncü maddesi» denilmektedir. 

Ben şahsan ve bir hukukçu sıfatiyle, İçtüzüğün 
bu işlere mütaallik metin ve ruhunu göz önüne 
alınca, aynı mütalâaya katılanlıyttça|ımı nıüşa-
hede ettim. Meclisimizin büyük salâhiyeti tek 
basma zikudret ve hükümranlığına -münhasıran 
kendisi vazıülyed olduğunu gösterim 177 nci 
madde murakabe vazifesini hakkiyle yapmak, 
her hangi bir mesele hakkında bilerek karar ve
rebilmek için meseleyi etraflı şekilde öğrenmek 
salâhiyetini verir. 

Bu madde, mesuliyeti mucip olmıyan işler 
hakkında yapılacak tahkikata mütedairdir, Mec
lis, Hükümete, Hükümet, memurlara inanmazsa 
tahkikatını bizzat yapacağını gösterir. Bunu 
bir misalle arzedeyim, faraza Hükümet Raman 
petrolü için 10 milyon lira daha tahsisat istiyor, 
Meclis bu ödeneği vermek için Raman'daki pet-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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rol faaliyetinin daha 10 milyon liraya İHtiyaci 
olup olmadığım bizzat kendisi tesbit ve tahkik 
edecektir. Veyahut Hükümet bir şeker fabrika
sını çok iyi çalıştırmıyorum demesine Meclis, 
•ben Hükümetin beyanını kâfi görmüyorum, şah
san bilgilenmek istiyorum, kâr mı ediyor, zarar
ını.' Bir kanaat getirmek için bir soruşturma ko
misyonunu kurar. Bu, hukuki mânasiyle bir par
lâmento tahkikatı değildir. Zira İçtüzüğümüz 
bu 2 nei tip tahkikat için 177 nci maddeyi vazet
miştir. Kanaatimce İçtüzük hükümleri bugün
kü haliyle yürürlükte kaldığı müddetçe Anaya
sa Komisyonunun mütalâası ve Yüksek Kamu
tayın karariyle heyetimiz, 173 ncü maddede ya
zılı salâhiyetlerle teçhiz edilmiyeeektir. Eğer 
Yüksek Kamutay bu ikinci tip tahkikat .için, 
yani 177 nci maddeye göre vazifelendirilen bir 
heyete 173 ve 174.ncü maddelerdeki salâhiyet
leri yermek niyet ve kararında ise İçtüzüğün 
ilgilif'hükümlerinin; yorumlanması veya tadili 
ile mümkün olabileceği kanaatindeyim. 

r Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN ~~ Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar

kadaşlar; çok iyi takdir edersiniz ki; hangi me
sele Olursa olsun mutlaka hukukla alâkası var
dır. Ve gene hukukla alâkası olan her mesele
nin lehinde ve aleyhinde kunuşulabilir. 

Şimdi yüksek huzurunuza sevkedilmiş olan 
Saray eşyalarının tesbitine ait olan raporu oku
duk.' Daha evvel Saray eşyalarım tetkik eden 
komisyon bize bir rapor verdi ve raporunda hu
lasaten dedi ki ; bu eşyalar üzerinde bâzı suiis
timaller yapılmıştır. Hattâ defterlerde dahi tah
rifata tesadüf edilmiştir, esaslı olarak tetkikat 
ve tahkikatın yapılabilmesi için bize bir salâhi
yet verin. Veyahut bir komisyon kurun dediler. 

lehte ve aleyhte Uzun boylu münakaşalar ol
du. Bendeniz İçtüzüğün 177 nci maddesine göre 
tahkikat yapılmasını teklif ettim. Ve uzun ko- ! 

nuşmalardan sonra Yüksek Meclis 177. maddeye 
göre' bu komisyonu tahkika salahiyetli kıldı. 
Yani Yüksek Meclis İnceleme Komisyonuna ele
mek istedi ki ; ; sizin istediğiniz tahkikat nedir? 
İfade almak mı? Soruşturma mı? İşte size bunu 
177. maddeyle verdim, fakat nedense komisyon 

•bu salâhiyeti kâfi• görmedi. Diyor k i : 177. mad
deyle eğer tahkikata girişirsem Devletin araç
larından, vesaitinden istifade edemem: Çünkü 
müddeiumumiye bir tezkere' yazar filân mesele

dekidolayr filancanın ifadesine lüzum vardır, 
dediğim zaman, öteki tarafta müruruzamandan 
bahsederse nhayet bizim müracaatımız akim 
kalır. Bize salâhiyeti verin. Yüksek Meclis bera-
yı tetkik bu teklifi Anayasa Komisyonuna hava
le ettik. Bu komisyonun da ekseryetle vermiş 
olduğu tatminkâr karar önümüzdedir. 

Muhalefet şerhini de okuduk. Bu şerh. yu
kardan aşağıya tetkik edildikte görülür ki ; 
sanki 177 nci madde soruşturmayı iltizam ade-
miyecek mahiyette boş bir maddeden ibaretmiş. 

Bir defa arkadaşlar; soruşturmayı istihdaf 
eden 16 nci bölümün ta 169 neu maddeden baş-
lıyarak 177 nci maddede biter, bütün bu mad
deler bu bölümün ierisinde tesbit edildiğine gö
re, 177 nci maddeyi ona göre mânalandırmak 
icabeder. 

Yani bu, 16 nci bölüm, soruşturma komisyo
nunu niçin kuracağız, nasıl çalışacak ve ne gibi 
salâhiyetleri haiz olacak? Bunları ifade ediyor. 
diyor ki ; bir Bakanın mesuliyeti meyzuübahs 
olursa bir soruşturma komisyonu kurulur. Şöyle 
çalışır, şundan istifade eder ve böyle yapar, 
Bundan başka, eğer Meclis bir meselede malû
mat almak isterse bir soruşturma komisyonu 
kurar. 

Şu halde bu 16 nci bölüm, iki gayeyi istih
daf eden, soruşturma' komisyonunun kurulması 
nı, salâhiyetini tesbit eden bir bölümdür. 177. 
maddeyi ayrıca mütalâa etmeye imkân. yok
tur. Farzımuhal Yüksek Meclis 177. madde ile 
Hesapları İnceleme Komisyonuna vermiş olduğu 
salâhiyeti kabul etmemişi olsaydı, yeni bir karar
la bunu vermiyeceksek,! bunu kabul etmiyecek-
sek,, muhalefet şerhinde de tasrih edildiği veç
hile, Meclis kendi kendine bir tezada düşmüş 
olacaktır. Çünkü daha birkaç gün evvel Mecli
sin vermiş olduğğu bir karar bir zühul eseri 
olmuş olur ki, Yüksek Meclisi bundan tenzih 
ederim. 

Arkadaşlar, 177. madde mucibince tahkikata 
geçmek salâhiyeti yoksa ve 169 veya onu.takib-
eden maddelerîe alâkasız olan bir madde telâk
ki edersek hiçbir netice istihsal edilemez. Her 
hangi bir vatandaşın ifadesine müracaat edile
cek, gelmiyecek, onun ihzarına kanunen imkân 
bulunmıyacak, Yani abesle iştigal edilmiş gibi 
bir iş olacak ki, bu düşünülemez. 

• Binaenaleyh kanaatimce Anayasa Komisyonu-
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mm vermiş olduğu rapor hukuki bakımdan da, I 
psikolojik bakımdan da yerindedir. Kabulünü 
teklif ediyorum. V 

, BAŞKAN ^ Feridun Fikri Düşünsel. 
. ir FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) ~-, 
Efendim, «İSnqüete parlementaire» dediğimiz ve 
177; nci maddenin çerçevesine girmiş bulunan ko
nu," bizim memleketimizde Meşrutiyetin ilânın
dan itibaren, Cumhuriyet de dâhil olduğu halde, 
bugüne kadar tatbik edilmiş bir madde değildir; 
yepyeni, bir hükümdür,M yepyeni bir:yola giriyo
ruz; o yolu ela kendimiz yapacağız. -Onun için 
atılacak adimin gayet dikkatli ve gayet hukuki 
esaslara dayanır karakterde olması lâzımdır. 

177 nci maddenin kapsamakta olduğu Meclis [ 
soruşturması mefhumu bütün demokratik ana
yasalarda meclislere - hattâ gerek Meclisi Mebu-
sana, gerek- ayana - verilmiş çok esaslı bir hak
tır. Bu hakkı bir bütün olarak mütalâa etmek 
lâzımgelir. "Bütün olarak dediğim ; zaman bir 
iltibastan kaçınmak istiyorum: Bu hakkın mahi
yeti, yapılacak işin tamamen bir tahkik karakte
rinde olmasını ve geniş bir iltibas yapmayı ica-
bettirir. Yani ledelhace şahit dinliyecektir, ehli 
vukufa müracaat edecektir ve gelmiyen şahitleri 
ihzar edebilecektir. Müessesenin mahiyeti budur. 

Ancak Meclis «enquete parlementaire» e ka
rar verirken kendi usulleri dairesinde bir komis
yon kurar. Fakat bu komisyonun faaliyet yapa
bilmesi yani hariçten bâzı kimseleri celbcdebil-
mesi, onlar gelmediği zaman ihzar, yapabilmesi 
için iki nazariye mevcuttur. Bunlardan birisi İn
giliz nazariyesi ve bâzı kontinantal memleketler
de tatbik edilmiş olan nazariyedir. Yani Meclisin 
bu kararı mutlak yetkileri tazammuıı eder. Mec
lis böyle bir; komisyon teşkiline karar verince ne
tice;; itibariyle şahit dinleyebilir, şahit gelmezse 
ihzar yapılır. Fakat bugünkü esaslı prensibe gö
re "meclislerin bu yetkisi tam bir yetki olmakla 
beraber bunun meclis haricinde de müessir ola
bilmesi için yani şahit dinleyebilmesi, şahit ihzar 
ettirmesi, yalancı şahitten dolayı tecziye etmesi, 
savcı marifetiyle takibatı kanuniye yapabilmesi 
v̂ e - saire1 için bu kanun lâzımdır. Çünkü vatan
daşı haricen^ icbar etmek, onun üzerinde bir taz
yik yapabilmek için bir kanuna ihtiyaç, vardır. 
Bu kanunu Belçikalılar 1880 tarihinde yapmış
lardır. İtânun burada yanımda mevcuttur, gere
kirse^ maddeyi okıırum^ I 

[v * Fransa da bir tereddüt devresi geçirmiştir. 
1914 e kadar teşekkül eden muhtelif meclisler, 
Meclis anket heyetleri böyle bir kanun mevcut 
olmadan da ifayi vazife etmişlerdir. Fakat bu
nun mahzuru olduğu mütalâa edilmiştir. Çünkü 
şahit dinlenecek, gelmezse ihzar edilecek, ceza 
verilecek ve saire. Onun için Fransa 1914 ta
rihinde anket parlmantcrin sureti icrası hak
kında bir kanun yapılmıştır. Şimdi bu bilgiyi 
getirip mevzuumza tatbik edelim bizim 
177 nci maddedeki prensip mahiyeti itiba
riyle Meclisin ledelhace bir sorgu hâkimi karak
terinde ifayi vazife etmesi meselesine muallâk
tır; Kanunen ve tatbikatla halledilmiş bir ki
fayet değildir. 

Anayasa Komisyonumuz 177 nci madde hü
kümlerinin 174 ncü maddeen istifade voliyle 
tevsii hususunda bir noktai nazar ileri sürmüş 
bulunuyor. Bu komisyonca her türlü bilgi edi
nilmesini hedef tutmakla' beraber, komisyonun 
bilgi edinmesi prensibin bünyesinde olmamak
la beraber bu komisyonun 174 neü maddedeki 
yetkilerle yani şu yetkilerle ... Müsaade ederse
niz o maddeyi okuyayım: 

(174 ncü madde - Kamutay kararında, soruş
turma ile ödevli komisyonun görevini ne, kadar 
zamanda bitireceği, gerekirse başka yerlere de 
gidip gitmiyeceği gösterilir. ' 

Bu komisyon bakanları sprguhyabileceği gi
bi dışardan da herkesi taıitk, yahut bilirkişi, ola
rak dinlemeye yetkilidir. •;; 

Çağrılan tanıklar gelmek zorundadırlar. 
Gelmezlerse haklarında ceza yargılama usulün--
deki hükümler uygulanır). 

Bu mühim bir maddedir Ancak dikkat bu
yurun, okurken üzerine bastım, «dışarıdan 
da her keşi tanık olarak dinlemek» deniyor. 

Komisyon «177 nci maddede yanibilgi edin
mek maddesinde dahi bu .174 neü maddedeki hü
kümleri, aynı fasıl içinde bulunduğundan, alâta-
rikülkıyas tatbüî etmek caizdir» diyor. Şimdi, bu
nu yapmak, bendenizce biraz zorlamaktır. Çün
kü muhalefet şerhinde arkadaşların dediği gi
bi, tevkif etmek, şahit dinlemek ve saire gi
bi hususları için bu İçtüzüğü bir kanun diye 
farzetsek; bir kanunda mevcut olan hükümle-; 
ri diğer bir kanunda bulunan hükümlere, o 
kanunda ayrıca bu hususta sarahat olmadıkça ; 

I tatbik edemeyiz. Meselâ bu 174 ve 177 nci mad*. 
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deler ayrı ayrı kanunlar şeklinde olsaydı biri
sinde^ bulunan hüküm diğerinde olmadığından, 
bunların birindeki ahkâmı diğerine alâtari-
külkıyas tatbik etmek ne hukuk esaslarına ve 
ne de kurulmakta bulunan hukuk esaslarına 
müstenit olmazdı. Onun için 177 nci maddeyi 
kıyas tarikiyle geri 'alıp 174 ncü maddeye tat
bik etmek caiz değildir. Kaldı ki; gerçi arka
daşların şeklen haklı olarak iddia ettikleri gi
bi vakıa, 177 nci madde de bu faslın içindedir, 
fakat arkadaşlar şuna dikkat etmek lâzımge-
lir ki, bu faslin içinde olması bir kasdi vaziyet 
ifade etmez. İşin bünyesi farkından ziyade şek
li nazara alır'ki, o da bu maddeyi dahi bu fas
lın içine koymaya yol açmıştır. 

Burada, bu faslın içinde iki ayrı karakter 
taşıyan müessese mevcuttur. Adlarında ben
zerlik vardır, fakat fark küllidir. Niçin külli; 
169 dan 176 ncı maddeye kadar olan madde
ler itham müessesesidir. Yani Millet Meclisinin 
bakanları ledelhace itham etmesi müessesesidir. 
Çünki kanaatlerin itham edilmesi için başka bir 
müessese yoktur. Tek müessese vardır, bakanlar 
hakkında akçalı veya cezalı bir takip yapılması 
için, Anayasa'da Yüce Divan f aslındaki hükme 
göre, hariçten bir müdahale yapılamaz. Bu ta
kip ancak Büyük Millet Meclisinden geçer ve 
onun tarafından yapılır. Binaenaleyh tabiatı 
eşyada bir heyete bu vazifelerin verilmesi, Ana
yasa'nııı 67 nci maddesi mucibince Divanı Âli
nin teşekkülü Meclis kârariyle olduğuna göre, 
hattâ değil bakanları Yargıtay ve Danıştay aza
larını dahi sorgu yargıcı sıfatiyle (bu tâbir ay
nen Fransa'nın 1914 Kanununda matbu ve mu
harrerdir) Meclis sorgulıyacağınâ göre, Meclise 
ademitakip, takip ve saire gibi hakların veril
mesi otomatiktir. Bunun üzerine Meclis içtima 
eder, bu salâhiyeti verir.' Takibat bu salâhiyete 
göre yapılır ve Meclis Anayasadan aldığı yetki 
ile bu salâhiyetini istimal eder. 

Ama şimdi arzedeceğim «enquete parlemen-
tair» e mütaallik bu ikinci müessese buraya na
sılsa sokulmuştur; bir teknik hatadır. Nitekim 
bâzı iltibaslara mahal veriyor. Bunun Fransa 
kanununda sarahaten yeri vardır, Meclis bu yet
kiyi kendi elinde tutmakta ye takdirini kullan-

v maktadır. 177 nci madde de bu faslın içerisinde
dir diye bir teşhise gitmeyi ben doğru görmü
yorum. Bu mademki Meclis hayatımıza bir so
ruşturma müessesesi olarak gelmiştir, yapılma-

j smda ben hiçbir mahzur görmiyorum. Müsaade 
ederseniz ben Fransa ve Belçika kanunlarındaki 
bu mevzua dokunan maddeleri okuyayım, 'onlar
da bil mevzu bir formül halinde sarih ifade edil
mektedir. Bunun, saraylar tahkikatı dolayısiyle 
çok zaman alması gibi bir mahzur da yoktur, 
gayet kolaydır. Şu ara tatili olan üç hafta kadar 
bile vakit geçmeden bu kanun süratle geçebilir; 
Bendeniz JsTiğdo Milletvekili Halil Nuri Yurda
kul ile% birlikte bir kanun teklif etmekteyiz. Ya
ni beklemesi falanı, filânı yok, incelenmiş, dö-

. gülmüş, pişirilmiş bir metindir. Şimdi bakınız 
23 Mart 1914 tarihli Fransa kanunu, «Relative 
aux temoignages reçus par les commissions d'en-
quete parlementaire» yani (tahkik komisyonları
nın dinliyeceği şahitler hakkında) ki maddesin
de ne diyor: 

«Tahkik Komisyonunun istimamı faydalı 
gördüğü her şahıs mübaşir veya emniyet me
murlarından biri komisyon reisi namına tevdi 
edilecek davetiye üzerine buna icabete mecbur
dur. Huzura çıkmadığı halde kusurlu şahit şa
yet meşru bir mazeret dermeyan etmezse 100 
franktan .1.000 franga kadar ceza görür. Bun
dan maada komisyonun talebi üzerine Cumhu
riyet savcısı tarafından ihzar olunur. Yemin
den imtina eden bu maddenin ikinci fıkrasında
ki cezaya çarpılır. Yalan şahadette bulunan 
Ceza Kanununun 363 ncü maddesi hükmüne tef-.' 
fikan tecziye edilir. Şahidi bu husus için itma 
ve iğva etmekle suçlu olanlar ayniyle yalancı 
şahit (gibi cezalandırılır. Bu halleri tesbit eden 
zabıt varakaları icabına tevessül edilmek üzere 
Adliye Nazırına verilir. Ceza Kanununun 463 
ıı'cti maddesi tatbik olunur. Bu hükümler, Mec
lisçe bu hususlarda yetki verilen tahkik komis
yonları muamele ve kararları hakkında cari 
olur. ,, 

Şimdi, Fransız Kanununun beyan ettiği bu 
hususlar, Belçika Kanununu okumıyacağım, 
orada da aynıdır. (3 Mayıs 1880 taMlıli Belçi
ka Kanunu, madde 13) 

. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, hiçbir mülâha
zaya tâbi olmıyan bu iş hangi salâhiyetle hal
ledilir? Meclisin İçtüzüğünü lüzumsuz yere tev
si ettirmek bendeııizce doğru değildir. İstirha
mım şudur ki, komisyon da bu mülâhazada ise, 
Necip Bilge arkadaşımızın gayet esaslı teşrih 
ettikleri noktayı, nazarı itibara alarak, lütfen 

I raporlarını ıgeri alırlarsa, teklifimiz pek kısa za-

67 ~~ 
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m a n ^ , iki, tiç giin zarfında huzurlarınıza gele
bilir, btı suretle1 hiçlbir ihtilafa ,$& mahal kal
maz; 'Saraylar komisyonu da rahat bir şekilde 
ve tamamiyle kanuni müeyyidelere dayanarak 
kendi iğini $örme imkânını bulur. Bu suretle, 
hukuk devleti olma mevzuunda gerçekleştirmek 
istediğimiz samimî: emellerin heliğ (bir; delilini, 

: tezahürünü vermiş oluruz. Arzım ibundan İba
rettir. (Alkışlar). ' 

, BAİKAN--'Ne'cip.Bilge. ' 
" NİfSlP BİLGE (Mğdej — Saym arkadaş
larım;'-'biraz |yve l konuşmuş olan Ahmet Gür-
kan' ar'kadaşiimız, 177 nei madde gereğhlce1 ku
rulan bir.; komisyona, •(bakanların görev ve sso--
rumlülüklarmı tahkik etmekle mükellef olan 
'komisyon gibi174 neu maddedeki salâhiyetlerin 
tanınmasının doğru olduğunu iddia ettiler ve; 

, bu iddiaya mesnet olarak da sadece 177 nei 
. maddenin 'Meclis soruşturmasına ınütaallik olan 

bölümün içerisinde »bulunduğunu ileri sürdüler.1 

- Halbuki, geçen celsede de arzettiğim. üzere, 
177' ilci madde mucibince kurulan bir komisyo-

• na aynı salâhiyetlerin tanınmasını icabettiren' 
ıbirtakınr hukııki deliller vardır. Bunları geçen 
celsede arzetmiş'tim,* müsaadenizle kısaca ^bun
ları hatırlatayım : 

Bir kere, 'maddelerin tertip tarzı böyle bir 
tevsie imkân vermemektedir. Çünkü 169 ucu 

"maddeden" itibaren '176 n'cr maddeye kadar olan 
hükümler, Ibakanlardan her hangi (birisinin so
rumluluğunu iealbettiren ıbir hâdisenin ortaya 
çıkması ıhalinde, bu Ihâdiseniu tahkikiyle mü
kellef bir komisyonun kurulacağını, bu komis
yonun v-teşekkül > tarzını, salâhiyetini, vazifesinin 
ne şekilde sona ereceğini birer, birer izah" etmiş 

. bulunmaktadır, i 177 nei maddeyle kurulan ko
misyona aynı salâhiyetlerin verilmesini Vazıı 
•Kâinin düşünmüş, olsaydı bu maddeyle kurula
cak olan komisyondan teşekkül tarzını, vazife
lerini o, bölümün sonuna almaz, salâhiyete ait 
maddelerden evvel kordu, veyahut sonuna koy
duğuna göre, eğer hakikaten'böyle bir salâhi
yetin ona da verilmesini tanıyorsa bir atıf yap
mak "suretiyle 174 ncü maddenin bu komisyon 
hakkına da kabili tatbik öldüğünü bildirirdi. 
Bildirmediğine göre komisyona böyle bir salâhi
yetin. tanınmaması lâzımgeldiği zımnen anlaşılır. 
Bundan başka diğer bir delil de bu komisyona 
aynı salâhiyetin, yani arama, şahit;dinleme gibi sa
lâhiyetlerin tanınmamasını icabettiren, diğer bir, 

.1952 ' O : İ 
I delil de, o maddenin vaktiyle- mevcut matlabıdır. 

İçtüzük ilk yapıldığı zamanlarda matlaplarla bir
likte çıkmıştı. Fakat sonradan, sebebini anlıya-
madiğim bir şekilde bütün matlaplar . kaldırıl -
imıştır. Bunlardan 177 nei maddenin matlâbı 
« mesuliyeti mucip olmıyan işlerde tahkikat » 
dır. O halde mesuliyeti/mucip olmıyan bir işde 

[ tahkikat yapan -komisyonun, mesuliyeti mucip 
hâdiseleri tahkik ile mükellef komisyon gibi aynı 

I şekilde salâhiyete malik olmaması gayet tabiîdir. 
Bir de, yine bu komisyonun adlî salâhiyet-

I leri haiz olmaması icabettiğini gö»steren bir di
ğer delil de; madde metninde geçen, bilgi edin
mek, tâbiridir. 169 ııcu ve mutaakıp maddeler
deki komisyon vazifesi tasrih edilirken sorum
dan bahsedilmiş ve bu • komisyon şunu yapar, 
bunu yapar denmiştir. Demek ki, ortada bir 
sorumluluk mevzuubahis olduğuna göre o so
rumluluğu tahkik ile mükellef komisyona bâzı 
adlî salâhiyetlerin verilmesi, biraz evvel konu
dan arkadaşımızın izah etmiş oldukları veçhile 

• bir- emri tabiidir. Çünkü bakanların sorumunu 
icabettiren halleri dışardan her hangi bir adlî 
makam tahkik ve! takip etmek'imkânına malik 
değildir. O halde bu takip ve tahkik imkânına 
ancak 169 ve mutaakıp maddelerle ' kurulmuş 
olan komisyonun salahiyetli olması" icabeder. 
Halbuki 177 nei maddenin metninde, doğrudan 
doğruya Meclisin bilgi edinmesi mevzuubahis 
olduğuna göre, böyle bilgi edinme bakımından 
'kurulmuş olan bir komisyona adlî salâhiyetlerin 
tanınması, o maddenin hakiki maksadını aşar. 

Nihayet son bir delil olarak da şunu ileri 
sürmek mümkündür: Malûm olduğu üzere Ana
yasamız, tevhidi kııva esasına müstenittir. Fakat 
tevhidi küva esasına müstenit olmakla beraber 
vazifeler, yine ayrılmış bulunmaktadır. Teşriî 
vazife, B. M. Meclisine aittir. ; Kaza vazifesi, 
müstakil mahkemeye ait bulunmaktadır. O hal
de 174 ncü maddenin: tâyin etmiş olduğu salâ
hiyetler, bir adlî salâhiyet olduğuna göre, bu 
adlî salâhiyetin adalet organlarından başka bir 

-/mâkâma verilebilmesi için. açık;bir hükmün bu
lunması icabeder. Nitekim 174 ncü madde bunu, 
bakanların sorumları' dolayısiyle kurulacak ko-

[ misyon için'açık olarak-tanımıştır. Böyle bir 
açık metin karşısında o komisyonun salâhiyeti 
var."mı, yok mu gibi-bir tereddüt mevzuubahis 
olamaz. Halbuki'yukarda izah ettiğimiz 'delille-, 

I re istinaden şıt noktayı da ileri sürebiliriz ki, 
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177 nci madde hakkında açık bir- hüküm bulun
madığına göre o madde! mucibince kurulacak 
komisyonun da adlî salâhiyetleri haiz olmama
sı icabeder. Çünki böyle bir salâhiyetin tevdi 

" edilmesi, kaza kuvvetiyle teşri organının birbi
rine karıştırılması demektir. 

Şu deliller muvacehesinde bendeniz 1-77 nci 
madde mucibince kurulacak komisyonlara adlî 
salâhiyetin tanınmaması icabettiği kanaatindeyim. 
Çünki bir soruşturma komisyonu, mahiyetinde 
değildir. Sadece ihzari bir komisyon mahiyetin
dedir. Yani; bâzı meseleler hakkında* malûmat 
toplamak için kurulmuş ihzari bir komisyon ma
hiyetindedir, Bunun başka bir misalini de 170 
nci maddede görmekteyiz. Adlî bir tahkikat sı
rasında bir bakanın sorumlu olduğu meydana 
çıkacak olursa, o zaman Adalet makamları, bu 
işi tahkik ile mükellef ve salahiyetli olmadık
larından, Meclisi haberdar etmekle mükelleftir-, 
ler. İş Meclise gelince, 5 kişilik bir komisyon 
kurulur. Bu komisyon, ihzari mahiyette bir ko
misyondur. Ve 174 neü maddedeki soruşturma 
Komisyonuna tanınan salâhiyetleri, 170 nci 
madde gereğince kurulan ihzari komisyon haiz 
değildir. Demek ki ; İçtüzüğümüz sırf ihzari 
mahiyette ve malûmat toplamak için de kuru
lacak komisyonlar derpiş etmektedir. Bu komis
yonlar adlî salâhiyetleri haiz değildir. Böyle bir 
salâhiyeti acele olarak tanımak hakikaten teh
likeli bir vaziyet arzedebilir. Çünkü biraz ev
vel arkadaşımızın da tebarüz ettirmiş olduğu 
gibi, böyle bir Meclis tahkikatı, Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa vâki olacaktır. İlk defa vâki 
olacak olan bu meselede şimdi vereceğimiz ka
rar, emsal bir karar mahiyetini haiz olacaktır. 
Bu emsal kararın her hangi bir çürük esbabı 
mucibeye dayanmadan, gayet sağlam bir şekil
de çıkması icabeder. Bu bakımdan Feridun 
Fikri Bey arkadaşımızın dediği gibi Adalet 
Komisyonunun bu raporu.. 

BAŞKAN — Anayasa' 
NECİP BİLGE (Niğde) — Anayasa Komis

yonunun bu raporu, geri almasını, uzun boylu 
bir tetkika tâbi tutmasını, rica ederim. 

BAŞKAN :— Komisyon sözcüsü buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
AMMER ALAKANT (Zonguldak) — Feridun 
Fikri Düşünsel ve Necip Bilge arkadaşlarımı
zın Anayasa Komisyonunun ekseriyeti ile ka-
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bul edilerek huzurunuza getirilmiş olan rapo- : 

runu geri almasını ve bâzı tadilât yapılmasını 
teklif ediyorlar. Halbuki kendilerinin burada 
serdettikleri sebeplerle biı raporda* zik
redilmiş olan muhalefet sebepleri arasın
da d kadar büyük farklar vardır ki, v e : 

iddialar yekdiğeriyle o kadar tenakuz halinde
dir ki, serdettikleri mülâhazalar, Anayasa' Ko
misyonunun raporunu zayıflatmadı, çürütme
diği gibi bilâkis daha 'kuvvetlendirmiştir. Ana
yasa Komisyonu namına mütalâamızı arz ve : 

teşrih ettiğimiz zaman bu cihetleri tebellür 'et-' 
tireceğiz. Şimdi söz almış olan diğer •arkadaşlar' 

, da konuştuktan sonra, Anayasa Komisyonu na
mına izahat vereceğiz. Şimdilik, vâki olan bu 
beyanatın tezimizi daha ziyade kuvvetlendirmiş 
olduğunu ve Anayasa üyeleri arasındaki muha
liflerin, serdettikleri mülâhazalarla, şimdi 'bura
da konuşan arkadaşların serdettikleri mülâha-

I zalar arasında yekdiğerine tamamen zıt ve 
yekdiğerini nakzeden hükümler bulunduğunu 
arzetmekle iktifa ediyorum. 

BAŞKAN - - Sinan Tekelioğlu. " 
SİNAN TEKELİÖĞLU (Seyhan) —: Sayın 

arkadaşlar, Necip Bilge arkadaşımızın söyle
diği gibi hakikaten Cumhuriyet tarihinde iliç 
defa vâki olan bir hâdise ile karşı karşıyayı'z. 
Saraylardaki, müzelerdeki eşyalar " kısmen yok 
edilmiş, kısmen şunun, bunun yedine geçmiş, * 
defterler ortadan kalkmış diye haber' aldık. 
İçimizden bir komisyon seçtik,' komisyon bize 
bilgi getirdi. Diyor ki; hepsi, sizin dediğiniz 
gibi hattâ Sultan Azizin altın takımlarının bir 
tanesi dahi ortada bulunmamak şar tiyle hep
si, artadan kalkmış.' Acem halıları yerine 
Uşak halıları, konmuş. 

Feridun Fikri arkadaşımızı dinledik. Onu 
tanımamış olsaydım eski iktidarla mesuldür 

"derdim. Kendisi Meclis Reisliğinde bulunmuş
tur.' (Gülüşmeler) Emin tanıyoruz. Böyle'bir 

' töhmet altında bulundurmak istemiyorum. Yal
nız neden biz bekliydim, niçin bekliyelim? 
Türk milletine Demokrat Partinin vadetmiş 
olduğu en" Öndeki işlerden birisi değil midir 
bu? öyleyse niçin bekliyelim1? 

Sonra, Necip Bilge arkadaşım diyor ki, ta
biî bir hoca olması itibariyle, âdeta ders ve
rir gibi, Büyük Millet Meclisinin vazifelerini 
sayarken kazai • kudretin Büyük Millet" Mecli
sinde '. olmadiğmı söylüyor. Arkadaşlar, 'kazai 
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kudret nereye bağlıdır? Aceba kazai kudret I 
Allah 'a mı bağlıdır. Türkiye Büyük Miİlet Mec
lisi milletin yegâne ve hakiki mümessilidir, 
bütün kuvvet bu kubbede: toplanır. Biz, hep
sini yaparız. Ayırdığımız arkadaşların işine 
karışmamak isteriz Adalet cihazının işine 
karışmamak isteriz, onun bünyesini sarsma
mak için, kendimizin hakkı olan bu işi yap
mamaya karar vermiş vaziyetteyiz. 

Halbuki elimizdeki Anayasa ve ona bağlı 
İçtüzük, Necip Bilge arkadaşımızın dediği gi
bi, bu' komisyona bir sorgu hakkı tanımıyor, 
Pekâlâ. Bu vaziyette ne yapacağız; -oh, iyi 
yapmışlar,' Allah razi olsun mu diyeceğiz? Ar
kadaşlar o halde niye geldik buraya. 

" Kofrıisyon, yapılan suiistimalleri baştan-
aşağıtadat ediyor, siz bana bu salâhiyeti ver
diniz, Iben de bu işleri meydana çıkardım, ne 
yapayım şimdi diyor, içtüzükte kayıtlar mev
cuttur'. Bu İçtüzük olmasa da, biz ona başka 
bir. isitri"verseydik, çünkü ben: tüzüğün mânası
nı bilmiyorum. Binaenaleyh bu, bir kanundur. 
Meclis yapmıştır! Bir mukarrerat değildir. 
Bunun için şimdi bize gelen soruya göre bizi 
temsil eden: Anayasa Komisyonu bize cevap 
veriyor ve İçtüzüğün 177 nci maddesini tefsir 
ediyor.. Buna muhalefet eden arkadaşlar bu 
komisyon tahkikat yapamaz diyor. Kim yapar? 
(Sağdan : Adalet yapar sesleri) Adalet mer
ciine gitmiyor daha iş. Oraya da sıra gelecek
tir., Evvelâ biz' bakalım. Yani Meclis baksın 
tahkikat yapsın. Asıl. mesul olanı, bu işi ya
panları meydana çıkarsın. Biz bir kanun tasa
rısı ... getirdik, bakanların mesuliyetlerine dair. 
Bu i tasarı.iki seneden beri o komisyondan bu 
komisyona gidip gelmektedir. Galiba Demok
rat .Partinin de işine gelmiyor. Küsura bakma
yın. O. kanun yapılmazsa her zaman böyle Dev
let malı yok edilir. 

Her Bakan bilmelidir ki, millet muvacehe
sinde mesuldür.. İçtüzük ve Anayasa hükümle
riyle .değil onun emrettiği ' hususi kanunlarla 
da Bakanlar tecziye edilmelidir. 

.Ben: rica ediyorum, bu tefsiri kabul edelim, 
göreceksiniz ki, ne suiistimaller yepılmıştır, han
gi evlerde ne halılar, yataklar yorganlar hattâ 
hangi kasalarda zebercet taşları meydana çıka
caktır.' 

"Bu 177. maddenin tefsiridir.: Bunu kabul 
etmekle bizden sonra gelecek Büyük Millet | 

.1952 0 : 1 
Meclisleri için ele bir formül kabul etmiş olaca
ğız. ; , . . ' ..'..: 

FERİD ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşmuş 
olan arkadaşlarım, benim arzedeceğim birçok 
hususaü arzetmekle beraber, ondan sonra ko
nuşanlar da meselenin mahiyetini biraz kay
bettirir bir istikamet verdiler. 

Bu itibarla işin esası, muhterem arkadaşları
mın tercüman olamadıkları veya eksik bırak
tıkları noktaları ikmal etmek için arzediyorum, 
meselenin mahiyeti şudur; 177 nci madde uya
rınca kurulacak olan bir komisyon şahit din-
liyebilir mi, dinliyemez mi? Bizzat tahkikat ve 
icra işlerine girebilir mi giremez mi? mesele bu
dur. Anayasa Komisyonu günlerce, saatlerce bu 
mevzuu müzakere etti ve şu neticeye vardı; 177 
nci madde kendisine mahsus müstakil bir hüvi
yet taşımaktadır, ve bu madde kendisinden ev
vel gelen maddelerle irtibat tesis ederek kıyas 
yolu ile hüküm çıkarmaya.... 

RİFAT AL ABA Y (Konya) — Kamisyomm 
fikri değil. 

BAŞKAN —. Müsaade buyurun Rifât Bey,. 
FERİD ALPİSKENDER (Devamla) -^ Efen

dim, ben Anayasa Komisyonunun Sözcüsü ol
makla beraber şahsim adına konuşuyorum. Çün
kü Anayasa Komisyonunun Sözcüsü ye Başkanı 
bu işe muhalif kalmışlardır, onun için bendeniz 
şahsım adına konuşuyorum. 

Evet bu itibarla 177 nci madde kendine has. 
müstakil bir hüviyet taşımaktadır. Feridun Fikr 
ri Düşünsel ve Necip Bilge arkadaşlarınız bu 
madde için Belçika, Fransa, Holânda'dan misal
ler aradılar, fakat bu memleketlerden daha zi
yade İngiltere'de güzel bir misal vardır. İşçi 
Partisi Lideri Atlle Başbakan bulunduğu sıra
larda İngiliz matbuatı kısmen müstakim olmı-
yan bir istikamet almıştır. Hükümet; bundan 
şüphe etti ve acaba matbuat gizli bir. kaynak
tan istifade ederek sistemli bir neşriyat mı, 
yapıyor yoksa başka bir taraftan mı yapıyorlar 
diye? 

Bu 177 nci maddeye uyan veya buna benzi-
yen hükümlere istinat ederek bir anket açtı. Bu 
anketi bilhassa üniversite profesörlerine, hâkim
lere, salahiyetli kimselere tevcih etti. Bunlardan 
aldığı bilgi ve malûmat üzerine yeni bir kanunla 
ya parlâmento huzuruna geleceklerdi, yahutta 
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mesuliyeti mutazammın tahkik yoluna , gidecek
lerdi. Bu yaptıkları !ianket neticesinde,fl!lmütlak 
anket neticesinde toplanan bilgiler Hükümetin 
şüphesini teyit etmedi. Bu itibarla bir kanun yo
luna gitmediler. ^ 

İşte bizim 177 nci maddemiz İngiliz Anayasa 
teamülleri içerisinde yer almış bulunan bir hü
küm tam karşılığıdır. Fakat bu madde konduk
tan sonra teşriî hayatımız demokratik yaşayış ve 
demokratik istikamette yürümedi, gidişimizde 
maalesef bu madde tatbik edilmemiştir. Anayasa 
Komisyonunda muhalif kalan diğer arkadaşları
mız, bilhassa bu maddeniıi diğer maddelerle mur-
tabıt bir hüviyeti taşıdığını, bu maddeye istina
den kurulacak komisyon, icra organı vasıtasiyle 
bir bilgi edindikten sonra, edindiği bu bilgilere 
göre, eğer mesuliyeti mucip bir cihet görürse ve 
bu mesuliyet de bilhassa Meclisin bizzat yapacağı 
soruşturma komisyonları vasıtasiyle olabilecekse 
o zaman mesuliyeti mutazammın komisyonların 
kurulması yoluna gider kanaatine vardı. Eğer 
böyle olmayıp da, yani Meclisçe mesuliyeti tazam-
mun eden Soruşturma komisyonları kurulması 
icabettiği takdirde, o zaman bu işi hükümete bı
rakır. Çünkü Anayasamızın 61 nci maddesi Bü
yük Millet Meclisine bir istisnai salâhiyet ver-, 
mistir. O da, îcra Vekilleri, Devlet Şûrası ve 
Temyiz Mahkemesi âza ve reislerinin bizzat talu 
kikâtım yapar ve bunun için mesuliyetti bir so
ruşturma komisyonu kurar, şahit dinler, tahki-
kat yapar. Sebebi de bu organların üstünde bir 
heyetin Türkiye 'de mevcut olmayışıdır. O heyet 
Büyük Millet Aleclisidir. Fakat bizim bu mesele
de ara'ştırdığımiz hususları tesbit ettikten sonra, 
ihtimal ki, bu işin icra heyetinden birine düşmesi 
ihtimali olabilir. Belki Maliye Bakanlığı me
murlarına taallûk edebilir. Bu takdirde Anayasa
nın 61 nci maddesinin şümulü dışında kalırsa 
o zaman bu işin tahkikini icra organına vere
cektir. Bizini yakın tarihimizde Meclisin icra işle
rine el attığı zamanlar olmuştur. Meselâ istiklâl 
mahkemeleri kurmuştur. Fakat biz 14 Mayıs in-
kilâbını idrak ettikten sonra bir daha geri gide-
miyeceğiz. Biz Anayasa Komisyonu ekseriyetinin 
kararını kabul ; ettiğimiz r takdirde Anayasaya ay
kırı gayrimeşru bir meclis hâkimiyeti yoluna git
miş oluruz. 

Meclis hâkimiyeti çok iyi bir şeydir. Fakat 
Anayasanın Meclise tanıdığı bâzı vazife ve sa

lahiyetlerin çerçevesi içerisinde bulunmak şartiy-
le. Anayasaya aykırı bir Meclis daima gayrimeş-
rudur. Anayasanın, bir maddesini okuyarak, 
Anayasa Komisyonu ekseriyetinin hazırlamış 
olduğu bu raporun hakikaten Anayasaya aykı
rı olduğunu arz ve izah etmek istiyorum. Ana
yasanın dördüncü maddesi : Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Milletin yegâne ve hakikî mümes-, 
sili olup Millet namına hakkı hâkimiyeti isti
mal eder. 

Beşinci madde — Teşriî salâhiyeti ve, icra 
kudreti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve-te
merküz eder. 

Altıncı madde — 'Meclis, Teşriî salâhiyetini 
bizzat istimal eder. - >-.r •.<". 

Madde 7. — Meclis, ic ra salâhiyet ini , kend i 
tarafından müntahap Reisicumhur ve onun tâ
yin edeceği bir icra Vekilleri Heyeti marifetiy
le istimal eder. Meclis, Hükümeti her vakit 
murakabe ve iskat edebilir. ; 

Şimdi bu maddeler bize açıkça gösteriyor ki, 
icraya mütaâllik olan tahkikat işleri de icra or
ganına aittir. Meclis, icra işine müdahale etti
ği takdirde Anayasanın bu maddesine doğrudan 
doğruya muhalefet etmiş olacaktır. 

Muhterem Sinan Tekelioğlu diyor ki, ne ya
pıp yapacağız, mesulleri arıyacağız,,hem sonuna 
kadar arıyacağız, fakat Anayasanın vâz'ettiği 
hükümlerden ayrılmamak suretiyle. 

Arkadaşlar, Meclis, bu tahkik heyetine, 
Meclisin kurulduğu günden bugüne kadar olan 
işleri tahkik etme salâhiyetini veriyor. Dernek 
ki, Yüksek Meclis bu işte aydınlanmak istiyor. 
Bu aydınlanma işinden sonra belki bir kantin 
yapar, belki Divanı Âli kurar, belki icra or
ganının selâhiyeti cümlesinden olan bir "işe doğ- : 

rudan doğruya icra organına verir. Bu itibar
la bu Anayasa hükümlerine uygun olarak bir 
karara varmak meselesi ayrıdır, mesulleri ta
kipsiz bırakmak meselesi ayrıdır. ' 

Naçiz bir Anayasacı olarak istirhamım, bu 
Meclis Anayasa üzerinde daima asıl, yüksek bir 
hassasiyet göstermiştir, bu işde de bilhassa bu 
hassasiyeti Yüksek Heyetinizden beklerim; 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte-

rem arkadaşlar, Yüksek Meclis bir tahkikat ko
misyonu teşekkülüne karar vermişti. Bu komis
yonun teşekkülüne karar verileceği zaman Tij|-
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zük ve Anayasa mucibince böyle bir komisyo
nun kurulamivacağım ileri sürmüş olan bâzı ar
kadaşlar, bakıyorum, bugün kurulmuş olan bu 
komisyonun salâhiyetine itiraz etmektedirler. 
Esasen bunlar böyle bir komisyon kurulamaz, 
diyo bir fikir dermeyan etmişlerdi ve bu müta
lâalarına rağmen Yüksek Meclis İçtüzüğün 177 
nci maddesine dayanarak böyle.'bir-komisyonun 
teşkiline karar vermişti. 

Şimdi evvelâ Anayasanın 22 nci maddesini 
okuyalım : «Soru, gensoru ve Meclis soruşturma
sı Meclisin yetkilerinden olup, bunların nasıl 
yapılacağı İçtüzükte gösterilir». Meclis soruş
turması, Meclis tahkikatı. Meclisinsalâhiyetle-
lerindendir ve bunun ne şekilde yapılacağı İç
tüzükte gösterilir, diyor. Yani Anayasa Meclise 
bu salâhiyeti veriyor. Burada demiyor ki ; ba
kanların mesuliyetini araştıracak olan tahkikat 
komisyonunun ne şekilde kurulacağı ve ne gibi 
yetkileri haiz olacağı İçtüzükte gösterilir, bunu 
demiyor. Yani tefrik yapmıyor. İki türlü tahki
kat komisyonu vardır, birinin salâhiyetini İçtü
zük tâyin ediyor, diğerini göstermiyor, demiyor. 
Meclis tahkikatının ne şekilde yapılacağı ve ku
rulacak komisyonun yetkileri İçtüzükte göste
rilir, diyor. 

Şimdi İçtüzüğümüze gelelim: İçtüzüğün 169 
iicu maddesinden 177 nci maddesine kadar olan 
maddelerdeki hükümler buna aittir. Raporda 
deniyor k i : «177 nci madde mucibince kurulan 
tahkikat komisyonu, bilgi maksadiyle kurulan 
tahkikat komisyonudur.» 

, Bundan evvelki maddelerde kurulan tahki
kat komisyonu bakanların mesuliyetini meyda
na çıkaran tahkikat komisyonudur. Bu iki tah
kikat komisyonunun birbiriyle alâkası yoktur, 
diyorlar. Bendeniz bu kanaatte değilim. 

177 nci madde şöyle diyor: Meclis bir iş hak
kında doğrudan doğruya ilgilenmek isterse, bir 
soruşturma komisyonu kurar. 
, Nasıl kurar? Bunu tarif etmemektedir çün

kü. Baha evvelki maddelerde tahkikat komis
yonu nasıl kurulduğu, hangi komisyonlardan 
kurulduğu, tarif edilmiştir. 

Burada sadece : Meclis, tahkik komisyonu 
teşkil eder, denmektedir. Ama ne şekilde teş
kil edeceğini tarif etmiyor. Çünkü yııkarki 
maddelerde göstermiştir. Bunun için daha ey-
Yelki: maddelere müracaat ediyoruz. Şekil hu

susunda ;d#,a efyv^il.ma4deler.e>..-mlüracaat' etti
ğimiz ı-gibi ^ u komisyonların salâhiyeti nedir 
denildiği zamanda; tabiatiyle daha evvelki mad
delerde konmuş olan salâhiyet hükümleıine mü
racaat etmemiz ica'beder. Bu salâhiyet nedir? 
Bu salâhiyet, şahit dinlemek, ehlivukuf dinle
mek ve l'üzumîu göreceği evraka el koymaktır. 
173 neü madde Ibunlari1 tadat etmiştir. (Komis
yonun ismij tahkik komisyonudur. Bu tahkik 
komisyonunu Meclis karariyle kurduk, (bugün 
Memurin Muhakemat(Kanununda bir tahkik me
muruna dahi Ira salâhiyet tanınmışken (biz Tah
kik Komisyonuna niçin Ibu salâhiyeti çok görü
yoruz? Bu itibarla 177 nci madde, gerek -sekil 
bakımından, gerekse komisyon salâhiyeti bakı
mından evvelki maddelerde kurulmuş olan tah
kik komisyonu ile irtibat halindedir. Tahkik 
Komisyonu için Ibir tahkik memuruna tanınmış 
olan salâhiyeti talbiatiyle, tanımak iktiza etmek
tedir. Mâruzâtım hundan ibarettir. 

BAŞKAN —Ahmet Gürkan. 
AHMET TÜRKAN (Tokad) "•— Arkadaşlar, 

Necip Bilge arkadaşım Ibuyurdular ki ; bu 177 
nci maddenin, W9 n'cu madde ile kurulacak olan 
komisyon kadar salâhiyeti, olduğuna dair yögâ-
ne dayandığım şey,.aynı bölüm içerisinde bu
lunmasından ibaretmiş. Hayır arkadaşlar, yal
nız aynı (bölüm içinde (bulunmasından ibaret de
ğildir. Bu maddenin kendi nefsinde mündemiç 
'bulunan mânaya da dayanmaktayım. Fakat ken
dileri bu maddenin, müstakil (bir madde oldu
ğunu ispata çok çalıştılar ve kanaatimtce mu
vaffak da olamadılar. . . . , 

Benden evvel konuşan Mehmet Daim Sualp 
arkadaşımın! mütalâasına ilâve edeicek bir şeyim 
yoktur. Esasen kendisinin, gayet veciz ve beliğ 
olarak bu madde üzerindeki teşrihini1 hakikaten 
memnuniyetle ye zeykle dinledim. 

Arkadaşlar; Soruşturma Komisyonu; bunun 
eski tâbiri Tahkik Encümeni idi, yani tahki
kat yapacak. Bu Soruşturma (Komisyonu tâbiri 
aynen 177 nci maddenin) içindedir. Hem Soruş
turma Komisyonudur diyoruz, hem de soruş
turma yapmaya salâhiyeti yoktur demeye nasıl di
limiz varıyor? pekâlâ Soruşturma Komisyonu
dur. Ehli vukufu, dinliyebilir, evraka el koyar, 
taharrjyat dahi.yapar. Ama'bunu kendisi yap-
mıyacaktır. Eğer (bunu kendisi yaparsa teşriî 
vazifesi ile kazai vazifeyi 'birbirine karıştırmış 
olur. Bunun da yolu nedir? Doğrudan doğruya 
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Devlet araçlarından istifade etmektir. ; Meclis 
bir mesele »hakkında tenevvür etmek istediği za
man İmraeağı komisyonun faaliyete geçmesiyle 

: Meclisin teşriî sal âhiyetiyle icrai salâhiyeti bir
birine karıştırılmış olmaz. Nasıl ki, bu Meclis ic
rai vazifesini, içinden ayırdığı İcra Vekilleri 
Heyeti vasıtasiyle görebiliyorsa, yine bu vazifeyi 
de kendi bünyesinden ayıracağı komisyonla pek
âlâ görebilir. Bahusus o komisyon bizzat araş
tırına yapmıyor: Ö-komisyon Devlet vesaitinden 
istifade ediyor. Müddeiumumiye yazıyor, diyor 
ki; filân filân adamların ifadelerine müracaat 
edilecektir, ihzarım rica ederim. Müddeiumumi 
de kendi kanallâriyle ve ceza usulü . muhake
meleri usulüne göre onları celbedecek ve ifadele-
lerini alacaktır. Şimdi 177 nci maddeye göre, ev
velce bu komisyona verdiğimiz salâhiyetin nok
san olduğunu söylersek, tezada düşmüş olacağız, 
Bu, Meclisin mânevi salâhiyetine yakıştıranı ıya-
cağım bir şeydir. Kanun teklifine gelince: Bu 
Meclis kanun yapacak olan muhterem Meclis de
ğil midir? Bu meselenin şahsına münhasır olmak 
üzere alacağımız bu karar, bu meseleye inhisar 
ettirilir. Ama' bundan sonrası için de vukuagele-
cek hâdiseleri içine almak üzere bir kanun yapa
lım denirse o başka. O kanun arkadan gelsin. 

Fakat şimdi huzurunuza gelen Anayasa Ko
misyonunun vazıh, müdellel hukuki raporunu ka
imi etmemiz lâzımdır. Bunu arz ve teklif ediyo
rum; 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, Muammer Bey arkadaşımız, bizim, de
min zannederim Necip Beyin serdettiği mütalâatı 
göz önüne alarak, tamamen komisyonun ekalliye-
tiyle her noktada her fikirde beraber olduğumuz 
mülâhazası ile olacak ki, «tezat vardır, tezada dü-

,, şüyorlar» diyorlar. 
Bendeniz tesbit ettim, komisyon ekalliyetinin 

birinci maddesi diyor ki... 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Zeki adamsın!... 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— (Crülerek) tabiî tabiî, zeki olmasam çıkıp söy-
liyemem, elbette asgari bir zekâm var. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Zekisin Fe
ridun Bey.. 

. FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
' •-••—Evet doğru, orta reis.. 

. Bu birinci maddeide «Meclis soruşturması 

mutlaka Bakanlar veya Bakanların suç ortağı 
olanlar hakkında açılır. Binaenaleyh, ortada bir 
bakanın suçu bahis mevzuu olmadıkça Meclis so
ruşturması yapılması caiz olamaz.» diyorlar ki, 
ben bu fikre iştirak etmiyorum, katiyen edemem. 
Çünkü beri demin beyanda bulunurken dv̂  Meclis 
tahkikat yetkisinin bütün olduğunu arzettim. 
Meclis şahit .dinlemiyecek, şunu bunu yapmıya-
cak olduktan sonra... Arkadaşlar «Meclis» dedim, 
dikkat buyurun, Belçika Kanununda Meclis.ken
di basma heyeti umumiye olarak, Kamutay ola
rak bu tahkikatı yapabiliyor. Belçika Kanununda 
bu da yardır, Meclis heyeti umumiye halinde 
tahkikat yapıyor. 

Binaenaleyh, ben Meclisin böyle bir hakkas 

salâhiyete malik olduğunu inkâr edecek insan mı
yım? Ona olan inanımı yani. şahsiyetimi inkâr 
eder miyim. (Asla sesleri). 

Merhum Lûtfi Fikri Bey bu Mecliste «enquete 
par!ementairc» kürsüsünde iken ben samiin sıra
larında oaturarak, sıban bir vatandaş olark, 
hâdiseyi yaşamış, onun acısını duymuş bir ada
mım. Bundan 27 sene mukaddem hakkında «en-
quete parlementaire» teklif edilmek suretiyle başı
na yıldırlm yağdırılması akıbetiyle karşı karşıya 
kalmış bir adamın; Meclis soruşturması denince 
şimdi dahi titrerim. İstiyorum ki, şu müessese 
tam mâiıasiyle eşkale mutabık, ruha ve kavai-
de muvafık cereyan etsin. Sayın Paşanın (Te~ 
kelioğlu'nun) buyurduğu gibi «Meclis Reisliği 
yaptığımız günlerden şu zamana kadar şu ol
madı, bu olmadı, daha devam etseydi ne olacak
tı, bir şey kalmıyacaktı» demelerini doğru bul
madım. (Soldan gülüşmeler) 

Rica ederim böyle mühim dâvaları fukarala
ra atfetmeyin (Sağdan gülüşmeler). 

Şimdi, sevgili paşamın bir sözü, bir zihni
yeti vardır, burada bahsetmiştir. Yani: bunda 
her hangi bir maksadım yok, kendisini incit
mek de istemem. Ben, dedi, bir gün adamları as
tım, ondan sonra muhakeme ettim. (Soldan.gü
lüşmeler, alkışlar.) 

Şimdi, paşa affetsin, ben o kadar kabadayı 
değilim. (Gülüşmeler) Bir adamı bilâmuhake-
me asacak ondan sonra muhakeme edecek kadar 
cüretkâr değilim. Evvelâ muhakeme etmeye, 
sonra gerekiyorsa asmaya taraftarım. ( (Gülüş -
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Şimdi bu havayı uhuvetkârane içinde bir 

noktayı arzetmek istiyorum : 
Arkadaşlar, dikkat edeceğimiz nokta şudur: 

Mehmet Daim eyin de dediği gibi, iltibasa ma
hal veren nokta şudur: Anayasamıza göre Mec
lis soruşturması noktasından İçtüzük hüküm
leri cereyan eder. öteden beri bu mevzu doğul
muş, işlenmiştir. Esas ele alınması gereken ci
het bunun harice aksi meselesidir. Bakın size 
bunun ihtiva ettiği tehlikeyi arzedeyim. 

İçtüzüğün 232 nci maddesini okuyalım, iç
tüzüğün 232 nci maddesi mucibince İçtüzük ve 
bizim İçtüzüğe taallûk eden kararlarımız ilâma 
tabi değildir. Acılığı buradadır işin. Meclisin 
böyle bir salâhiyeti var mı, yok mu, vatandaş 
bilmiyecektir. Ama diyeceksiniz ki, vatandaş 
İçtüzüğü okumuş da eskiden cereyan eden Di
vanı Âli ile ilgili birtakım meselelere dair hü
kümleri biliyor muydu?. 

Arkadaşlarım, mesele şuradadır; o ayrı bir 
mekanizmadır. Bana kalırsa ben onuri hakkında 
da kanun yapılması taraftarıyım. Ama bugün 
şu güzelim Meclis soruşturmasını hayata atıyo
ruz; yeni doğuyor bu müessese. Böyle bir za
manda bunun hariçteki tezahürünü ne yapaca
ğım diyebilir miyim?. Biz bu kararı evvelce ver
dik; 232 nci maddeyi okuyayım; İçtüzük hü
kümleri ve onun üzerinde yapılacak değişiklik
ler ilâna tâbi değildir. Resmî Ceridede de ilân 
edilmiyecek; vatandaş haberdar olmıyacak. Bu 
sebepledir ki, kanunu bilmemek mazeret değil
dir, fakat tüzüğü bilmemek mazerettir. 

Aranan nokta şudur : Paşa diyor ki; atı 
alan Üsküdar'ı geçecek. Evet ama atı alan Üs-
küdarı zaten çoktan geçmiştir. Ancak ortada 
bir nokta y a r ; bu kadar gün bekledik, yeniden 
hüküm koyacak değiliz, hüküm malûmdur; 
Belçika Kanununun 13 ncü maddesi bilinmek
tedir; takdir edeceğiz; komisyon da bizimle 
mutabık oldu mu bu iş bir haftada huzurunuza 
gelir. Bu noktada dikkatinizi istirham ediyo
rum. Ortada antidemokratik kanunlar vardır, 
ama bu kanunlar nasıl çıktı 1 Vakit oldu ki, 
kimse ağzını açmadı. Yine vakit oldu ki, kimse 
burada bu kanunların çıkmasına itiraz etmedi. 

Geçenlerde Ali İhsan Paşanın dediği gibi 
«uçtu uçtu, oldu geçti.» Bendeniz mübarek he
yetinizi tahzir ederim, mademki bir şeyin huku
ki mahiyete tefriki mümkündür, neden ona in
tizar etmiyelim de bunda acele edelim. Nihayet 

I arzediyorum, bunu yapmak kaabil iken bunda 
acele edilmesine mahal yok. Bu, ençok 4 - 5 
günlük bir meseledir. 

Bir nokta daha hatırıma geldi, arzedeyim: 
(Kanunların Anayasaya mutabakatı veya ademi 
mutabakatı) elde bir kitap var, bunu merhum 
kıymetli arkadaşım Sait Azmi Beyin oğlu çıkar
mış. Bu eser hakikaten çok kıymetli bir eserdir. 
Zavallı fakirin omuzlarına iki mühim kanun 
yükletilmişti ve Emekli Sandığı Kanunu ile Se
çim Kanunu muhterem Sait Azmi'yi şehit et
mişti. İşte bu kıymetli zatın oğlu böyle mühim 
bir eser çıkarmış ve bana da bir tane gönder
miştir. Bu eser 450 sayfalık, muazzam, Türk 
hukuk âlemi için mucibi iftihar bir eserdir. Ka
nunların Anayasaya muvafakat ve ademimuvâ-
fakatı meselesini Avrupa kitaplarından istifade 
ederek tetkik etmiş ve bunu bu kitabında uzun 
uzadıya izah etmiş. Vakaa birçok noktalarına 
benim itirazlarım olacaktır, fakat naçiz bir ar
kadaşınız olarak arzediyorum ki, böyle bir dâva 
entellektüel hukukçularımızı geniş ölçüde meş
gul etmektedir. Bu Anayasa mevzuunda bunca 
istical etmeye sebep yoktur, nihayet iki üç gün
de hallolur bir meseledir. 

232 nei maddeyi okuyayım: 
RİFAT ALABAY (Konya) — Alakası yok. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Alâkası var.. Alâkası şudur: Bu madde (Bu 
tüzükle bundan sonra yapılacak değişiklikleri 
Anayasanın 35 nci maddesinde gösterilen şekil
de ilânına bağlı değildir.) ilânda bağlı olmayın
ca da bir vatandaş bundan haberdar olamaz. Ye 
bir kanunun ifade ettiği kuvvet halkça malûm 
olmıyacağı için bunun bir hukuk devletinde de
ğil alâtarikılkıyas, hilafı kıyas dahi tecviz edil
memesi icabeder. Naçiz bir usulü fıkıhçı olarak 
arzediyorum: «Hüsş. ma safa, da, ma keder 
hoşuna gideni al, gitmiyeni alma.» ,. 

BAŞKAN — Daha üç arkadaşımız söz almış
tı i'. Kifayet takrirleri vardır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, adam astırdığımdan bahsettiler. 

BAŞKAN — Paşam müsaade buyurun, bir 
sa,taşma mahiyetindo değildir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Zapta 
geçti. «Adam astı» dedi. Direniyorum! 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset sataşma ol
madığı kanaatindedir. Arkadaşımız direniyor. 

- 7 4 -
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Konuşmasını tasvib buyuranlar lütfen işaret et- I 
sinler... Etmiyenler.. 

Efendim, anlaşılmadı. Yeniden tasvibinize 
arzediyorum. Konuşmasını arzu edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Etmiyenler... Edilmemiştir. 

SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Efen
dim daha oturmadüar ki. 

Adam astı dedi. 
BAŞKAN —• Sataşma olsa bile tatlılıkla ol

muştur. Komisyon söz istiyor, takriri bilâhara 
okutacağız efendim, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YU
NUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Aziz 
arkadaşlar; Anayasa tatbikatı hakkında- yeni 
yeni hükümler vermek yolunda olan 9 ncıı 
Büyük Millet Meclisi bugün de, yine Anaya
sa hukuku tatbikatı hakkında ilerdeki mua
melelere emsal teşkil edecek bir karar ittihaz 
buyuracaktır. Anayasa, Komisyonunun ekse
riyetle vermiş olduğu karar hakkında muhte
lif itirazlar sepketmiştir. Bunlara ayrı ayrı 
cevap vermek mecburiyetindeyiz Ta ki, ilmî 
yollarla ve ilmî ışıklarla istikbal için, tarih 
için noktai • nazarlarımızı lâyıkiyle izah ve ten
vir etmek imkânına malik olalım. Şüphesiz 
bu izahat biraz uzun sürecektir. Berveçhi 
peşin bu izahata tahammül göstermenizi is
tirham ederim. 

Malûmu âliniz 1951 senesi toplantısında 
Meclise tevdi edilmiş olan Millî saraylardaki 
eşyanııi murakabesinde vâki olan suiistimal
lerden dolayı tahkikat açılmasına Meclis ka
rar vermiştir. Bu tahkikat vazifesi ile görev
lendirilmiş buluaiı İnceleme Komisyonu ken
disinin tahkikatta haiz olduğu salâhiyetler 
hakkında şüpheye düşmüş ve Meclise müra
caat ederek kendi salâhiyetlerinin nelerden 
ibaret olması lâzımgeldiğini, birer birer mad
deler zikretmek suretiyle, sormayı muvafık 
bulmuştur. İnceleme Komisyonunun bu sual 
tezkeresi buradan Anayasa Komisyonuna ha
vale buy ur ulmuştur. Bu komisyon uzun tetkik
ler neticesinde tevzi edilmiş olan raporunu 
tanzim etmiştir. Arkadaşlar, bu akademik bah
sin izahında emin olunuz ben de hiçbir neşe ve 
şevk duymamaktayım. Fakat bunu sırf bir va
zife icabı olarak yapıyorum. Öyle görüyorum 
ki, Büyük Millet Meclisi mensubu olan arka
daşların zaten reyleri ve kanaatleri taayyün [ 
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etmiştir. Rey verme zamanı gelince içeri gi
rip reylerini istimal buyuracaklardır. Fakat 
bir mesnet olması ve ileride bu gibi şeyleri 
yazacak müverrihlerin ekseriyetin noktai na
zarını zabıtlardan öğrenmesi için bu izahatı 
bir vazife - olarak arzetmek mecburiyetinde ka
lıyorum. 

İş, Anayasa Komisyonuna geldiği zaman 
bu gibi meselelerde vicdanını tatmin etmek 
istiyen bir arkadaş orta yere bir sual attı : 
«Meclis soruşturması ve bunu. yapacak komis
yonun şahit dinlemek, şahitleri ihzar etmek 
salâhiyetlerine malik olması, kaza kuvvetine ve 
icra kuvvetine bir müdahale teşkil etmez mi! 
Evvelâ bunu tetkik edelim» dediler. 

Arkadaşlar, gerek huzurunuzda, gerekse Ana
yasa Komisyonunda bu gibi Büyük Millet Meclisi 
ekseriyetini Anayasa hukukuna riayet etmemek
le itham ettirebilecek meseleler meydana çıktığı 
zaman berideniz naçiz kanaatimi kullanmaktan 
ve müdafaa etmekten içtinap ederim. Bu gibi 
meseleler geldiği zaman içinde bulunduğumuz 
parlemanter âlemin evvelâ verdikleri kararlar 
nelerdir? Demokratik memleketlerde parlâ
mentolar bu gibi meseleleri ne hale getirmiş ve 
ve nasıl intaç etmiştir? Anayasa otoritelerinin 
bu husustaki mütalâaları nelerdir? Bütün bun
ları tatbik ettikten ve kendi Anayasamızın ru
huna mutabık olduğuna kanaat getirdikten 
sonradır ki; kanaatimi izhar ve müdafaa ede
rim. Aynı tez ortaya atıldığı zaman Anayasa: 
hukuku otoritelerinden dünya efkârını birleş
tirici mahiyette olan Avrupa,nm muhtelif mem
leketlerinde Amerika'da, Asya'da, Çin'de oku
nan ve Anayasa"hukukuna bütün dünyaca tanı
nan Esmen, Bartelmi ve Dügi gibi müelliflerin 
eserlerini tetkik ettikten sonra hakikaten bir jüris 
konsül gibi tanınan ve sadece nazariyeleri orta
ya atmakla kalmryan , Esmen'fal eserinden-bu 
hususta, en geniş malûmatı edindikten sonra/ bu 
konuda söz aldım. • • 

Esmen kitabında diyor ki, « ben bunları da
ha evvel 1914 te Fransız kanunu çıkmadan ev
vel serdettim. Fransız Parlâmentosu benim nok
tai nazarımı kabul etti ve tatbik eyledi: Sonra 
1914 de bir de kanun -çıkardı. Artık benim "nok
tai nazarımın, anket parlmanter' açılmasının ve 
anket parlmanter açıldıktan sonra tahkikat ko
misyonunun, ' yani kazai diye tavsif ettiğim, bel--
ki, kazai diye tavsif etmekte hata ettiğim, yal-

— 75 — 
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nız şahit dinlemek, belgelere elkoymak salâhiyet- | 
leri gibi saİâhiyetlere malik olmasının Anayasa- \ 
ya mugayir olmadığı,. bu kanun meydana gel
mekle meydana çıktı, mesele pozitif olarak hal
ledildi »diyor. 

Yine bu otoriteler diyorlar ki, anket parl
manter ancak Meclis hâkimiyetine ulaşmış olan 
memleketlerde caridir, Fransa, Avrupa'da ilk 
defa yazılı Anayasayı akla, muhakemeye istinad-
ederek koymuş, tatbik etmiş bir memlekettir. 
Ancak, Fransa'da' cumhuriyet rejimi geldikten, 
imparatorluk ve kırallık rejimleri muhtelif millî 
mücadeleler neticesinde zevale uğradıktan son-
radır ki, Fransız Meclisi anket parlmanteri ka
bul etmiş fakat Fransa'da Kırallık, imparator
luk ve şeflik sisteminin cari olduğu zamanlar 
Meclisin anket parlmanter yapması salâhiyeti 
kabul edilmemiştir. 

Anket parhnanter yapmak salâhiyeti iki 
membadan kuvvet almaktadır: Bunlardan biri
si Meclisin Hükümeti her zaman murakabe et
mesi salâhiyetine malik olmasıdır. Bu Meclis 
Hükümeti her zaman murakabe etmek 
salâhiyetine maliktir; Hükümetin toptan 
icraatı veyahut bir bakanın münferit 
icraatına itimat veya ademi itimat re
yi izhar etmek kudretine maliktir. Elbet
te bu hakkın istimali için de lâzımgelen mese
lelerde, işte bizim 177 nci maddenin derpiş etti
ği ve söylediği gibi, bilgi istenilecektir. Ve Mec
lis bu bilgiyi edinmek hakkına malik olmalıdır-
ki Hükümeti murakabe etmek vazifesini tam 
olarak, şuur ve bilgi içerisinde istimal edebil
sin. Bu bilgi edinebilmesi için de bâzı salâhiyet
lere malik olmalıdır. Bu şekilde müelliflerin' 
mütalâaları ve parlmanter memleketlerin tat-
bikatiyle, anket parlmanterin kazai ve icrai 
kuvvete müdahale mahiyetinde olmadığı, hattâ 
tefriki kuva cari olan memleketlerdeki esasa 
dahi muhalif bulunmadığı ve Meclisin ikinci 
salâhiyeti olan kanun teklif etme inisiyatifinin 
anket parlmanterle aynı kuvveti haiz olduğu 
sabit olmuş oldu. 

Feridun Fikri arkadaşımız da, bu hususta 
kendileriyle Meclis Anayasa Komisyonunun 
ekalliyeti arasında tenakuz bulunduğunu işaret 
ettiğim zaman, benim bu konuya temas edece
ğime intikal ederek, «Anayasanın bu işte asla 
mugayereti yoktur» dediler. Emsal meydanda
dır, , otoriteler meydândadır. Kendilerinin sene- | 
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lerden beri bu işte teveggulü vardır. Bu oihet 
böylece halledilmiştir arkadaşlar. Bu hususta; 
bir şey dediğimiz yok. 

Arkadaşlar, kalbiniz müsterih olsun, huku
ki vicdanınızda azıcık olsun bir tereddüt ve en- ; 
dişe kalmasın. Ancak millî hâkimiyeti elde et
miş olan milletlerin parlâmentolarmdadır ki 
anket parlmanter salâhiyeti kabul ve tatbik 
edilmiştir. Parlmanter memleketlerin parlâ
mentolarının mukarreratı ve Anayasa otorite! e-;. 
rin eserleri, anket parlmanterin, hattâ tefriki 
kuva esasına dahi mugayir olmadığı ve meclis
lerinin salâhiyetinin içinde bulunduğu prensi
bini müttefikan kabul etmektedir. Arkadaşları- > 
mm bu cihet üzerindeki bütün mülâhazaları bu 
şekilde bertaraf etmelerini ye tam bir hukuku 
vicdan istirahati içinde bulunmalarını rica ve 
tavsiye ederim. s 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu hususta sizinle tamamiyle mutabıkım. 

YUNU& MUAMMER ADAKANT (Devamla) . 
— Şimdi igelelim ikinci objeksiyona : Anayasa . 
'Komisyonunda muhalif olan, ekalliyette kalan 
Sayın Refik Şevket ve iarkadaşları. ve Sayın 
Şemsettin Günaltay diyorlar ki : «Evet anket 
parlmantler yapabilirler fakat bu İçtüzüğün 
177 nci maddesi mucibince yapılacak olan tah
kikat Meclis tahkikatı değildir» diyorlar, ve bu^ 
nu şu şekilde ifade ediyorlar : «Meclis soruş
turması mutlaka bakanlar veya bakanların- suç 
ortakları olanlar hakkında açılır. Eğer bakan
lar yoksa bu, Meclis soruşturması değildir. Ana
yasa hukukunda beynelmilel tâbir olarak kulla
nılan «Enquete parlementaire» değildir diyor
lar. «Eğer bu anket parlmanter olsaydı o za
man bunu yapacak olan komisyonun salâhiyet
leri hakkında kendileri bir ihtilâfa duşmiyeicek-
lerdi» diyorlar. 

Bu bediM hakikatin bu itirazını yaptıkları 
için affınıza mağruren, bunu meydana koymak, 
bedahate mugayir olan itirazı düşünnek. için ' 
bir, iki metinle sizleri karşı karşıya bırakaca
ğını : - •.•':• • 

Şimdi, bu isimlerini verdiğimiz arkadaşlarını 
Fransızca bilirler ve hukuki mütalâada buluna
bilirler. Ama bizde bir âdet var, arkadaşlar, 
bir kere bir komisyona igirdi mi, komisyonun 
kapısından girerken fikirleri ne ise,: sonunda 
o fikirle komisyondan çıkıyorlar. Siz metin 
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.göstermişsiniz1, emsal 'göstermişsiniz^ otoriteler 
•göstermişsiniz, yok, fikirleri;yine değişmemiştir. 
Bunun içindir, ki, bu arkadaşlarımız bu fikirle
rinden vazgeçmiyerek bu muhalefet şerhini da
hi bu şekilde (belirtmekten.çekinmemişlerdir. 

'Şimdi, en kolayı Larousse ne diyor: 
«Reûnion des temoignages pour eluelder une 

• qııetion douteuse» yani muhtelif şahadetlerin -
buna deliller de' diyebiliriz - şüpheli olan bir 
meselenin tenviri için eemedilmesidir. 

lÂnket demek Larous'un tâbirine göre şüp
heli bir meseleyi tenvir etmek için muhtelif 
delillerin cemedilmesi demektir.; 

Şimdi yine bir başka hukuk ansiklopedisi, 
anketi; «tine proc6dure qui a pour objet l'audi-
tion des temojns» diye tarif eder. Yani anket 
bir usuldür ki; şahitlerin dinlenmesini gaye 
telâkki eder. Şimdi bu. ansiklopedide de Eş
men'in tarifinde de bu arzettiğim. şekilde tarif 
vardır! 

Bir Meclis politik,.zirai, sınai meseleleri bir 
idarenin .muamelelermdeki suiistimali tahkik 
etmek.için anket açabilir. Şu halde Meclisin açıl
masına karar verdiği anket nedir?. «Enqete 
parlementaire»; dir. Anket iki türlüdür; biri en-
,qete judieiere 'dediğimiz adlî ankettir, adliye 
kanaliyle açılacak tahkikattır. Fakat B. M. 
Meclisi, .demin de arzettiğim gibi, §u esbaba müs
teniden, ben kendim tahkik yapacağım diyor. 

. Bunun için de hukuk âlimi olmaya bence lüzum 
yok. Hukukun esası mahzı akıl, mahzı mantık
tır,; meseleyi halle .kâfidir. Şahit dinlemeden tah-
.kikat yapılır mı? Tahkikatın esası olan delil 
falan, yerdedir diye bir ihbar vâki olunca ona el 
koymadan tahkikat yapmanın, imkânı olur mu? 

•Arkadaşlar biz, bu tahkikata B. M. Meclisi 
olarak karar verdik. B. M. Meclisi olarak dedik-
ki; Bu, saraylarda vâki olan suiistimallerin tah
kikatını ben adliyeye havale etmek istemiyo
rum, bizzat yapmak istiyorum, hâkimiyeti mil-
:üyeye kayuşmufolan memleketlerin parlâmen
tolarının, yaptığı gibi bana mevdu olan bu sa-
•raylardakibusuiistimallerin tahkikatını evvelâ 
ben kendi komisyonum vasıtasiyle yaptırmak 
istiyorum!» . 

Bu, kaziyei muhkemedir ve bu I*. M. Mecli-
- sinin kararına bir kere iktiran etmiştir. 

Muhalif • arkadaşlar diyorlar ki; «B. M. Mec
lisi bu karan verdi. Verdi ama, lâzımgeldiği za-
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man o komisyonurı tahkikatını adlî makam
lara havale etsin.» Ne olur o zaman? Adlî tah
kikat olmaz mı? Anket perlmanter olmaz. Müd
deiumumiye müracaat edecek,: şu şahidi celbe-
dip hazırlık tahkikatı yapacak... Suç var mı?? 
Âmme dâvası açmak, karar vermek lâzım mı, det 
ğil mi? Bu ne oldu? Adlî tahkikat oldu, 

Peki, adlî tahkikatı kabul buyurmadmız. Si
zin iradeniz, adlî tahkikatı kabul etmemek mahi
yetinde tecelli etti. Adlî tahkikatı kabul etme
mek mahiyetinde tecelli edince tavzif buyurdu
ğunuz komisyona en basit tahkikat salâhiyetini 
vermek aklın ve mantığın en tabiî bir muktazası 
değil midir? 

Peki, aklın ve mantığın bu muktezası karşısın
da diyarlar ki, « olabilir, ihmal edilmiştir, şim
diye kadar üzerinde durulmamıştır,, Anayasa'-
da derpiş edilmemiştir, kanun çıkarılmamıştır. 
Bu akim ve mantığın muktezasıdır, bunu komis
yona verelim » diyorlar. Burada Anayasaya mu
haliftir diyorlar. Feridun Fikri ve Necip Bil
ge'de diyorlar ki, « doğrudur dediklerin senin, 
bu akim ve mantığın muktazasıdır ama, •• bu za
mana kadar kanun ihmal edilmiş, Anayasa tas
rih etmemiş, acele etmiyelim, kanunla tasrih 
edelim ». Şimdi gelelim bu işin muvacehesine : 

Arkadaşlar; evvelâ işin içinde acele yoktur. 
İstical etmek; bir meseleye verilmesi lâzımge-
len zamandan çok daha az zaman vermek, de- , 
mektir. Halbuki bu Meclis tahkikatının açıl
ması 1951 senesinde verilmiş bir kararladır. O 
zamandanberi bu iş sürüncemede kalmıştır. İs
tical yoktur, Bilâkis ağır hareket yardır. Bi
naenaleyh, istical kelimesini mahalline.masruf 
görmüyorum. Ne büyük Millet Meclisi, ne Ana
yasa Komisyonu asla müstacel hareket, etmemiş
tir, Teenni ile, hattâ lüzumundan fazla,teenni 
ile hareket etmiştir. Tahkikat salâhiyetini ver
miş olduğumuz bu İnceleme Komisyonu emsali 
parlmanter memleketlerde yapılmış, • tatbikatı 
da göz önüne alarak şimdiye kadar tahkikat 
safhasına girişebilirdi. Ama teenni ile hareket 
etmiştir. Bir kere de Meclise .soralım, bir ke
re de Meclisin tasvibini alalım, demiştir. Bu 
işde istical nerededir? Bendeniz buna istical 
değil, onun zıddı da değil, (zıddı beta.ettir, iki 
ekstremin ortasında olandır ki, fazilettir) teen
ni ile hareket ettiğine kaniim. 

Anayasamız, İçtüzüğümüz, akim, mantığın 
kabul ettiği bu salâhiyetin, bu komisyon iara-
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fmdan istimaline mâni midir, değil midir? Bunu 
bir de bu cihetten tetkik edelim. 

Bizim Anayasamız Meclis tahkikatını, tek 
maddede derpiş etmiştir; o madde, 22 nci mad
dedir. Anayasanın bu 22" nci maddesi diyor 
İçi : «Soru, gensoru ve Meclis tahkikatı açmak 
Büyük Millet, Meclisinin salâhiyetlerindendir. 
Ve bunların nasıl yapılacağını İçtüzükle tâyin 
eder. Anayasada birçok maddeler var, onların 
nlsıl yapılacağını kânunla tâyin eder» Der. 
«Bakanların ödeneği, Cumhurbaşkanının öde
neği, bakanların mesuliyeti, hâkimlerin öde
neği, ve nasıl nasp ve tâyin edilecekleri kanun- r 
la tâyin edilir.» der. Fakat anket parlmanter' 
için Anayasa, «Büyük Millet Meclisi kanun' ya
par» diye bir hüküm' koymuyor, Büyük Mil
let Meclisini serbest bırakıyor. Anayasada-, 
«Anket parlmanter tatbikatının nasıl yapı
lacağını içtüzük halleder» diyor. Bu, İçtüzü
ğümüzün bir faslıdır, Meclis tahkikatını bu 
fasla koymuş. İçtüzüğün 16 nci bölümü; Bü
yük Millet Meclisinin soruşturma faslıdır; Mec
lis soruşturmasıdır. Anayasamızın 22 nci mad
desinin atfettiği fasıl budur .Meclis soruştur
mayı nasıl yapacak? İçtüzüğe göre yapar de
niyor., İşte İçtüzükteki fasıl budur. Meclis so
ruşturması buraya giriyor. Aynı fasıl da bu
raya gidiyor. 

''••••• Meclis soruşturması^ iki hususa taallûk eder: 
Birisi; bakanların sorumlu olduğu meselelere 
taallûk eder. İkincisi; demin arzettiğim gibi, 
bakanları sorumlu olmasına taallûk etmiyen 
meselelere ait bulunur, ve ekseriya anket parl-
m'anterİer bu şekilde bakanların sorumlu ol
madığı, hallerde tatbik edilmiştir. Şimdi 1914 
senesinde' Fransız Büyük Millet Meclisi bir ka
nun çıkarmış ve bu kanunla anket parlman-
terin yapılması hakkında hükümler vazedil
di; Fakat 19İ4 senesinden evvel, demin de 
Esmen'in arzettiğim Anayasa hukuku nazari
yelerine istinat ederek pek çok anket parlman
ter açılması kararları verdi. Bunların sene
leri evvelâ 1835, 1840, 1848 ve 1900 dür. Bu 
muhtelif anket parlmanterİerin seneleri ve 
tarihleri burada yazılıdır. Bir tütün komis
yonu çıkmış, Meclis anket parlmanter açı
yor, bir komisyon ihdas ediyor, tütün hakkın
da tetkikat yaptırıyor. Panama Kanalı yapıl
mış, hisse senetleri çıkmış, bunların bedelleri
ni bir bankaya yatırın denmiş, burada suiisti-
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maller olmuş,. neticede bir komisyon kuruyor, 
bu komisyona, anayasa hukukunun müsteni-
datma dayanarak birtakım salâhiyetler veriyor, 
şahit dinliyebilirsin, şahit celbedebilirsin, di
yor. 

Bizim Anayasamızda birtakım salâhiyetler 
tanınmıştır. Fakat «tet'kif edersin, adam asar
sın, kesersin» gibi lâflar söylendi, böyle şey 
yoktur. Ilakikatta 173 ve 174 ncü maddelerde 
kendisine birtakım salâhiyetler tanınmıştır. 
Bu salâhiyetlerin bâzıları, şahit celbetmek, hır
sızlık olmuşsa buna el koymak. Bunun hari
cinde ne tevkif var, ne şu, ne bu. Onun için 
diyoruz ki, raporumuzda, komisyona Verilmiş 
olan salâhiyetler sizlere arzedilmiştir, burada s 
kazai salâhiyetler tâbirini kullanabildim, bel
ki bu salâhiyetler kazai dahi değildir. 1880 se
nesinde Belçika kanununda bundan daha büyük 
kazai: salâhiyetler tanınmıştır, 1914 te çıkan 
Fransız Kanununda ise Belçika kanununa naza
ran daha az salâhiyetler tanınmıştır, ki bizim 
tanıdığımız salâhiyetlerden daha fazladır. Me
selâ bir şahit gelmezse hapis cezasiyle cezalan
dırmıştır. Biz böyle demiyoruz. Biz tebliğ eder, 
şahidi getirir diyoruz. (Gelmezse sesleri) Gel
mezse getirtir, nizamnameyi tatbik eder. Nizam
name, üçüncü şahıslar için vacibültatbik değil
dir. Biz bu kararı çıkardıktan sonra.bu komis
yon zabıtai adliye âmirine derse ki «ben falan 
yerde bir arama yapacağım bana zabıta kuvve
ti ver» zabıta âmiri buna itaat etmezse veyahut 
bir şahit gelmediği zaman «bu şahidi ihzâren 
celbet» dediği zaman «elimde bir kanun olma
dığı için, ey komisyon, senin emrine itaat etmi
yorum» derse, ne olur? Bunlar halledilmiştir. 

. Tetkik edilmiş, kararı verilmiştir. Esmen diyor-
ki, «Büyük Millet Meclisinin ittihaz ettiği bir 
kararın tatbiki için onun hükümeti vardır, İç
işleri, Adalet bakanları yardır, onlar bu kararı 
icra edeceklerdir.» Yani benim verdiğim bu ka
rardan Adalet ve İçişleri bakanlıkları teşkilâtı 
haberdar edilecektir. Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 177 nci maddesini böyle anlamıştır, 
Anayasanın atıf yaptığı 177 nci maddeyi tefsir 
eden Büyük Millet Meclisi bu şekilde karar ver
miştir diye alâkalılara bu tebliğ edilecektir. İç
işleri ve Adalet Bakanları da.bunu böyle tatbik 
edeceklerdir. Zabıta kuvveti komisyonun em
rine itaat etmediği veya şahide .tebliğ etmediği 
hallerde bu karar kendisine tebliğ edilmiş olun-
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ca bu gibi hallere mahal kalmıyacâktır. Bunu 
herkesini şekilde anlamaktadır. Paha fazla/ me-
tinlör okumak da mümkündün * metinler ,bur ada 
mevcuttur^ İlk def a şimdiye kadar vâki olan 
suiistimaller hakkında:; Büyük Millet Meclisi 
müspet bir karara geçen sene vardı; suiistimal
leri bizzat tetkik etmek kararını aldı ve karar 
efkârı umumiye tarafından tasvip edildi. Şim
diye kadar suiistimaller yapıldığını Demokrat 
Partililer ileri sürüyorlardı, bu def a bizzat tah
kik yapmak kararını verdiler diye bize muhalif 
olan İstanbul matbuatı dahi tasyipkâr yazılar 
yazdı. Otoriteler sizin vermiş olduğunuz kararı 
tasvip eder mahiyettedir. Diğer parlmanter 
memleketlerin parlâmentolarının vermiş oldu
ğu karar yüksek kararınızı teyit eder mahiyettedir. 
Efkârı umumiye ve matbuat yüksek kararınızı des
teklemiş bulunmaktadır. Vermiş olduğunuz bu ka
rarla Halk Partisini gadre uğratmak gibi bir en
dişe asla varit olmamalıdır. Anayasa Komisyo
nunda bulunan Halk Partili arkadaş dedi ki; 
«bugün siz böyle bir kararı alırsanız yarın ge
lecek olan başka bir parti ekseriyeti de bu şe
kilde bir karar verir».. Onun için, demek istiyo
rum ve Anayasa Komisyonu sözcüsü olarak ar-
zediyorum ki, Halk Partisini müşkül bir du
rumda bulundurmak gibi bir gayemiz yoktur. 

FAİK AHMED BAEUTÇÜ (Trabzon) — 
Böyle lâflara ihtiyacımız yoktur.... 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Senin arkadaşın olan zat Anayasa Ko
misyonunda 'bu şekilde mütalâada bulundu. Bi
naenaleyh arkadaşlar vicdanı hukukinin tam 
bir kanaati kâmilesi ile Anayasa Komisyonu ra
porunun tasdik edilebileceğini arzederim. (Al
kışlar). 
. BAŞKAN — Sual soracaklar « 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL -('Bingöl) — 
Belçika Kanuni Esasisinin 40 ncı maddesinde 
anket hakkında yazılı olduğu halde bir kanun 
yapılması keyfiyeti 1880 de kabul edilmiştir. 
Fransızlar 'teşrih buyurduğunuz veçh üzere yıl
larca anket parlmanteri tatbik etmiş, birçok 
mahzurlarını görmüş, nihayet tekâmül kade
mesi olarak 1914 te adliye ile teşriî kuvvet ara
sında, birtakım teşevvüşe mâni olmak, Meclis 
prestijinin zedelememesini temin etmek maksa-
diyle 1914 te bir kanun yapmışlardır. Bu sarih 
bir -tekâmül değil midir? Biz bu tekâmülden işe 

|5 başlasak faydalı olmaz mı, ne mülâhazada bu
lunulur? .•... |.- , . ......... ,,., 

' 'MUAMMER. ALAKART (Deyamİa| — "De]-
min sölediklerimi ^ekrar ettiriyorlar. .JBelçika 
188Q.de ayrıca bir kanun çıkardı,.,.Fakaljbu an
ket parlmanteri yapacak; komisyonlara, ibizpı 
derpiş ettiğimiz salâhiyetlerden ,çok f^zla sal|-
hiyet verdi. Şahadetten imtina edenlere hapis 
cezası verdi. •....,/ .'•-. 

Keza 1914 te çıkan. Fransız kanunu uzun 
tatbikattan sonra kanunu çıkardı. Birçok mü
eyyideler ve cezalar koydu. Büyük Millet Meç
lisi ileride (böyle bir kanun çıkarmakta; serbeşt-
itir, bugün bizim soruşturma komisyonuna tanı
dığımız salâhiyetleri kâfi ıgörmiyebilirsiniz, İn* 
'celeme Komisyonuna tanıdığımız salâhiyetler 
azdır, bunları az görebilirsiniz, daha kuvvetli 
müeyyideler istiyebilirsiniz. " Bu gibi itirazları 
bertaraf etmek için, her türlü vicdani tered
dütleri izale için bir kanun teklif edebilirsiniz. 
O zaman o kanun daha fazla müeyyideleri ihti
va edecek, vicdanlardaki tereddüdü bertaraf 
edecektir. 

BAŞKAN — Yeterlik önerigesi vardır, oku
tacağım. 
• HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Anlaşılmadık (bir tarafı kalma

dı, mamafih buyurun. 
HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Buyurdu

nuz ki, şahit celbeder. Fakat şahidin celbi için 
nihayet şahide haber makamında jbir̂  davetiye 
gönderilir, şahit isterse icabet eder. Fakat bir 
de ihzar meselesi vardır; şahit gelmezse izhar 
kesilir; bu bir zoru tazammun eder. Bu zor es
nasında emniyet memurunun mâruz kalacağı 
hâdise şüphesiz ki birtakım mühim vakalara da 
sebebiyet verebilir. Bu ciheti Anayasa,Komis
yonu Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu
na bir hak olarak tanıyor mu? Kanaatiniz ne
dir? (Söylendi sesleri). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Tüzüğün 177 nci maddesi Ceza Usulü Muha
kemeleri Kanununda yazılı salâhiyetler tatbik 
edilir diyor. 

Bu hususu demin de söyledim, izah ettim. 
Zabıtta mevcuttur. 

HASAN ALİ VURAL (Devamla) — İkinci 
bir sual; hırsızlık yapıldığı iddiaları var, bun-

'lar hakkında inceleme yapmak ye delil topla-
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mak için, bunlara el koymak için, arama yapıl
ması, eşyaların bulunması icabeder. i / 

MUAMMWALAKANT (Devamla) — Gör
dük'ki ; Anayasa'Komisyonu, inceleme Komisyo
nunun suallerine birer birer cevap vermekten > 
imtina etmiştir. 173 ve 174 ncü maddelerde tah
kik komisyonunun salâhiyeti yazılıdır. Ayrıca 
174 ncü madde de Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa atıf yapmaktadır., Komisyon salâhi
yetlerini bu maddelere göre istimal etsin. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var: 

Yüksek Başkanlığa 
Saraylar Tahkik Komisyonu hakkında kâfi 

derecede müzakere cereyan etmiş olduğundan bu 
baptaki konuşmaların kifayetini arz ve teklif 
ederim. " 

Denizli Milletvekili 
' Eyüp Şahin 

BAŞKAN-.— Önergeyi dikkate alanlar;.. Al-
miyanlar,,. Önerge dikkate alınmıştır. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonu raporunun, Meclis mü

zakerelerinin ışığı altında yeniden incelenmek 
üzere, Anayasa Komisyonuna iadesini arz ve tek
lif ederim. 

Niğdo Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıy anlar*..;. önerge dikkate alınmamıştır. 

T.' B.' j£ Mi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Anayasa Komisyonu- , 

mm 121 sayılı raporunun açık oya arzını teklif, 

ederiz; ' : • * " . 
Saygıyla; , 
Bursa Bursa Bursa 

Raif Aybar Necdet Yılmaz Halil Ayan 
Manisa Diyarbakır 

Refik Şevket ince F. Alpiskender 
Bolu Balıkesir Çanakkale 

Fahri Belen Mücteba îştın Ni Kirişçioğlu 
Samsun Balıkesir 

Hadi Üzer Salâhattin Başkan 
( 4 imza okunamadı) 

BAŞKAN —- Formalite tamamdır, önergeyi 
oya koymaya, lüzum yoktur. Verilen önerge ge
reğince komisyon raporunu açık oya arzedeeeğim. 
Raporu kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı, 

I müstenkifler yeşil oy kullanacaklardır; 
Aydından başlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oylarını kuUanmıyanlar lütfen 

kullansınlar. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-

lariyle Millî Saraylar; kasırlar ve köşklerdeki 
eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince soruşturma yapmak üzere görevlendirilen 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu* 
na, açık oylama neticesinde (207) oy verilmiştir. 
Binaenaleyh çokluk yoktur. Gelecek Birleşimde 
tekrar oya konacaktır. (Neticeyi söyleyiniz ses* 
leri). 

BAŞKAN —. (207) oydan (145) i kabul,, (57), ,, 
si ret, (5) i çekinserdir. 

Mecliste ekseriyet bulunmadığı anlaşıldığın
dan 31 Mart 1952 Pazartesi günü saat 15 .te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati :17,29 
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5..— SORULAR VB CEVAPLAR 
•h^mAZILI SORULAR 

. 1. ~^:J£ars Milletvekili. Fevzi Alrfaş'ın'; Kars 
lU:ile-}ilc6yvĞuk(fylerivlW /ce-
reste ihtiyaçları Jıalikinda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sorusuna T arını Bakanı Nedim 
Ökmem;'in yazılı cevabı ~('6/56?')•" . < 
: ' " ' " ; . ' 1 . ' . " ' " ' ' , . . . . , ; . : " " .;"'.". 2 . n \ 1952 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Tarım Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arze-
deriz. 

Kars Milletvekilleri 
Fevzi Aktaş Sırrı Atalay 

(1951) yılı Sonbaharı Doğu Anadolu'da bil
hassa Kars'ta görülmemiş - bir şekilde yağmurlu 
geçti, devaımlı yağmurlar- yüzünden, köylünün 
kışın ısınmaWasıtasifcolirak kullandığı « tezek » 
İçrin kısmi'•âzamisi.- çürüdü. Böylelikle 1700 ile 
2400 rakım /arasındaijfe ^yükseklikte •: bulunan 
.Kars'ın 771 köyü; ileelbruve il merkezi ciddî 
bir mahrukat tehlikesiyle karşı karşıya idi. 

Keyfiyet malı allı ilgili makamlar, vatandaş
lar ve tarafımızdan Taran Bakanlığına arzedildi. 

Tarım 'Bakanlığının 17. .; I . 1952 gün ve 2 '-'• 
81 sayılı cevaplarına ekledikleri çizelgede : 

Ancalrve sadece-104 köy halkına - normal za
manlardaki istihkaklarının verildiği görülmekte
dir. Yalnız; Kars merkezine yardım yapılmıştır. 

Kars 771 köyü ile yağmur ve sel âfetine uğ
ramış - mahrukat, işini gören, tezekleri çürümüş -
evlerin, kamu ahırların üstleri yıkılmış bulunu
yordu. Biz bu durum, karşısında gerek orman 
içindeki köylere gerek ormana uzak mesafede bu
lunan bu satırları yazdığımız sırada Ankara'da 
sühunet + 7 iken Kars'ta - 20 derece gibi aman
sız bir kış,ve! soğuğun karşısında ısınmak için bir 
«kıymık» yani 100 gram, odunu - üstünü başını yı
kamak ayda bir defa olsun yıkanmak için bir 
yongası bir, tek aded. kömür,veya tezeği sıcak bir 
«aş» pişirmek için bir «çırpı» sı olmıyan 400 kü
sur bin vatandaşınmübrem, ve,zaruri ihtiyaçla
rının biraz .olsun giderilmesini talep etmiş idik. 

Evlerinin, kom ve ahırlarının üstü yıkılmış 
vatandaşların kereste ihtiyaçlarının hakkında 
Bakanlığın ne düşündüğünü sormuştuk. 

Müspet veya sarih cevap alamadık 
Bu sebeple: 
1. Orman içinde'bulunan Ööle'nin 22, Arda

han'ın 30, Posof-un 19 köyü Sarıkamış 33 ne ve
rildiği beyan olunan 131 719 kental nüfus ve ik-

; lime göre bu köyler halkının ihtiyacım karşılaya
bilir mi? 

2. Sarıkamışın 33 aded köyüne 104 069 ken
tal -. Göle, Ardahan, Posofun 71 köyüne ancak 

• 27 650 kental mahrukat verilmiştir. Bu aşikâr 
1 nispetsizliğin yani Ardahan, Posof ve GÖle'yehiç 

derecesinde verilmenin sebebi nedir? 
3. Evvelki yazılı sorumumuzda da tasrih et

tiğimiz gibi: Sarıkamış - Göle, Ardahan, Posofun 
hangi köylerine ve her köylüye ismen kaç kental 
ve hangi tarihlerde mahrukat verildiğinin tasri
hini talep ediyoruz. Zira köylüye tam ve müsavi 
olarak verilmediği köylüyü kasden müşkül durum
da bırakmak için iş ve hasat yahut kış içinde ve
rildiği iddia edilmektedir. Bu sebeple her köy ay
rı ayrı - ve her* şahsa kaç kental veı hangi târih
te verildiğinin tasrihi icap etmektedir. 

4. Kağızman ilce merkezine verilenn 500 
kental gibi cüzi miktarın gerçek sebebi nedir? 

5. Göle îlee merkezine verilen 1160 kenta
lin piyasa satış fiyatı 11 iken 2500 kentalin 
piyasa satış; fiyatının 25 olmasının sebebi nedir? 

6. Kars İli merkezine verilen 4İ828 kental 
ilin nüfusuna göre "ihtiyacı \% kaç nispetinde 
karşılıyabilir? 

7. Kars il merkezine Kılıçboğazı'ndan 
Göle İşletmesinden verilen 10.500 kentalin piya
sa satış fiyatı 25 iken aynı yere l£ılıçboğazı'-
mdan verilen 12642 kentalin pazar satış fiyatının 
1350 olmasının sebebi ve - Göle İşletmecinin aşa
ğı yukarı 2 misli fiyat farkı nereden gelmek
tedir? 

8. a) Kars'ın : 771 köy 9 ilce bir il mer
kez halkının 1951 Sonbaharı yağmur ve sel âfeti 

^yüzünden yıkılmış - e v , ahır ve kûmlarının* ta-
miri lçin uzun, tarif eli kerestelik ihtiyaçlarının 
verilmemesinin sebeb .-,ve mesuller ..hakkında, 
yapılan muamelenin ne safhada.olduğu! 

b) 1951 -19.52 Kışı için verilmiyen ,bu.;,haki,,; 
kın 1952 İlkbaharında . hakiki ihtiyacı. karşıla-: 
mak hususunda Bakanlığın, ne düşündüğüm ve 
hangi tedbirleri aldığı?, , ,• •, .;,.:.• ;,; .#.. •. •••<-.. 

9. a) .Kars'ın 1951 Sonbaharında uğradığı 
tabiî sel ve,yağmur âfeti, yüzünden ^«tezek» ; 
leri çürümüş, bütün : ilce ve köyi halkına ımahru-
kat verilmemesinin sebepleri? Mesuller, hâkındat 
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yapılan kanuni tahkikat veya takibatın hangi f 
safhadar olduğu, ' ' 

b) Köylünün : Ortalama - 26 da enaz «6» 
ay geç'eİı ömrünü biraz olsUn insanca va rahat-
ea geçittmek için ısınmak,' yemek1 ve yıkanma-
ran en başta gelen zaruri'ihtiyaçlar olduğunu 
uzun, uzun sağlık, psikolojik, sosyal, bakımlar
dan izaha lüzum yoktur zanmıidayız. Günde 
liitf kere olsun sıcak bir yemek pişirmek, bir ke
re ısınmak için ocak yahut soba yakacak ayda 
bir kere yıkanmak için su ısıtacak çamaşır yı
kayacak, asgarinin asgarisi ihtiyacı - zalim bir 
kışın amansız soğuğunda vatandaşa verebilmek 
için 'ne düşünülmektedir. 

27 . III . 1952 
T.C. 

Tarım Bakanlığı 
.'.".'•...'.'*" özel 
Kalem Müdürlüğü 

"Sayı- 2/369 

' Büyük Millet; Meclisi Yüksek Başkanlığına 
0 : 6 . II : 1952 gün ve 6/567-3065/6691 sa

yılı emirlerine: " 
' 'Kars Milletvekillerinden Sayın Fevzi Âktaş 

ve Sırrı Atâlây'ih Kars ili, ilce ve köylerinin 
kışlık mahrukat ve kereste ihtiyaçlarına müta-
aljik müşterek yazılı soru önergelerinde 9 mad
de hâlinde tesbit ettikleri hususata ait eeyabi 
tiilgi sırasiyle ilişik nota dercedilmiş ve müfre
datı gösterir cetveller de lef fen takdim kılın-
miştir/ ; 

Saygılarımla arzederim. 
Taran Bakam 

N. ökmen 

'.-.Not 7 
'..-.. 1. Orman Kanununun 18 nci maddesi gere
ğince zatî ihtiyaca hak kazanan Göle'nin 26 kö
yüne 70541{ kental odun, Ardahan'ın 21 köyüne 
-39140 kental odun ve Posof'un 27 köyüne 33020 
Jkental olmak üzere ceman 74 köye 142701 kental 
•odun ve Sarıkamış'ın 49 köyüne de 168425 ken
tal odun verilmiştir. Bu odunlar nüfus başına 
vp hane ededine göre köy muhtarının kanun ge
rgince yerdikleri beyannamelere ve Orman 
0mum Müdürlüğünün 1951 yılı istihsal tablöla-
crına uygun olarak tevzi edilmiştir. 1951 senesi
nin mezkur mmtakalarda yağışlı gitmesi ve köy

lünün elindeki tezeği kurutmaya vakit bulama
ması yüzünden yakacak sıkıntısı artmıştır. Bu 
münasebetle Göle işletmesinden^ köylü zatî ihti
yacına tahsis edilen 9000 kental oduna karşılık 
142701 kental odun verilmiştir. Sarıkamış işlet
mesine bağlı köylülerin zatî ihtiyacına tahsis edi
len '2000 kentale karşılık, 168425 kental odun ve
rilmiştir. Verilen bu odunlar kök ve imar kesim
leri ile istihsal edilmiş ve bu suretle halk ihtiya
cının giderilmesine çalışılmıştır. 

2. ikinci maddede sordukları rakamlar ilco 
vo köyleri arasında hiçbir fark gözetilmiyerek 
orman varlığına ve muhitin iş kabiliyetine köy
lünün vakit bulup da ormandan ihtiyacını gö
türmesine göre değişmiştir. Sarıkamış köylüleri 
ekinlerini Göle ve Ardahan köylerine nazaran 
daha evvel biçmiş ve odun taşımaya vakit bula
bilmiştir. Göle'nin birçok köylerinde ekinlerin 
tarlada kaldıldarı bu hususu teyit etmektedir. 

3. Kanunen hak sahibi olan köylere verilen 
yakacak odun miktarı, cetveller halinde köy isim
leri] verilen miktarlar ve tarihler bağlı cetveller
de gösterilmiştir. 

4. Kağızman İlçesi tamamen bağlık ve bah
çeliktir.* Bura halkı ihtiyaçları pulunan yakacak 
odunu bağ ve bahçelerindeki ağaç enkazlarından 
temin ederler. Bugüne kadar da Kağızman'a 500 
değil 900 kental odun verilmiştir. 

5. Odun satışlarında fiyat ayrılıklarının is
tihsal ve nakliye fiyatlarından doğduğu tabiî
dir. Göle İlce Merkezi ihtiyacı için satılan pdıın-
lara istihsal ve nakliye ücreti^ olarak 6 lira 
ödenmiş ve bu odunlar muzarrat orman içi is
tif yerinde satıldığından, ton fiyatı 11 lira tu
tulmuştur. 25 liradan satılan odunlar, .Oltu'
nun Kılıçboğazı bölgesinin makta kenarı istifi
ne istihsal ve nakil masrafı 4 lira ye Göle İlce 
merkezine 15 lira nakliye masrafr ödenmek su
retiyle getirilmiştir. Bu odunları diğer mas-. 
raflariyle birlikte 'Göle merkez, diepoşunda satış 
fiyatı 25 lira tutmaktadır. Bu: itibarla fiyat 
ayrılıkları; depoların vte istihsal,,nakil masraf
larının da başka ibaşkâ olmasından ileri gelmiş
tir. "' • .;" '.' ; ' : 

<6. Kars İl merkezice bugüne, kadar 5000 
tona yakın odun verilmi|tır. Nüfus başına tak
riben % '385 düşer. Kars İl,merkezinde her han
gi 'bir odun sıkıntısı olmasını ve*odun tüccarla
rının bir spikülâsyon yaparak fiyat yükselmesi-
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ni önlemek üzere yeniden, Göle işletmesinden I 
-100 ton Kars ihtiyacına- tahsis edilmiştir. 

Bu miktardan 200 ton odunu 'belediye mute
metleri alarak Kars'a sevkiyata başladıkları 
Göle işletmesinin yazılarından anlaşılmıştır. I 

7. Odun fiyatlarının tesbiti, istihsal've na
kil masraflarına ıgöre değişmektedir. Kılıçbo-
ğazı bölgesi Oltu işletmesine aittir. Buradan 
«atılan 12642 kental pazar satışı odununa, bu 
bölgenin orman içi Uzunçayır ve Eşekalan'ı is
tif yerine kadar istihsal nakil masrafı olarak 
8 lira 50 kuruş ödenmiştir ve satışı da 13 lira 
50 kuruştan yapılmıştır. 'Kars'a satılan diğer 
odunlara, Göle merkez deposuna kadar istihsal 
ve nakil masrafı olarak 19 lira ödendiğinden 
satış fiyatı 25 liradır. Gölle merkez deposu ile 
Oltu işİetmesihin Kılıçboğazı istifi Uzunçayır ı 
ve Bşekalânı arasındaki mesafe takriben '25 ki-
lömietnedir ve fiyat ayrılığı da bundan ileri 
gelmiştir.' 

8. a) Münferit ev ve aihır yıkılmalarına 
meccanen kereste vermiye kanuni m evzuat mü

sait değildir. Kars'ta yağan yağmurlar netice
m d e ev ve "anın yıkılarak mutazarrır olan ve 
kanunun 18 "rici maddesi dışında kalan köylü
lerin de iştiraklerini temin gayesiyle artırmalı 
satışların ibir kısmı ufak partiler 'halime taüıvil 
edilmiştir. , 

Orman Kânununun W inci maddesine göre 
ihtiyaç saıhibi köylülerle 'Göle İşletmesinden 456 
"metre k'üb ve Sarıkamış îşletmesinden 199 •met
re küb 1/10-tarife ile ,keres'telik tomruk vei.il-
miştir. Ayrıca' işlethıiei'er, ihtiyaç sahiplerinle sa
lâhiyetlerini kullanarak pazarlıikla sanayi odu
nu da satmışlardır. Göle İşletmesi 500 metre 
küb ve Sarıkamış İşletmesi de 250 metre küb | 
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tomruk köy müşterek ihtiyaçlarına m^cçanen 
vermişlerdir. 

b) 195J - 1952 yılları halk ihtiyacım, kapa
mak maksadiyle ormanların azami takati nis
petinde odun ihtiyaçları giderildiği • gibi 1952 
yılında da kanun ve mevzuat 'dâhilinde halk 
ihtiyacının karşılanacağı muhakkaktır, 

!). a) Yukarda arzedildiği (gibi teşkilâtı
mız, mevcut plânların gösterdiği imkânlar çer
çevesinde ve mevzuat dairesinde Kars İl, ilce 
ve köylerinin ihtiyaçlarını tamamen karşıla
mıştır. 

Yukardaki izahlarımız müspet kayıtlarla ra
kama dayanmaktadır. Kars İl, ilce ve köyleri 
ihtiyacı için Orman Umum Müdürlüğünce or
man takatlerine uygun olarak yapılan tahsis
ler' şöyledir : Göle İşletmesinden köylü zatî ih
tiyacına 9000 kental, Iköylü pazar satışına 1800 
kental odun, 1/10 tarifeli 100 inetire' küb tom
ruk ve Sarıkamış İşletmesinden, köylü zatî ih
tiyacına 2000 kental ve köy pazar satışına 1000 
•kental, odun ve 1/10 tarifeli 850 metre küb tom
ruk; . ; i. -, , ,, 

Bu seneki iklim vie diğer şartlar göz önüne 
alınarak Göle İşletmesinden Ardahan, Göle ve 
Posof köylerinle 14270(1 kental odun ye 956 met
re küb kerestelik tomruk, Sarıkamış İşletmesin
den 168425 kental odun, 199 metre kü!t) keres
telik tomruk verilmekle (beraber ayrıca Göle ye 
Oltu işletmelerinden 25080 kental ve Sarıkamış 
İşletmesinden de 12437 kiental pazar «satışı ola
rak odun ve 1000 metre küb de sanayi odunu ve 
rilmiştİT. 

İlişik cetveller, soru sahibine gösterilmiş ve 
dosyasına, konulmuştur, 
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2.'~~. Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'ın, 1951 

yılı içinde Ziraat Bankasınca her ile yapılan kre
di yardımının 1950 yılına nazaran ne miktar -
dân ibaret olduğuna, Doğu Anadolu'da ve bil
hassa 'Kars'ta hayvancılık ve hayvan ürünleri
nin iıiki§af ve ıslahını sağlamak üzere inek ba
şına, verilmekte olan on liranın elli liraya çıka-
Vdmdstna, koşum ve çift hayvanlarına da aynı 

•miktar ya'rdiıyida buluntdması hususunda ne dü
şünüldüğüne ve Kars 'iline Ziraal Bankasınca 
yapılan kredi yardımının artırılmasına dair so
rusuna Ekononii ve Ticaret Bakanı 3Iuhlis Ete'-
nm•yazılı cevabı (6/590) •/"'''["' 

B; :M. M. Yüksek Başkanlığına. 
Aşağıdaki hıisuslarm Ticaret ve Ekonomi Ba

kanlığı 'tarafından' yazılı olarak . cevaplandırıl
masını saygı ile â̂ ^ ederiz. 1.3 . I I . 1952 

" ' Kars Milletvekilleri 
Fevzi Aktaş ' ' Sırrı Atalay 

1.' 1951 yılı içinde T. C. Ziraat Bankasın-. 
ca her vilâyete yapılan Ziraat Bankası kredi yar
dımı ne kadardır? 1950 yılında " her vilâyetin 
kaçtı? •'" *- ." ' '" •"'."": 

2. Doğu Anadolu'nun, inkişaf sahasını ve 
iktisadi Bünyesini hayvancılık ve hayvan ürün-. 
leri teşkil etmektedir. Arazinin i% 90 tapusuz. 

; Tapulu* olan 1% 10 ise tarlayı teşkil etmektedir. 
Köylünün : çalışma' sahası ise çayır ve meralar . 
olduğundan çayir ve "meralar kıymetli tarlalar' 
ise, daha az kıymetlidir. Bu sebeple köylü arazi
den faydalanarak kredi temin edememekte sa
dece behej' inek için 10 lira kredi verilmektedir. 
150 - 200 - 250 - 300 lira değerinde bulunan' 

; bir' inek için sadece 10 lira verilmesi, koşum öküz ' 
ve çift hayvanlarına hiçbir şey verilmemesi Zi
raat Bankası yardımının asgarinin altında tut
makta ve hiçbir faydası olmamaktadır. 

Bir ineğe 10 lira yardımla köylü ancak za
rarı yıllık istihlâkini temin etmekte, bu meblâğı 
zirai istihsalde kullanamamaktadır. Kullanılma
sına da esasen imkân yoktur. 

Doğu Anadolu'da bilhassa Kars'ta hayvancı
lık ve hayvan ürünlerinin inkişaf, ıslâh ve istih
salin artırılması için inek başına verilen 10 li
ranın en az 50 liraya çıkarılması koşum ve çift 
hayvanlarına da aynı miktarda para verilme
si hususunda Bakanlık ne düşünmektedir? 

Yapılacak bu yerinde artırma ile Kars 'm 
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geniş çiftçi toplulukları daha çok inek ve çiti 
hayvanları besleme imkânına kavuşacak, da
mızlık mallarını satmıyacak daha, fenni daha 
iyi ve daha bol istihsal yapacak. Orta Ana-
dolunun çift hayvan, büyük şehirlerin et ve 
yağ istihlâkini daha kolay ve ucuz şekilde kar-
şılıyacak, iktisadi hayatımız ve millî serveti
miz üzerine büyük 1esir yapacaktır. 

3. 1951 yılı içinde Kars Vilâyetinin 9 ilce 
409 138 nüfusuna" yapılan Zira.it Bankası kre
di yardımı alfabe sırasında komşusu olan 
182 141 nüfuslu Kırşehir'e nazaran çok azdır. 
Bunun gerçek sebebi nedir? ;-

Mağduriyeti bu bakımdan da açıkça görü
len Kars'ın büyük tarım1 hazinesinin memleket 
iktisadi hayatı hizmetine verilmesi 400 000 va
tandaşın fakra zaruretten korunması' için ne 
düşünülmektedir : 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 26 . I I I . 1952 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Genel 18870 

Özel : 1/151 

15 . I I . 1952 gün ve 
6/590-'3127-6830 sayılı 
yazıya C. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kars millet vekillerinden Fevzi Aktaş ve Sır

rı Atalay tarafından Ziraat Bankasınca 1951 
yılı içinde 1950 yılına, nazaran yapılan yardım
ların neden ibaret olduğuna; Doğu Anadoluda 
ve bilhassa Kars'ta hayvancılık ye hayvan ürün
lerinin inkişafını ve ıslahını sağlamak üzere 
inek basma.yerilmekte ) bulunan 10.liranın 50 
liraya çıkarılmasına; koşum ve çift hayvanla
rına mukabil aynı miktarda yardımda bulu
nulmasına ve Ziraat Bankasınca kredilerin art
tırılmasına mütedair yazılı sorunun, ilgili 
bankaya tetkik ettirilmiş olduğunu ve alman 
ilişik cevaba Bakanlığımızca iştirak edilmekte 
bulunduğunu saygılarımla arzederim. 

Ekonomi ve Ticarot 
Bakanı 

Muhlis Ete 

1. Teşkilâtımız emrine 1950 ve 1951 yılla
rında verilmiş bulunan plasmanlar vilâyet itiba
riyle bağlı cetvelde gösterilmiştir. 
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'Bit>cetvelih tetkik ve mütalaasından1 da arila-

şılacağr üzere 1950 yılında ' verilen plasman 
(483 607 249) lira olduğu halde bu -miktar. 
1951 yılında (204 209 336) lira artırılarak 
687 816 585) liraya yülîseltilmiştir. 
""• 2.; Memleket hayvancılığını inkişaf ettirmek 

m âksadiyle bankamızca faaliyetleri hayvan ye
tiştirmeye inhisar eden sürü sahiplerine veya 
diğer ziraat işleriyle meşgul bulunan çiftçilerden 
hayvan sahibi olanlara, hayvan yemi alîmi veya 
hayvanların bakım ve sağlığına muktazi masraf-
lan karşılamak üzere krediler açılmaktadır. 

Bu kredilerimizin şahıs hadleri, günün icap 
ve-ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 1950 
yılı içinde yeniden ayarlanmıştır. 
'••'- Bugünkü tatbikatımıza nazaran, küçükbaş 

hayvanlarda, hayvanın cinsine göre bir hayvan 
için 4 ilâ 10 lira arasında ve büyükbaşlarda da 
yine hayvanın cinsine göre bir hayvan için 60 
ilâ 100 lira arasında kredi açılmakta ve kaynak
larımızın müsaadesi nispetinde bir sürü sahibine 
8 000 lirayavkadar ikrazat yapılabilmektedir. 

Bu itibarla, halen hayvan başına verilmekte 
olan kredi miktarı, önergede teklif edilen 50 lira-
mnrfevkmdâ bulunmaktadır. 

; Diğer taraftan kendilerine Tarım Bakanlığın

ca Islahı Hayvanat Kanununa göre yetiştiricilik 
belgesi -verilmiş olan müstahsıllara bu krediler 
% 50 faz! asiyle açılmaktadır. 

Bu kredilerimizdeki esas gaye ve perensip 
hayvan neslini artırmak ve üretmek olduğundan, 
krediler büyük ve küçükbaş hayvanların dişile
rine ve küçükbaşların koçlarına açılmaktadır. 

Çiftçinin öküz ve at gibi adedleri mahdut ol
ması icabeden çift hayvanlarının bakım ve ihti
yaçlarını kendi imkâniyle karşılaması mümkün 
bulunduğundan ve esasen bu gibi çiftçilere zira-
ati için ayrıca kredi verildiğinden, çift hayvan
larının bakımı için kredi açılmasına lüzum gö
rülmemektedir. 

Bununla beraber, şiddetli kış hüküm sürdüğü 
ve hayvanların meralardan faydalanamadığı ve 
yem sıkıntısı çekildiği yıllarda, verilen hususi 
emirlerle bu hayvanlar için de kredi açılması 
cihetine gidilmektedir. 

İkrazatta, çiftçiden mutlak surette tapu sene
di ibraz etmesi aranmamakta müstahsil kefalet 
karşılığı ile de kredi açılmaktadır. 

3. 1951 ve 1952 yıllarında Kars ve Kirşenir 
il ve ilçelerine verilen plasmanların müfredatı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

• • \ ' ; : i ' • ' > , ' : • • • ' • ' : ' 

Zirai plasman , 
Ta. Kredi Koop. plasmanı 
Ticari plasman 

Kars Vilâyeti 

1950 -1951 
dönemi 

4 381000 
1 070 000 

775 000 

1951-1952 
dönemi 

5 618 000 
1 710 000 

980 000 

Geçen yıla 
nazaran 
artırılan 

1 237 000 
640 000 
205 000 

6 226 000 8 308 000 2 082 000 

Zirai plasman 
'..Tâ •.' Kredi Koop: plasmanı 
Ticari plasman 

Kırşehir Vilâyeti 

1950-1951 
dönemi 

1951-1952 
dönemi 

Geçen yıla 
nazaran 
artırılan 

6 637 000 9 569 000 2 932 000 
— 300 000 300 000 

260 000 315 000 55 000 

6 «97 000 10 184 000 3 287 000 

W 
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İstatistik Umum * Müdürlüğü kayıtlarına göre her iki ilin ,1949, 1950, 1951 yılları tarla mahsul

leri ekim sahaları -ve istihsal miktarları aşağıdaki tabloda mukayeseli ve nispetli olarak görülmek
tedir. İstihsal miktarları, havanın gidişine göre değişebileceğinden ikrazatta ekim sahasının esas 
alınması daha uygundur. 

i ' " Ekiliş 

İli 

Kars 
» 
» 

Kırşehir . 
» 
» 

Seneler 

1949 
1950 
1951 

1949 
1950 
1951 

HUBUBAT 
Ekilen 
saha 
hektar 

80847 
80431 

133148 

. 294426 

1268Ö0 
146100 
215070 

487979 

Alman 
mahsul 
ton 

. 60776 
123987 
180291, 

365054 

55350 
127486 

. 198553 

381389 

BAKL 
Ekilen 
saha 
hektar 

t 540 
518-
398 

1456 

8539 
9470 
9047 

27056 

ÎYAT S 
Alman 
mahsul 
'ton , 

185 
329 
280 

794 

2784 
4227 
5449 

12469 

INAÎ BJ 
Ekilen 
saha 
hektar 

7004 
6776 

' 9026 

22806 

4561 
2065 
3697 

10323 

PTKİLEI 
Alman 
mahsul 
ton 

7454 
15482 
10270 

33206 

51370 
5295 
24152 

80817 

l TOPLAM 
Ekilen 
saha 
hektar 

'88391 
87725 
142572 

818688 

139900 
157635 
227814 

525349 

Alman 
mahsul 
ton 

68415 
139798 
190841 

399054 

109504 
137008 
228154 

474666 

sahala
rındaki 
nispet 
% 

100 
100 
100 

100 

159 
179 
159 
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Tabloda da görüleceği' veçhile muhtelif tar
la mahsulleri ekim. sahası bakımından Kırşehir, 
üç yıl ortalaması itibariyle Kars İlinden % 64 
nispetinde ileri durumdadır ve bu bakımdan 
1951 yılı sonu bakiyeleri itibariyle bu iki ili 
mukayese ettiğimizde Kırşehir İlinin, 7 349 277 
lira çevirme kredisine mukabil Kars'ın 
3 317 140 lira olduğu görülür. Binaenaleyh, 
yalnız çevirme kredisi itibariyle bu iki il ara
sında ortalama 4 milyon liralık bir fark hâsıl ol
maktadır. 

Bundan başka Kırşehir İli ekim sahası itiba
riyle geniş imkâna sahip olduğundan bu ilde ma-
kinelşme hareketi de Kars İline nazaran daha 
hızlı bir inkişaf göstermektedir. Nitekim 1951 
yılında Kırşehir İlinin ziraat makinalan kredi
leri yekûnu 1 682 729 lira olduğu halde, aynı 
mevzuda Kars İlinin 428 981 lirada kaldığı gö
rülmektedir. 

Bu itibarla bu iki ilin plasmanları arasında 
bir fark olması gayet tabiîdir. Zirai plasmanla
rın tevziatında o ilin nüfus kesafetinin değil, yu
karda arzedildiği gibi ekim sahaları, ticarete in
tikal eden mahsullerin çeşit ve miktarları, banka
mızla muamele yapan çiftçi sayısı ve diğer zirai 
inkişaf ve hareketlerin göz önüne alınması icabet-
mektedir. 

Bununla beraber, Kars İline 1951 yılında tah
sis edilen plasmanların tutarı 6 226 Ö00ı lira iken 
bu miktar bu yıl 2 082 000 lira artırılarak 
S 308 000 liraya çıkarılmıştır. Kaynaklarımızın 
verdiği imkân dâhilinde bu plasmanlar önümüz
deki yıllarda daha da artırılacak ve bu suretle 
çiftçiye bugünkünden fazla,yardım yapmak im
kânı sağlanacaktır. 

İlişik cetvel, soru sahibine gösterilmiş ve dos-
yasma konulmuştur. 

3. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, va
tandaşlar arasındaki yıllık sıhhi zayiat hakkın
daki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Ekrem Hayri Üstündağ'ın yazılı cevabıı (6/522) 

, 7.1.1952 
öz : Vatandaşlar arasındaki yıl
lık sıhhi zayiat hakkında Sağlık 
Bakanlığından yazılı soru. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulara Sağlık Bakanlığınca yazılı 

olarak cevap verilmesine yüksek delâletinizi dile
rim. 

1. — 1 Ocak 1940 dan 1 Ocak 1952 ye kadar 
Türkiye'de her yıl ölen vatandaş sayısı yıllık mik-
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tarlan ayrı ayrı iıe kadardır? 
•'2.'&%• A:ynı müddet zarfında sıtmaya, vereme, 

lekelihummâya ve çiçeğe yakalanan ve ölen va
tandaş sayıları ayrı ayrı ne kadardır? 

3. — Aynî müddet zarfında istanbul, Anka
ra, İzmir, Adana, Bursa Konya, Kastamonu, Si
vas, Samsun, Diyarbakır, Erzurum şehirleri be
lediye hudutları içinde ölen vatandaş sayıları yıl
lar ve şehirler ayrı ayrı olarak ne kadardır? 

4. — Aynı müddet içinde ve aynı şehirlerde 
vereme, çiçeğe, zatürrieye ve lekelihummâya ya
kalanan ve ölen vatandaş sayıları ayrı ayrı yıl
larda ne kadardır?, 

5. — Aynı müddet zarfında aynı şehirlerde 
ölen vatandaşlardan fakirlikleri dolayısiyle bele
diyelerce teçhiz ve tekfin edilen ölü sayıları şehir
ler ve yıllar ayr* ayrı olarak ne kadardır? 

Seyhan Milletvekili 
Gezmi Türk 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 3 . m . 1952 

Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 319 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karşılık : Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle 

gelen 8.1.1952 tarih ve 6/522/2900/6381 sayı
lı yazıya : . 

Seyhan Milletvekili Dr. Cezmi Türk tarafın
dan Yüksek Başkanlığınıza verilen (Vatandaş
lar arasındaki yıllık zayiat) hakkındaki yapılı 
soru önergesinin cevapları hazırlanarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Sorunun son maddesini teşkil eden (Beledi
yelerce teçhiz ve tekfin edilen fakir vatandaş
lar) a ait ihsai malûmat, Bakanlığımızda bulun
madığından bunların celbi için 10 .1.1952 tari
hinde 11 il valiliğine (çok acele) kaydiyle ya
zıldığı ve sonradan da keyfiyet dört ile tekit 
edildiği halde peyderpey gelen cevaplar, Kas
tamonu Şehri hariç, son günlerde tamamlana
bilmiştir. 

Kastamonu Valiliğinden alınacak malûmatın 
ayrıca sunulacağını saygılarımla arzederim. 

Sa. ve So. Yardım Bakanı 
,,>.. Dr. E. Hayri Üstündağ 

Seyhan Milletvekili Dr. Cezmi îürk tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına verilen yazılı sorunun cevabı: 

Sora (1) 1 Ocak 1940 dan 1 Ocak 1950 ye 
kadar Türkiye'de her yıl ölen vatandaş sayısı 
yıllık miktarları ayrı ayrı ne kadardır? 

Cevap (1) r Yalnız Bakanlığımız teşkilâtı 
vaşıtasiyle elde edilebilen 1940 - 1951 yılı ölüm 
vukuatı aşağıda gösterilmiştir : 

Bu ihsai rakamlar hakikatin tam ifadesi ol
mamakla beraber aynı teşkilât tarafından aynı 
usullerle elde edilmiş olması itibariyle yıllar 
arasındaki artış veya azalışları göstermesi ba
kımından itimada şayandır. 

Yıllar Nüfus 
Nispeti (1000) 

ölüm sayısı nüfusta 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

17820950 
18014795 
18208640 
18402485 
18596330 
18790174 
19219072 
19647970 
20076686 
20505766 
20934670 
21363568 

167978 
163263 
167705 
178193 
180981 • 
173808 
158373 
156371 
159432 
159587 * 
149887 
138216 [1] 

9.4 
9.0 
9.2 
9.6 
9.7 
9.2 
8.2 
7,9 
7.9 
7.7 
7.1 
8. 

1945 - 1950 yıllarında yurdumuzda yapılan 
genel nüfus sayımlarına göre memleketimizde 
senede takriben ortalama olarak 400000 kişi 
artmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bâzı büyük 
şehirlerimizden, teşkilâtımızdan gelen malûmat 
ve mahallî yapılan denemelerden alman netice
lere göre senede takriben 400000 kişinin de öl
düğü tahmin edilmektedir. Buna nazaran yur
dumuzda senede ortalama olarak takriben 800000 
çocuk doğuyor demektir. Bu rakamlara nazaran 
memleketimizde doğum nispetinin binde 40, 
ölüm nispetinin binde 20 ve artma nispetinin de 
binde 20 olduğu hesap edilmiştir. 

Memleket sağlığı ve bu hususta alınacak 

[1] 30 il müstesna, diğer illerin vukuatı 9 ay
lıktır. 
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tedbirler bakımından istatistiğin ehemmiyetini 
müdrik olan Bakanlık, şimdiye kadar ihmale; 
uğramış olan,bu mevzun ele alarak ihticaca sa-
lih istatistikler vücuda getirmek için teşebbüse 
geçmiş: bulunmaktadır. Bu hususta ilk tecrü
benin yapıldığı Beypazarı İlçesinden alınan 
malûmata göre 1951 yılında kasabada öl üm nis
petinin binde İO.O, köylerde binde 18.9; doğum 
nispetinin de kasabaca 31.2, köylerde 41.$ ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bu yıl bu denemenin, büyük bir vilâyetimiz
de yapılması takarrür etmiş olup alınacak neti
celere göre tatbikatın peyderpey bütün yurda 
teşmili cihetine gidilecektir. 

Soru (2) : Aynı müddet zarfında (1940-1951) 
sıtmaya, vereme, lekeli hummaya ve çiçeğe ya
kalanan ve ölen vatandaş sayıları ayrı ayrı ne 
kadardır? . ,. 

Cevap (2).. : Teşkilâtımız tarafından Bakan
lığa yapılan ihbarlara göre aynı müddet için
de yurdumuzda lekeli humma ve çiçeğe yakala
nan ye ölenlerin, sayısı aşağıdadır : (*) 

Yıllar 

1940 
1941 
1942-
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Lekeli h u m m a 
Musap 

799 
944 
877 -
4142 
3251 
2618 
1494 
641 
394 
232 
225 
194 

Vefat 

100 
110 
124 
298 
311 
139 
103 
56 
25'. 
20 
15 
8 

Çiçek-
Musap Vefat 

958 130 
• 7 2, 

1871 174 
12395 1380 

.... 6093 678 
309 34 

8 1 
2 1 

39 7 
73 : 14 
7 • — 

152 3 

•'(**)••' Sağlık tsleri Genel Müdürlüğü kayıtla-
rma istinat etmektedir, 

i; Verem yakaları ;- Yukarda işaret edildiği 
üzere yurdumuzdaki ölüm vakaları tamamiyle 
tesbit edilemediğinden ve esasen köylerde »ölen
lerin ölüm sebepleri de ekseriya meçhul .kal
dığından memleketimizde veremden ölenlerin 
sayısı kesin olarak bilinememektedir. Ancak 
bâzı büyük şehirlerimizden alman ihsai malû
mata kıyasen halen yurdumuzda yılda verem
den 40,000 İrişinin öldüğüne kaani bulunmakta
yız. Bu hususta bilgi edinilmek üzere 63 il 
merkezinin 1943 - 1951' yılları vuatı aşağıya der-
cedilmiştir • •• 
63 il merkezinde • akciğer ve diğer âza vere
minden tesbit edilen ölüm vakaları 1943-1951 (*) 

Ölüm Nispeti (100,000 
Nüfus 

2711879 
2751785 
2791693 
.2867086 
2942479 
3017872 
3093265 
3168661 
3244054 

/sayısı 

5997 
5364 
6062 
5652 
5981 
6279 
6190 
6192 
6514 

(^) 1943 yüından pmeki yıllarda^ 
saba ve köyler vukuatı, .bir arada kaydedildiğinden 
1940 - 1942 yıllarına ait vukuat,malûm değildir. 

(**) 1951 yılına ait vukuat muvakkattir. 

Not : thsai malûmatı daha mazbut olan mem
leketlerde bile, çok müzmin seyreden verem has
talığına musap olarilaftn sayısının tesbiii büyük 
zorluklar gösterdiği içindir ki,1 ekseriyetle - bu 
haftalığın musap sayısı verem ölümlerinin 5 veya, 
10 ile çarpmak suretiyle elde * edilmek ; mutat 
olmuştur. 

1943 ̂  
1944 
1945 
1946 
1947 
1948' ' 
1949 
1950 
1951 

221.1 
194.9 
217.1 
197.İ 
203.2 
208.0 
200.1 
195A 
200. 
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Son'beş sene zarfında'bâzı büyülc|elıirlerimizde veremden öleMeiîin;! 

100.000 nüfusta nispeti 

lj947 - 1951 i 
Y I L L A R V E N İ S P E T L E K 

Şehirler 1947 1948 1 9 4 9 / 1 9 5 0 1951 

Adana 
„;;. Afyon Karahişar; 

Ankara 
Antalya 
Ay'dın 
Balıkesir 
Bursa 
Çanakkale 

; Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Gazianteb 

' Mersin 
İspartav 

istanbul • 
İzmir 
Kırklareli 
İzmit 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Samsun 
Tekirdağ 

126.0 
89.5 

188.3 
•85.6 

210.7 
262.5 
416.6 
310.4 
231i6 
586.0 
128.8 
107.0 
124.9 
117.6 
132.7 
46.2 

32&9: 

234.3 
16615 
165:7 
189:8 

35.2 
299.2 
234.9 
196.2 

145.8 
:Ü7.1 
231.1 
179.7 
291,8 
265.5 
418.9 
275.4 
115.8 
507.2 
183.5 

99.7 
191.1 
163.8 
168.9 
57.8 

282.3 
304.4 
111.0 
165.7 
217.2 
241.8 
405.2 
343.4 
257.1 

160.7 : 
1136 i 
254.Ö 
215.6 e-. 
259.4 ! 
•247:8 ' 

•-• J43.4- '-
240.5 
•95.3 

354.5 \ 
123.9 
148.4 

• 114:9 
162.2 
153.8 
156:1 
£50.4 
300.4 
«48.5 

* 204.5 
294:2 
146.1 
358.4 
327.9 
243.5 

156.1 
167.3 
188.2 

' 116:4 
;337:8 
199.9 
337.9 
335.2 
162.4 
267Jİ 
208.8 

98.9 
220.4 
137.4 
162.6, 
163.0 
204.9 
250.7 
228.1 
154.6 
220.1 
214.8 
325.5 
291,3 
293.8 

168.9 
87.0 

229.4 
163.7 
367.2 
161.1 
295.5 
429.8 
282.4 
332.8 
217.8 
195.6 

'•214:7-' 
149.8 
109.3 
187.8 
201:4 
262.4 
373$ 

. 177:1 
221:6 
240:4 
459İ7 
31İÎ8 
286.9 

HM) 

>. . 
(*0 

•••<•) 

(•'). 

(•) 
(•) 
(•) 

n 

Yekûn 253.4 257.8 244.6 210.4 220.0 (*) 

(®) Bu şehirlerin vukuatı dokuz ayhk olduğundan nispetler kati 
değildir. 
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Sıtma vakaları - Sıtma savaş bölgelerinde sıtmaya yakalananların sayısı aşağıdadır j 

Yıllar 

1940 
1941 'l 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Savaşa dahil şehir ve 
köyler nüfusu 

5537438 
5,454269 
5661633 
5817058 
5863269 
10762481 
9245,774 
9249274 
8598206 
8506103 
8916084 
9588434 

Savaş bölgelerinde 
sıtmaya yakalananlar 

1094919 
991291 
İ784967 
1063397 
840561 

2542272 
2186175 
2016705 
1672021 
1323791 
1188969 
1025747 

Nispeti 
% 

19.7 
18.1 
13.8 
18.2 
14.3 
23.6 
23.6 
21.8 
19.4 
15.1 
13.3 
10.6 

Bütün yurtta sıtmadan tesbit edilebilen ölüm vakalarj : 

1940 - 1951 

Yıllar 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

ölüm 
sayısı 

2887 
2860 
3853 
5261 
3497 
1758 

Yıllar 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

ölüm 
sayısı 

1241 
827 
690 
533 
257 
125 ( 

(*) 1951 ytU vukuatı dokuz aylıktır. 



Soru (3) : Aynı müddet zârlinda (1940 -1951) İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Ko 
Diyarbakır ve Erzurum şehirleri belediye hudutları içinde ölen vatandaş sayıları, yıllar ve şe 

Cevap (3) : Bahsi geçen şehirlerin belediye hudutları dâhiKnde ölenlerin miktarı aşağıdadı 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1 

İstanbul şehri 
Ankara > 
tzmir » 
Adana » 
Bursa » 
Konya » 
Kastamonu » 
Sivas » 
Samsun » 
Diyarbakır » 
Erzurum ' » 

14489 
2349 
4196 
1662 
1971 
1253 
276 
674 
891 
618 
534 

13665 
2506 
3673 
1775 
2099 
1244 
245 
543 
835 

... 585 
; 699 

17766 
2745 
4482 
2340 
2401 
1334 
255 
532 
980 
507 
546 

16567 
3053 
4421 
2552 
2146 
1360 
307 
690 
979 
779 
681 

15069 
, 3409 
3986 
2154 
1982 
1396 
304 
761 
926 
527 
584 

15530 
3547 
3549 
1660 
1766 
1441 
209 
671 
955 
467 
603 

14117 
. 3280 
3334 
1582 
1739 
1149 
300 
442 
936 
295 
504 

14512 
3197 
3154 
1284 
1816 
1227 
246 
396 
802. 
335 
6£T 

1 

"(*). 1940 - 1945 yıllarına ait yuKuat, Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğünce neşredilen 
tistiği» adlı eserden alınmıştır. Mütaakıp yıllara ait vukuat Bakanlık kayıtlarınca istinat etmekt 
şehirlerinin vukuatı ise (1940 -1951) Bakanlık kayıtlarından alınmıştır. 



B : 54 $18.3.1952 O : 1 
Soru 4. Aynı müddet içinde (1940 - 1951) ve M.ynı şehirlerde vereme, çiçeğe, zatürnöye ve 

lekeli hummaya yakalanan ve ölen vatandaş sayıları ayrı ayrı yıllarda ne kadardır? 

Cevap, 4. Aynı müddet içinde çiçek ve lekeli hummadan ölen ̂ şahısların:sayısı; aşağıya çıka-
nlmıştır : 

Yılı 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 * 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Ankara Şehri 

Ç i ç/c k 
Musap Vefat 

L 

n 
5 -

38 
42 

VI. 
— 
— •• 

—;-; "• 
$ • " ' : ' • 

—'.. 
,—. 

1 
— 

9 
13 

1 
— 
—. 
__ 

1 
1 — 
__ 

Lekeli 
Musap 

7 
15 
17 
83 
42 

. 78 
22 
14 
20 
15 

3 
4 

humma';! 
Vefat'1-

1 
4 
5 -

11 
10 

5 
6 
1' 

• . ı 

4 
.— 
—„ 

i İstanbul Şehri 

Öci-ç 
Musap 

1 
— 

118 
1322 

61 
10 

(*) 
'— 
-,— 

' (*.) 
, —. 

.—, 

,6/k-Y ' 
Vefat 

^ 
. ; 

26 
.- 254-

14 
4 u 

. .1. 
"' — 

— 
9 

: — • 

.—'.-. , 

Lekeli humma 
Musap 

100 
M: 102 

66 
770 

•170: 
158 

59 
•. • 3 6 

46 
50 

: 41 
34 

Vefat 

5 
9' 

10 
14i: 

7' 
10 

9 
•15 

6 
6 
1 

••• 2 

Yılı 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

J rlzmifc Şehri 

$i;ç;:e4et. 
Musap Vefat 

_—. 
__ . — 
95 13 

105 28 
4 1 
5 5 

W : 1 
— ' — 
— — 
_ _ _ ' • • _ _ 

— . — 

Lekeli humma 
Musap 

39 
43 
18 

331 
69 
79 
64 
66 
35 
10 
24 
14 

Vefat 

7 -
1 , 
4 

73 
5 
7 • 
7 
,3 
1 
1 
6 
2 

K<MMm -Şehri' (1) 

Ç i ç e k Lekeli vhumma 
Musap Vefat Musap Vefat 

— 
; ' _ 

1 • 1 
9 14* 

_ , 5'. 
— ' — 
— — 

— .— . — .— 
— — 1 — 
— — 6 1 
_ _ 3 — 
__ : —;•. ı o — 

(*)BuvaMİâhwmmtâ 
(i) 1947 den önceki yollarda mıısaplar şehirli ve köylü bir arada kaydedildiğinden Adana Şeh

rinin (musap) sayısı malûm değildir, 
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Yılı 

1940 
İİ941 
:1942 
194S 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Bursa Şehri 

' ÇİQ 
Musap 

•:-

•" 
. ;; — 

. — 
— 
— 
— 

e k -
Vefat 

,,-~ -— 
• . , 1 

. 12 
. . . . „ . ' — 

,.- — 
;,,.- — 
.. — 

— 
— 

- — 
__ 

B : 54 
(D 

2 8 . 3 . 1 9 0 2 

Lekeli humma 
Musap 

T» — 

1 
— 

1 
4 ; 
4 

Vefat 

1 
1 u 
_ t} 

2 ;''. '• 

i : ' ^ -• 
— • 

1 
l .... 

— 
— 
_~ 
— 

u : ı 
Konya §>chri 

Q i ç 
Musap 

-..-• ' 

-.?• 

f 
" ;' ' 

e k 
Vefa t ' 

-_ 
,..._ ; 

- ; • - 4 

2 
. 3 

6 
' ' -— 

. — 

— 
— 
— 

(D 

Lekeli humma 
Musap 

1 
— 

(D 
'— 
— 

Vefat'.' 

„ 

2 
'— 

6 
i 

' 4 
2 
3 

- — 
J 

— 
• 

Tılı 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1941 
1948 
1949 
1950 
1951 

Samsun Şehri 

Ç i « 
Musap 

— 
— 
— 
— ' • 

_~_ 

e k 
Vefat 

~ _ • 

— 
2 
6 

10 
— 

6 
_ 
— 
— 
— 

' — 

(*) 

Lekeli humma -:; 
Musap 

* 
11 

1 
6 
2 
2 

Vefat 

Ü' 

— :...,. 
— 
19 
6 
6 

11 
— 
— 
— • 

1 
1 

^ ;ırr Diyarbakır 

Ç i 6 
Musap 

Sı 

^^ 
— 

' — 
— 
— 

ele 

Şehri 

Vefat 

. 
— 

3 
6 
1 

— . 
— 
__ 
— 
— 
— 

; 

••i*):: 

Lekeli humma 
Musap 

— 
2 
1 

™ 

~^-

Vefat 

; • — 

1 
, : .2-

r •" 5 

r 2 
.;• 3 

3 
—; 

2 
2 

f • ' . . • • — 

— 

(*) 1947 den önceki yıllarda musaplar şehirli ve köylü bîr arada kaydedildiğinden (musap) 
sayısı malûm değildir: , ,„...„.,, 



Yılı 

1943 
1944 
1945 
194t> 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

B : 54 
Kastamonu Şehri (*) 

Qie 
Musap 

__ 
— 
— 
__,. 
— 

; 28-; 3.1952' 

e k Lekeli humma 
Vefat Musap 

* 
—" 
__ 
_ u _ 

:' — 5 
,„_ . 1 
~~ . 2 
— 1 
~-_ . - — 

Vefat 

2 
6 
3 
2: 

2- $ 
•': 

_ . 
\: 

~—. 

0 : 1 
Sivas Şehri 

Ç i ç e k 
Musap Vefat 

5 
.'.— 
— 

_ _ • 

— ' • • • • • _ 

__. _ . 
— ^_ 

1 - * _ • . — 

— _ 

(>)'•'" . ' 

Lekeli humma 
Musap Vefat 

8 
4 
'2 

. __,-
12 7 

3 1 
1 ~~ 
1 1 

— ;— 

Erzurum Şehri (*) 

Yılı 

1943 
1944ı 
1945 
1946. 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Ç i ç e k 
Musap Vefat 

6 
1 

• — • • . . 

,— 
—, — 
__ _ı_ 
—. ~_ 
_— , _ _ 
— — 

Lekeli humma 
Musap Vefat 

12 
4 
4 
1 

3 — 
___ . _i_ 
_~ __ 

3 — 
ı -• _ • 

(*) 1913 yılından önceki yıllarda ölürıi sehepteri §ehirli ve îcÖylühir mada kaydedildiğinden 
1940 - 1942 yıllarına üü (ölüm) ve 1947 yılından önce de musaplar şehirli olarak tefrik edilmediğin
den hu şehirlerin (musap) saym.mülûm değildir. 



Cevap (4) devam : 
x> • %jrx *X\J . ** • . ,*.VWM 

Aşağıda adları yazılı şehirlerde verem ve zatürrieden ölenlerin sayısı şöyledir : 

Veremden ölenler 

Şehirler 1940 1941 1942 1943 1944. 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 

Ankara 
istanbul 
îzmir 
Adana ' 
Bursa 
Konya 
Samsun' 
Diyarbakır 
Kastamonu (1) 
Sivas (1) 
Erzurum (1) 

197 
1837 
418 
126 
245 
94 
94 
43 

267 
1939 
415 
118 
250 
90 
119 
45 

299 
2534 
608 
159 
295 
107 
137 
61 

370 
2605 
659 : 
139 
259 
116 
146 
109 
4 
64 
5 

322 
2466 
565 
149 
258 
119 
157 
87 
12 
73 
1 

387 
2704 
576 
119' 
328 
139 
137 
48 
10 
42 
4 

366 
2714 
486 
162 
278 
99 
134 
57 
17 
42 
1 

427 
2831 
465. 
127 
358 
111 
91 
44 
10 
12 

• • — 

524 
2430 
604 
147 
360 
127 
133 
41 
.1.6 
57 
4 

577 
2155 
596 
1.62 
381 
172 
127 
61 
52 
105 
54 

540 
2050 
578 
184 
338 
142 
128 
45 

110'' 
115 
49 

658 
2015 
605 
199 
29ö 
143 
13T 
89 
60 
168 
68 

Zatürrieden ölenler (•*) 

Ankara 
tstaribul 
îzmir 
Adana 
Bursa 
Konya , 
Samsun 
Diyarbakır 
Kastamonu (1) 
Sivas (1) 
Erzurum (1) 

444 
1899 
654 
331 
200 
266 
128 
133 

461 
1550 
568 
341 
.286 
198 
109 
154 

393 
2111 
640 
608 
265 
174 
107 
103 

395 
1812 
538 
410 
198 
249 
100 
174 
25 
130 
120 

602 
1891 
544 
554 
288 
233 
99 
121 
26 
143 
141 

626 
2051 
416 
314 
175 
• 268 
105 
152 
17 
175 
108 

596 
1666 
500 
350 
248 
126 
109 
40 
12 
46 
95 

546 
1703 
298 
285 
285 
150 
131 
'52 
11 
101 
74 

358 
1480 
204 
433 
275 
181. 
142 
21 
16 
131 
120 

•'422 
• 1715 
243 
357 
.97 
158 
158 
13 
16 
111 
90 

647 
1221 
372 
244 
306 
166 
180' 
10 
29 

. 103 
98 

712 
1117 
515 
213 
356 
197 
131 
12 
34 
189 
35 

(*) Zatürrie vakalarının ihban mecburi olmadığından (musap) sayısı malûm değildir. 
(1) 1.943 yılından önceki yıllarda şehir ve köyler vukuatı hir arada tespit edildiğinden hu üç 

şehirde verem, Ve .zatürrieden ölen vatandaş sayısı belli değildir. 

NOT : Bütün hu rakamlar içinde çiçek île lekeli hummaya ait olanları tabip ihbarlarına da
yandığından bunların doğruluğuna inanılahUeccği ve fakat zatürrie ve vereme ait oldnlann hazan 
teşhis güçlüğü ve kısmen de vakaların doktor tarafından görülmemiş olması ihtimaline binaen ha
kikati tam, olarak ifade etmiyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

— 95 — 



Som (5) : Aynı müddet zarfında (1940 - 1951) aynı şehirlerde ölen vatandaşlardan fakirlikleri 
dolayısiyle belediyelerce teçhiz ve tekfin edilen' ölü sayıları şehirler ye yıllar ayrı ayrı olarak ne 
kadardır?- >•••"• • • • " • / ' ' •*? .•;•"/"".• ,•*•'.'•• î n ; . ; ^ , ? . { V .-• :\;:.^ ; ;••.•:• ,.'•;••./ .,.'•'./;,• \ •;;• .; -,!;' _' 

Cevap (5) : Valilikler vasıtasiyle bu:%ere; belediyelerden alman malûmat aşağıya çıkarılmıştır: 
••'•'••"/'. Belediyelerce teçhiz ve tekfin edilen fakir vatandaşlar 

Şehirler 
1940;- 1951 • -• , : 

1940 1941 1942 1943 1944; 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 

Ankara 
'Adana 
Erzurum 
Konya 
Samsun 
Sivas 
Bursa 
•''Diyarbakır 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu (2) 

/ (*) 
394, 
4, 

' • • 2 3 . 

.79 
(1) 
67 
30 
486 

2954 

1125 
454 
• • 5 ' 

' '24 
m (D 
.110 
29 
529 
2890 

1278 
664 
11 
•28 
'75-
170 
201 
31 
538 

3275 

1574 
Ö64 
10 
27 
69 
175 
243 
33 
551 
3119 

1417 
480 
7< 
29 
83 
94 

İS& 
â2 
498 
2949 

1380 
381 
0 
14 
80 
41 
103 
34 
532 
2583 

1287 
430 
17 
26 
164 
59 
121 
33 

'485 
2538 

1196 
341 
35 
25 
160 
'02 
İli 
134 
399 
2597 

1267 
637 
20 
29 
135 
82 
96 
35 
427 
2807 

1354 
1041 
32 
35 
154 
81 
80; 
36 

414' 
2915 

1873 
1046 
41 
98 
271 
76 
127 
>• 3 4 
394 
2664 

2182 
1084 
26 
49 
378 
49 
132 

• 35 
419 
1652 

;•; T . - . 'C . /7.":;:: . \ . 

Sağlık ve Sosyal Yard ım - i :; 
Bakanl ığı 26 M a r t 1952" 

özel Kalem Müdür lüğü ' ^n;.'.\ 
, ' 4 6 9 ' ' ' - ' . ' • ' ' ; ;^ ' 

Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi Yüksele Başkanlığına :y . 
E k : 3 . I Î İ 1952 g ü n vo 319 sayılı yazımıza: - : ; ; : : 
Seyhan Milletvekili D r . Cezmi T ü r k ta ra f ından Yüksek 'Başkanl ığ ın ıza verilen (vatandaş lar ara

sındaki yıllık zayiat) hakkındaki yazılı soru önergesine verilen cevaplarda eksik olan Kas tamonu İl ine 
a i t ma lûmat a l m a n b i r yazı üzerine ancak ' tamamlanabi lmiş ve ilişik listede kaydedilmişt i r . v/ r 

Saygılarımla arzederim. : - • . '•'•/ • '"•"•"•• 
, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

(•'') 1940 yılına ait kayıt yokmuş. 
•• (1) Sivas Şehrinde 1940 ve 1941 yılları içinde belediyece teçhiz ve tekfin edilen ölü bulunmadı
ğı bildirildi. 

(2) Yapılan tekide rtlğmen Kastamonu Valihğinden bugüne kadar cevap alınamamıştır. Vu
kuat gelince ayrıca sunulacaktır, "l 

• ~ 1 8 6 ' - — •' •• 
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Kastamonu Belediyesince teçhiz ve tekfin 
fakir vatandaşlar 

' - 1940 - 1951 

Yıh 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947-
1948 
1949 

n '1950 
1951 

Ölü 
Sayısı 

12 
10 
17 
13 
11 
10 
20 
8 
10 
9 
11 
12 

, 4 —'- Ordu Milletvekili Naşit Fırat'm, 1950 
ve,' 195İ yılları Bayındırlık Bakanlığı bütçeleri
ne^ konulmuş olan (köylerde halkın, yapacağı su 
işlerine yardım) ödeneklerinin miktarları ile bu 
ödeneklerin kullanılış şekline dair sorusuna Ba-
yınol%rl$$ Bakanı Kemâl Z'eytinoğlfu'nun yazılı 
cevabı (6/605) 

; . . / 1 2 . I I I . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
aşağıdaki sorularımın' ^Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması, için 
gerekli işlemin yapılmasını: saygı ile dilerim. 

( : ' «;' ji ;^;£)rdu Milletvekili 
0 *':'""• i:::i-'r: Naşit Fırat 

X 1950 ve 1951 yılları ''Bayındırlık. Bakan
lığı pütçelerine konulmuş ,olan (Köylerde hal
kın. yapacağı su işlerine yardım) ödeneklerinin 
miktarları ne kadardır?. Bu. .ödeneklere,,yılları 
içince, ek ödenek alınmış mıdır?. ! Al inmiş ise 
ne kadardır?. 

2. Bu ödeneklerden senesi içinde sarfedil-
miyen miktar var mıdır?. Varsa ne kadardır?. 

3. Bu ödeneklerden yapılan yardım hangi 
ilin hangi ilçesinin hangi köyü için hangi tarih
lerde ve ne miktar yapılmıştır?. Müfredatı hak
kında bakanlıkta bilgi yoksa hangi illere hangi 
tarihlerde ne kadar yardım yapılmıştır?.. 

4. Yapılan yardım hangi esaslar göz önün
de tutularak yapılmaktadır. 

.3.1952 O : 1 
i 5. Bu su işlerinin projeleri var mıdır t 

Varsa hangi makam tarafından incelenmekte 
I ve onanmaktadır?. 
! 6. Projeleri yapılmamış veya henüz onan-
j mamış olduğu halde yardım edilen köy içme 
I suyu bulunup bulunmadığı hakkında bakanlık-
| ta bir bilgi var mıdır?. Varsa hangi ilin, hangi 
| ilçesinin, hangi köyünün içme suyuna, hangi ta-
| rihte yapılmıştır?. 
I 7. Yapılan yardımların mahalline sarf edi

lip edilmediği Bakanlıkça ayrıca bir kontrola 
tâbi tutulmakta mıdır?. Bu kontrol yapılmakta 

i ise nasıl ve ne suretle yapılmaktadır?. 

| T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 27 . İÜ . 1952 

Hususi Kalem 
' ... Sayı : 158' 

ı- B. M. M. Başkanlığına, 
I Ankara. 
j .15 . I I I . 1952 tarih ve 6 - 605/3271 - 7151 sa

ydı yazıları karşılığıdır : / 
I 1950 ve 1951 yıllarında Bakanlığımız bütçe

lerine konulmuş olan! köylerde halkın yapacağı 
| su işlerine yardım ödenekleri miktarı' ile bu 
i ödeneklerin kullanılış şekline dair Ordu Millet

vekili Naşit Fırat tarafından verilen yazılı so
ruya hazırlanan cevabın ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla ârzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
S Kemal Zeytinoğlıi 

1950 ve 1951 yıllarında bakanlığımız bütçe
lerine konulmuş olan köylerde halkın yapacağı 
su işlerine yardım ödenekleri miktarı ile bu öde-

| neklerin•'•kullanılış şekline dair Ordu Milletve-
I kili Neşit Fırat tarafından verilen yazılı soru 
I aşağıda cevaplandırılmıştır: 
I 1. «Köylerde halkın yapacağı su işlerine 
! yardım» olarak 1950 yılı bütçesiyle (1 3Ö0 000) 
j lira ve 1951 yılı bütçesiyle de (5 000 000) lira * 
j ödenek kabul edilmiştir. 
! Ayrıca 1951 yılında (400 000) lira ek öde-
j nek alınmıştır. 
| 2. 1950 yılında ödenek tamamiyle sarfedil-
!' miş, 1951 yılında 500 lira artmıştır. 
j . 3. Ödenekler illere gönderilmiş olup ihtiya-
j ,cı olan köylere taksimi illerce yapılmaktadır. 
I İ951 yılı ödeneğinden, köylerin içme suları 



JÖ : pa ZÖ . .2 
ihtiyaçları için illere gönderilen ödenek miktar
ları ilişik listede gösterilmiştir. 

4. illerin köy adedi ve köy nüfuslariyle yüz 
ölçümleri esas alınmış ve valiliklerin gösterdik
leri ihtiyaçları ve yılı içerisinde tatbik imkân
ları ödenek taksiminde birer faktör olarak ka
bul edilmiştir. 

5. Köylere içme suyu getirme işleri' illerde 
Baymıdrlık müdürleri tarafından yürütülmek
tedir. Yapılacak işleri kolaylaştırmak üzere; ge
tirilecek suyun menbamdan itibaren en son çeş
meye kadar yapılması lâzımgelen işlerin tip pro
je ve resimleri ve bu husustaki teknik şartları 
bir araya getirilmek suretiyle bir (Teknik yö
netmelik) ve işlerin idare ve tatbik şeklini gÖs-

Yardım mik
tarı 

İli Lira İli 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 

• Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

90 000 
25 000 
60 000 

135 000 
90 000 
40 000 

100 000 
•40-000 
20 000 
20 000 
85 000 

100 000 .' 
70 000 
60 000 
60 000 
30 000 
50 000 
80 000 
50 000 
20 000 
30 000 

Erzincan 
Erzurum . 
Seyhan 
Siird 
Sin'ob 
Sivas 
Tekirdağ 
Eskişehir 
Gazinanteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
.îçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırlarçli 

teren bir (İdari yönetmelik)' hazırlanmış ve il
lere tevzi edilmiştir. 

Mahallî bayındırlık teşkilâtı bu yönetmelik
ler gereğince doğrudan doğruya arazî üzerinde 
güzergâhı tâyin etmekte ve sanat yapıları veri
len projelere uygun olarak tertiplenmektedir. 
Mahallî bâzı hususiyetler icabettirdiği takdirde 
yine aynı esaslar dâhilinde ayrıca proje yapıl
ması da mümkün bulunmaktadır. ' 

6. Bu maddenin cevabı yukarda beşinci 
maddede mündemiçtir. 

7. İllere gönderilen yardımlarla yapılmakta 
olan işler bakanlıktan mahalline gönderilen uz
manlar tarafından zaman zaman kontrol edil
mektedir. 

Yardım mik- Yardım mik
tarı tan 

Lira İli . . . . . . : , ; : Lira 

50 000 
150 000 
25 000 
25 000 
50 000 

135 000 
35. 000 

100 000 
40 000 
20 000 
70 000 
20 000 
25 000 
75 000 
50 000 

— . • 

60 000 
40 000 . 
70 000 
80 000 
20 000 

Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

60 000 
60 000 

170 000 
70 000 
60 000 
60 000 
60 000 
25 000 
75 000 
30 000 
75 000 
30 000 
60 000 
75 000 
75 000 
80 000 
50 000 
25 000 
40 000 
75 000 
25 000 

— • . » — 
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5. ~~ Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yi- I 

ğitbaşı'nın, alaylarda müftü ve taburlarda imam 
varsa kadrolariyle maaşları miktarının neden 
ibaret olduğuna dair sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hulusi Köymen''in yazılı cevabı (6/603) ı 

8 . 3 . 1952 ' 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakan- | 
lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arzederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili • 
Gazi Yiğitbaşı 

.1952 O : 1 
T. C. 

Millî Savunma Bakanlığı 26 Mart 1952 
Hususi Kalem , 

Sayı : 86 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünün 12 .' 3 . 1952 gün 

ve 3261/7116 sayılı yazılarına ilişik, Afyon Mil
letvekili Gazi Yiğitbaşı 'nm yazılı soruları karşı
lığıdır : 

Orduda din adamlarının bulunmasından mah
zur değil, fayda görülmektedir. Nitekim bu an
layışın ve ihtiyacın neticesi olarak halen alay 
ve bağımsız taburlarla hastanelerimizde birer 
imam kadrosu mevcuttur. 

Ancak, erlerimizi din bakımından yetiştire
cek, irşat ve teşci edecek kudret ve kifayette 
imamlar bulmaya imkân olmadığından kıtaları
mızda bu kadrolar açık kalmış, hastanelerimizde
ki mübrem ihtiyaçları karşılamak için. de, fiilî 
kadroya 33 sivil ücretli imam konmuştur. 

Diğer taraftan ordumuzun din mevzuundaki 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek kifayette perso
nelin yetiştirilmesi üzerinde de çalışılmakta olup, 
bu cümleden olmak üzere halen on iki öğrenci' 
İlahiyat Fakültesinde Millî Savunma Bakanlığı 
adına tahsil ettirilmektedir. 

Saygı ile arzederim. 
Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 

1. Halen alaylarda müftü ve taburlarda 
imam kadrosu var mıdır? maaşları kaçar liradır? 

2. Kadroları varsa vazife görmekte olan kaç 
alay müftüsü ve kaç tabur imamı mevcuttur? 

3. Kadroları, müstahdem alay müftüsü ve 
tabur imamı yoksa askerlerimizin yüzde doksan 
beşinin müslüman olduğuna göre din bakımın
dan vatan hizmetinde teşci edilmeleri ve sair za
rureti diniyelerini öğretmek için orduda dm 
adamlarının bulunmasında ne gibi mahzurlar 
vardır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle mip-saraylar,, kasırlar ve köşklerdeki eşya, hak-

gereğince soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Meclis 
raporuna dair Anayasa Komisyonu rapoiüha verilen 

oyların sonucu ; : ' V " >^\. •••• 

kındaki İçtüzüğün 177 nci maddesi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 207 

Kabul edenle^ : ;<145 
Iteddedenler : 57 
Çekinscrler 5 

Oya katıluuyanlar : 27ö 
Açık Milletvekillikleri : 4 

(Çokluk olmamıştır.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Talât Vasfi öz 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabjyıkoğlu 

BİLECİK 
Talîıt Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

Abbaa Gigin 
Mesut Güney - , 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Iîaldcı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöriey ' 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlıı 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidiri Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

lKabul edenlerj 
GÎRESUN 

Ali Naei Duyduk 
Hayrettin Erkraeu 
Tahsin inanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kpmal Yörükoğlu 
TTalit Zarbım 

İÇEL 
Salih înankur 
Refik Koraltaıı 

İSPARTA 
îrf an Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Varam Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayım er 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topeu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Pertev Arat 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarcl 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeg 

KOCAELİ 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alldn 
Yusuf Aysal 
Remzi Koçak 

MANİSA 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

- 109 



MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asim Doğan ay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kâvrakoğhı 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
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Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Sedat Zeki örs 

. ıyoz u : i. 
TEKİRDAĞ 

Zeki Erataman 
tÖKAD 

Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Halûk Ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 

Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Kemal Eren 
ANTALYA 

Rıırhanettin Onat 
BALIKESİR 

Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu, 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nnsret Kirişcioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

GÜMÜŞANE 
Vâsfı Mahir Kocatürk 

HATAY 
Âbdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman • 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 
Ahilya Moshos 

KARS 
Fevzi Aktaş \ 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Kemal Balta 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

TRABZON 
Salih Esad Âlperen 
Naci Altuğ ' 

VAN 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkeöz 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

[ÇeMnserler] 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
KÜTAHYA 

Besim Besin 

NİĞDE 
Halil Nuri Yurdakul 
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AEYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
'Bekir Oynaganlı. • 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis ( t ) 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu (t.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis, Öztürk , 
Celâl "Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKA.RA 
Salâhattin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înee 
Seyfi Kurtbek* (Bakan) 
Fuad, Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Tljrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYPIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci (î.) 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BÎLECÎK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mıistafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç , 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 

Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) -

ELÂZIÖ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Enver Karan (I.) 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZÎANTER 
Ekrem Çenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
/Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Öeven (î.) 

HATAY 
;Abdullah Çilli ( t ) 
Tayfur] Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 
Hüseyin Fırat 

Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Âdato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger: 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Mithat Zöz.er 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

ÎZMlR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (î. Ü.) 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Mühiddin Erener 
Sadık Giz, 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündag" 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
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Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazöğhı 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem 'Vassâf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Ömer Rıza Doğrul j 
Ziyad Ebuzziya 

Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik . 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Giirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal - Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalihei 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın . 
Tevfik İleri (Bakan) 
Muhittin Özkefeli 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

StîRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakla Akyüz 
Hüseyin Bingül 

Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (1.) 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topçoğlu' 
(t) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Mahmut Golöğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orlıon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Ömer Cevheri ı 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 

YÖZGAD 
Niyazi Ünal Alcıli 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Sivas "1 
Trabzon 1 
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