
D E V R E : X O Î L T : 8 Î Ç T Î M A : 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

»*»o« 

Yedinci inikat 

28.XI. 1955 Pazartesi 

Münderecat 
Sayfa 

157:158 
158 
159 
159 
159 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler 
1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, 

Amasya vilâyetinin Selağzı Köprübaşı 
mevkiindeki belediyeye ait bina hakkın
daki sualine Dahiliye Vekili Et-em Men
deres'in şifahi cevabı (6/90) 159:160 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Emekli Sandığı Kanununun 39 maddesi
nin değiştirilip değiştirilmiyeceğine ve Ge-
nelkuramy eski 2 nci Başkanı Orgeneral 
Z^kâi Okan'ın emekliye esvk edilmesi ve 
yeniden hizmete alınması sebebine dair 
Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilinden şi
fahi suali (6/96) 160 

3.— Sinob Mebusu Şerafettin Ay
han'ın, Gediz kazası Jandarma Komutan ve
kilinin iki kişiyi dövdüğünün ve kaza Kay
makamının bir köye ait muhtar mühürü-
nü hiçbir resmî sıfatı olmıyan birine tes
lim için emir verdiğinin doğru olup ol
madığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/98) 160 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Z-eki 

Sayfa 
Tulunay'ın, Bedelsiz Mal İthili Kararna
mesinin neşrinde ki gecikme ve iptal se
beplerine dair Başvekilden sualine Mali
ye Vekili Hasan Polatkan'm, Başvekil 
adına, şifahi cevabı (6/101) 160:165 

Ş. — Malatya Mebusu Nüvit Yet, 
kin'in, Hariciye Vekilinin Devlet Vekâ
letine tâyininden sonra bu vekâlete Baş
vekilin vekâlet etmesinin Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 49 ncu maddesine uygun 
olup olmadığına diir Başvekilden sualine 
Devlet Vekili ve Başvekil yardımcısı Fu-
ad Köprülü'nün şifahi cevabı (6/108) 165:167 

6. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Kars ve kazalarındaki kuraklık sebebiy
le ot tedariki müşkülâtı karşısında halkın 
elinden çıkarmak zorunda kaldığı hay
vanların değer, pahasına satılabilmesi için 
Hüükmetçe ne gibi karar ve tedbir 
alındığına dair Millî Müdafaa Vekilinden 
sualine Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Fu-
ad Köprülü'nün şifahi cevabı (6/110) 167:169 

7. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 
Demokrat Parti Reisvekili Fuad Köprü
lü'nün, yaptığı basın toplantısındaki ko
nuşmaları hakkında Başvekilden şifahi 
suali (6/113) 169 



Sayfa 
8, — Kars Mebusu Ali Yeniasır'ın, 

Savarona Okul Gemisinin son beş yıl için
de okul gemisi vazifesi dışında karasula
rımız dâhil ve haricinde ne kadar sefer 
yaptığına, bu seferlere hangi deniz va
sıtalarının iştirak ettiğine ve masrafları
nın miktarına dair Başvekilden sualine 
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fu-
ad Köprülü'nün şifahi cevabı (6/114) 169:172 

$. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Devlet Radoysu hakkında Başvekilden şi
fahi suali (6/116) 172 

10. — Kars Mebusu Kemal Güven'in. 
Reisicumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret 
esnasında vâki beyanatı hakkında Harici
ye Veküinden şifahi suali (6/119) 172 

11. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
2 . V . 1954 tarihinden 12 . XI . 1955 ta
rihine kadar îstanbul, İzmir ve Anka
ra'da intişar eden gazete ve mecmualara 
ne miktar resmî ilân verildiğine, bu ilân
ların bedeli ile tevzi ölçülerinin ne ol
duğuna dair Başvekilden şifahi suali 
(6/121) 172 

12. — Malatya Mebusu Kâmil Kırık-
oğlu'nun, Avrupa Konseyi îstişari Mec
lisi Türk Heyetine dâhil Urfa Mebusu Fe-

Sayfa 
ridun Ergin'in Konsey nezdindeki tem
silciliği hakkında vâki hâdise ve neşriya
tın doğru olup olmadığına dair Hariciye 
Vekilinden şifahi suali (6/122) 172 

13. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, 
Dahiliye Vekili Etem Menderes'e İstan
bul'dan Ankara'ya gelirken ne sebeple as
kerî uçak tahsis edildiğine ve 1 . I . 1955 
ten 12 . XI . 1955 tarihine kadar geçen 
zaman içinde sivil zevata tahsis edilen 
askerî uçakların uçuş saatleriyle kilomet
re masraflarına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/123) 172 

14. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Demokrat Parti Genel Başkanı ve Baş
vekil Adnan Menderes'in 15 . X . 1955 
tarihinde Demokrat Parti Büyük Kong
resinde Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkın
daki vâki beyanatına dair Başvekilden 
şifahi suali (6/124) 172 

5. — Müzakere edilen maddeler 172 
1. — Erzurum Mebusu Bahadır Dül

gerin, Dahilî Nizamnamenin 51, 53, 56 
ve 57 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında nizamname teklifi ve Arzuhal En
cümeni mütalâası ile Teşkilâtı Esasiye En
cümeni mazbatası (2/57) 172:181 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASt 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanıl
masına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tas
fiyesi hakkındaki kanun lâyihası, Başvekâletin 
talebi üzerine, iade olundu. 

Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, Amasya vilâ
yetinin Selağzı Köprübaşı mevkiindeki beledi
yeye ait bina hakkında Dahiliye Vekilinden; 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin değiş
tirilip değiştirilmiyeceğine ve Genelkurmay eski 
2 nci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emekliye 
sevk edilmesi ve yeniden hizmete alınması sebe
bine dair Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilinden; 

Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'ın, Gediz 
kazası jandarma komutan vekilinin iki kişiyi 
dövdüğünün ve kaza kaymakamının bir köye 
ait muhtar mühürünü hiçbir resmî sıfatı olını-
yan birine teslim için emir verdiğinin doğru 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden; 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'ın, 
Bedelsiz Mal İthali Kararnamesinin neşrindeki ge
cikme ve iptal sebeplerine dair Başvekilden; 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Hariciye 
Vekilinin Devlet Vekâletine tâyininden sonra 
bu vekâlete Başvekilin vekâlet etmesinin Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 49 ncu maddesine 
uygun olup olmadığına dair Başvekilden; 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve ka
zalarındaki kuraklık sebebiyle ot tedariki müş
külâtı karşısında halkın elinden çıkarmak zo
runda kaldığı hayvanların değer pahasına sa
tılabilmesi için Hükümetçe ne gibi karar ve 
tedbir alındığına dair Milli Müdafaa Vekilin
den ; 

Şifahi sualleri, alâkalı vekiller hazır bulun
madıklarından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kasmı Gülek'-
in tevkifi üzerine verilen beyanat ve basın top
lantısında yapılan konuşma hakkındaki sualine 
Adliye Vekili cevap verdi. 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demokrat 
Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı ba
sın toplantısındaki konuşmaları hakkındaki Baş
vekilden, 

Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, Savarona Okul 
Gemisinin son beş yıl içinde okul gemisi vazifesi 
dışında karasularımız dâhil ve haricinde ne ka
dar sefer yaptığına, bu seferlere hangi deniz va

sıtalarının iştirak ettiğine ve masraflarının mik
tarına dair Başvekilden olan şifahi sualleri, Baş
vekil hazır bulunmadığından, gelecek İnikada bı
rakıldı. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Kasım Gü-
lek'in tevkifi ve tevkifin infaz şekli hakkında 
Başvekilden olan şifahi sualine Adliye Vekili ce
vap verdi. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın Devlet Radyosu 
hakkında Başvekilden şifahi suali, Başvekil ha
zır bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, telefon mü-
kâleme ücretlerine yapılan zamla, bakım masra
fının ihdası sebebine dair sualine Münakalât 
Vekili cevap verdi. 

Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisicumhu
run Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında vâki be
yanatı hakkında Hariciye Vekilinden şifahi su
ali, Hariciye Vekâleti vekili hazır bulunmadığın
dan, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu S i m Atalay'ın, Gediz - De-
mirköprü barajı hidroelektrik santralinde enerji 
üretilmesi,' bunun istihlâk merkezlerine nakli ve 
toptan satışı imtiyazının Ege Elektrik Türk 
Anonim Şirketine verilmesine dair ittihaz olu
nan Kararname hakkında Başvekilden şifahi 
sualine Nafıa Vekili cevap verdi. 

Kars Mebusu S i m .Atalay'ın, 2 . V . 1954 
tarihinden 12 . X I . 1955 tarihine kadar İstan
bul, İzmir ve Ankara'da intişar eden gazete ve 
mecmualara ne miktar resmî ilân verildiğine, 
bu ilânların bedeli ile tevzi ölçülerinin ne oldu
ğuna dair Başvekilden şifahi suali, Başvekil ha
zır bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun, Av
rupa Konseyi Istişari Meclisi Türk Heyetine 
dâhil Urfa Mebusu Feridun Ergin'in Konsey 
nezdindeki temsilciliği hakkında vâki hâdise ve 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Harici
ye Vekilinden şifahi suali, kendisi hazır bulun
madığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Ali Yendaras'm, Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'e İstanbul'dan Ankara'ya 
gelirken ne sebeple askerî uçak tahsis edildiği
ne ve 1 . 1 . 1955 ten 12 . X I . 1955 tarihine ka
dar geçen zaman içinde sivil zevata tahsis edilen 
askerî uçakların uçuş saatleriyle kilometre mas
raflarına dair Başvkilden şifahi suali ile 
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Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Demokrat 
Parti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan Mende
res'in 15 . X . 1955 tarihinde Demokrat Parti Bü
yük Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvetleri hak
kındaki vâki beyanatına dair Başvekilden şifa
hi suali, Başvekil hazır bulunmadığından, gele
cek inikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, ta
rihî kıymeti haiz mebani ve eserlerin hüsnümu-
hafazası hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
vekil ve Maarif Vekilinden şifahi sualine Maa
rif Vekili, Başvekil adına da cevap verdi. 

Şifahi sualler 

1. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, istifa 
eden bir hâkim hakkında kaziyei muhkeme haline 
gelmiş bir kararın infaz edilmemesi sebebine dair 
olan şifahi sual takriri Adliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/140) 

Teklifler 

1. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 
bâzı orman suçlarının affı hakkında kanun teklifi 
(2/172) (Ziraat ve Adliye encümenlerine) 

2. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 
Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi (2/173) (Adliye, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 5464 
sayılı Kanunla muaddel 81 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/174) (Ad
liye Encümenine) 

Kırşehir Mebusu Osman Alişıroglu nun, Yer
köy Belediye seçimi hakkında Adliye ve Dahi
liye vekillerinden şifahi suali, Adliye Vekili
nin talebi üzerine, bir hafta sonraya talik olundu. 

28 . X I . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Hakkâri Mebusu 

Semi Ergin Übeydullah Seven 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, An
kara'da açılması kararlaştırılmış olan Yüksek ik
tisat ve Ticaret Okulunun bugüne kadar tedrisata 
başlıyamaması ve Ankara Erkek Teknik öğret
men Okulu talebelerinin derslere girmemeleri se
beplerine dair olan şifahi sual takriri Maarif Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/141) 

4. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 
Türk Ceza Kanununun 13 ncü maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/175) (Adliye Encümenine) 

5. — idare âmirlerinin, 1955 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Divanı Muhasebat Reisliği kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/176) 
(Bütçe Encümenine) 

6. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçı-
oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 76 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/177) (Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B l R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Burdur mebuslarına Ikadar yokDama ya-

1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Amasya 
vilâyetinin Selağzı Köprübaşı mevkiindeki bele
diyeye ait bina hakkındaki sualine Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'in şifahi cevabı (6/90) 

REÎS — Kars Mebusu Ali Yeniaras burada 
mı? 

ALİ YENÎARAS (Kars) — Buradayım efen
dim. 

REİS — Suali okuyoruz efendim. 
3.V.1955 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygı ile arz ederim. 

Kars Mebusu 
Ali Yeniaras 

1. Mülkiyeti Amasya Belediyesine ait ve 
Amasya'nın Selâğzı Köprübaşı mevkiinde 1954 
yılının Ağustos ayma kadar C. H. P. nin istica
rında bulunan binanın halen kime ve ne gibi 
şartlar altında devredildiği? 

2. Mevcut devirde kanunlara aykırı bir ci
het bulunup bulunmadığı? 

3. Bu devir münasebetiyle Amasya Beledi
yesinin maddi bir zarara duçar olup olmadığı? 

4. Kanunsuzluk varsa müsebbipleri hakkın
da ne muamele yapıldığı? 

DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; Kars Mebu-

pıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 

su Sayın Ali Yeniaras arkadaşımızın 5 Mayıs 
1955 tarihli sözlü sorusuna cevaplarımı arz edi
yorum. 

Bahse mevzu olan bina 1946 yılında Amasya 
Belediyesine ait bir gayrimenkulden tadilen tefrik 
edilmiş olup o tarihte yeniden tahakkuk ettiri
len gayrisâfi iradı üzerinden otuz lira aylıkla 
Cumhuriyet Halk Partisine encümen karariyle 
tahsis edilmiş, 5020 sayılı Kanunun neşrinden* 
sonra yüzde elli zamla 1948 yılmda kira bedeli 
kırk beş liraya çıkarılmıştır. 

Bilâhara sıkışılk durumda bulunan zabıta teş
kilâtına tahsise lüzum görülen bu bina belediye
nin teşebbüsü ve müstecirinin muvafakatiyle 
mukavele müddetinin sona erdiği 13 . V I I I . 1954 
tarihinde tahliye edilmiştir. 

Bir müddet belediye zabıtası olarak kullanıl
dıktan sonra sözü geçen teşkilâta kifayetsizliği 
anlaşılan mezkûr bina belediye meclisi karariyle 
eski bedel üzerinden Demokrat Partiye kiralan
mıştır. 

Ancak 1946 yılında tadilât yapılmak suretiy
le kira bedeli yeniden tâyin edilen bu gayrimen
kulun o tarihte kiraya verilmesinin usulen ilânı 
ve taliplerin taaddüdü halinde kur'aya müraca
at olunması iktiza ederken bu lâzimeye riayet 
edilmeden tahsis yolu ile Halk Partisine kiraya 
verilmesindeki hata aşikârdır. 

Diğer taraftan 1954 yılında tahliye edildik
ten ve bir müddot resmî daire olarak kullanıl
dıktan sonra, ilân edilmeden binanın tekrar ay-

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER 

— 159 — 



1 : 7 28.11 
nı bedelle kiraya verilmesi ve dolayısiyle bele
diyenin daha fazla menfaat sağlaması ihtimalle
rinin selbedilmiş bulunması da aynı suretle ha
talıdır. Vâki muamelede Artırma ve Eksiltme 
ve îhale Kanununa aykırı hareket edenler hak
kında tahkikat yapılması lüzumu Amasya Vali
liğine emredilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan alkışlar) 
REİS — Ali Yeniaras 
ALÎ YENÎARAS (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, sayın Başvekilimizin İzmir'de geçen 
«ene söyledikleri bir nutkunda, memlekette var
lığından daimî surette şikâyet edilmekte bulu
nan partizan hareketlere son verileceğini, şa
yet bu gibi hareketler mevcutsa bunun muha
lefetin bu kürsüye getirmesi lüzumunu belirttiği 
günlerde mevcut atmosfer içinde bu sözlü soru
mu vermiş bulunuyordum. 

Çok muhterem Dahiliye Vekilinin1 hâdiseyi 
tamamen izah eden beyanatı karşısında huzuru
nuzda kendisine teşekkür etmeyi borç bilirim. 
(Bravo sesleri). Yalnız, Hükümetin 1954 sene
sinin 6 neı ayında vukua gelen bir hâdisede, 
aradan bu kadar zaman geçtikten sonra hareke
te geçmiş olmasını da mahallî teşkilâtlara bir 
açık bono mesabesinde gördüğümüzü de arz 
eder, kendilerine huzurunuzda tekrar teşekkür 
ederim. 

2. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin değiş
tirilip değiştir ilmiyeceğine ve Genelkurmay es
ki 2 nci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emek
liye sevk edilmesi ve yeniden hizmete alınması 
sebebine dair Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilin
den şifahi suali (6/96) 

RE IS — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer bu
rada mı efendim? (Yok sesleri). 

ikinci defa bulunmadıklarından sual düşmüş
tür efendim. 

3. — Sinob Mebusu Şerafettin, Ayhan'ın, Ge
diz kazası Jandarma Komutan vekilinin iki kişi
yi dövdüğünün ve kaza Kaymakamının bir kö
ye ait muhtar mührünü hiçbir resmî sıfatı oU 
mtyan birine teslim için emir verdiğinin doğru 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden şifa
hi suali (6/98) 

RElS — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan 
burada mı efendim? (Yok sesleri). 

. 1955 C : İ 
I Kendileri burada bulunmadıklarından sual 

gelecek inikada bırakılmıştır efendim. 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulu
nay'm, Bedelsiz Mal İthali Kararnamesinin neş-
rindeki gecikme ve iptal sebeplerine dair Başve
kilden şifahi suali ve Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'ın, Başvekil adına, şifahi cevabı (6/101) 

RElS — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tu-
lunay burada mı efendim ? 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) — 
Buradayım. 

RElS — Peki efendim, suali okutuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda arz eylediğim hususların Hükümet 

Başkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi istirham ederim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Zeki Tulunay 

1. Bedelsiz Mal ithali Kararnamesi neşrin
den on gün sonra iptal edilmiştir. 

Memleketimizin dış ticaret münasebetlerin
de son derece mühim olan böyle bir kararna
menin neşrinden evvel neticelerinin tahmin edi-
lemiyerek ilân edilmek suretiyle malî ve iktisa
di itibarımızı zedeliyen ve bâzı vatandaşların 
zararını ve bâzılarının da yersiz ve haksız bü
yük kazançlarını mucibolan mezkûr kararname
nin neşir ve iptalindeki sebeplerin izahı; 

2. Bedelsiz Mal ithali Kararnamemi imza
landıktan bir ay sonra neşrolunmuştur. Neşir
deki gecikmenin sebebi ve bu müddet zarfında 
sızan haberlerden dolayı millî iktisadımızı zara
ra duçar eden hâdiseler ve müsebbipleri hakkın
da alınan tedbirlerin izahı. 

RElS — Maliye Vekili Başbakan adına sua
le cevap verecektir efendim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Malatya Mebusu Saym Mehmet 

I Zeki Tulunay'm, Başvekâlet Makamınca cevap-
I landırılmasmı istediği sözlü soruya, Başvekil 
I adına, cevap arz ediyorum. 

Tulunay bu sual takririnde : 
I Bedelsiz Mal ithali Kararnamesinin neşrin-
I den 10 gün sonra iptal edildiğini zikrederek 
I mezkûr kararnamenin neşir ve iptalindeki se-
I heplerin izahı ile neşrindeki gecikmenin açık-
I ]anmasını talebetmektedir. 
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Hükümetinize öteden beri muhtelif şahıslar 

ve bilhassa Türkiye'ye yerleşmek üzere gelmek 
istiyen yabancılarla göçmen ve mülteci olarak 
yurdumuza gelen ırkdaşlarımız tarafından, mem
lekete getirilmesi mecburi dövizler dışında kalan 
hariçte tekevvün etmiş servetleri mukabilinde 
bedelsiz olarak mal ithali mevzuunda talepler 
vâki olmaktadır. 

Mevcut hükümler muvacehesinde, bu mahi
yetteki taleplerin is'af edilebilmesi için servetin 
menşe ve iktisap şekliyle bu servetin tekevvün 
ettiği memlekette cari mevzuata göre döviz 
olarak yurda getirilmesinin mümkün olamadığı
nın tevsiki lâzımgelmekte, alâkalı şahıslar ise 
ekseriya muhtelif sebeplerle bu şartları yerine 
getirmek imkânından mahrum bulunduklarını 
ileri sürmektedirler. 

îşte bir taraftan bu sebep ve diğer taraftan 
piyasanın bâzı mallara şiddetle muhtacolduğu 
ileri sürülerek bu hususta Hükümete Öteden be
ri müracaatlar yapılagelmiştir. 

Bu noktalar nazara alınarak keyfiyet Döviz 
Komitesince, 

16 Ekim 1954 tarihli toplantıda müzakere 
olunmuş ve hariçte tekevvün etmiş servetlerin 
piyasada ihtiyaç duyulan muayyen mallarla 
memlekete ithalinin uygun olacağı kararma va
rılmıştır. 

Bu hususta Döviz Komitesinin 8 . III . 1955 
tarihli teklifi icra Vekilleri Heyetince tezek
kür olunmuş ve 11 Mart 1955 tarihli kararla 
meriyet mevkiine konulmuştur. 

Ancak, kararın neşri üzerine bunun bâzı 
spekülatif maksatlarla istismar edilmesi cihe
tine gidilmesi yolunda teşebbüslere geçildiği mü-
şahade edilmiş olunduğundan Hükümetçe key
fiyet yeniden tezekkür edilmiş ve beklenen fay
danın matlup şekilde istihsal edilemiyeceği ne
ticesine varılarak bahis mevzuu kararın neşri 
tarihinden itibaren iptali cihetine gidilmiştir. 

Bu münasebetle burada şunu da arz edeyim 
ki, bu şekilde bir karar, ilk defa ittihaz edilmiş 
değildir. 

Filhakika Yüksek Meclsinizin de malûmu 
bulunduğu üzere 1951 Nisanında Hükümetçe 
yürürlüğe konulan bir kararla bu kabil servet
lerin yurda mal olarak getirilmesine izin veril
mişti. 

Son kararın ittihaz tarihi ile neşri tarihi ara
sındaki fark, bu kararın tcra Vekilleri Heyetin- ] 
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de kabulünü mütaakıp tekemmülü için muktazi 
idari ve teknik formalitelerin ikmalinden ileri 
gelmiş olup cari tatbikata nazaran bu farkın 
tabiî ve mûtat telâkki edilmesi icabeder. 

Sualin, bâzı vatandaşların zararını ve bâzı
larının da yersiz ve haksız büyük kazançlarını 
mucip olduğu hakkındaki kısmına gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, Tulunay'm bu hu
sustaki endişelerini izale etmek için hemen şu
nu arz edeyim ki, bu kararın meriyette kaldığı 
müddet zarfında her hangi bir gümrük kapısın
dan bu kararname hükümlerine dayanılarak 
her hangi bir şekilde hiçbir ithalât yapılma
mıştır. 

Bu itibarla sualde bahsedilen şekilde bu ka
rar dolayısiyle elde edilmiş bir menfaat ve uğ
ranılmış bir zarar da bahis mevzuu değildir. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, biz bu sualimizi Yüksek 
Meclis tatile girmezden evvel vermiştik. Uzun 
zaman geçti, mevzuubahis olan bu değildir. 
Şimdi Sayın Polatkan Başvekil adına kürsüye 
gelmiş, sorumuza cevap vermiş olduğundan 
kendilerine huzurunuzda arzı teşekkür ederim. 
Ancak, verilen izahatın beni tatmin etmediğini 
ve efkârı umumiyeyi de tatminden tamamen 
mahrum olduğunu arz edeyim. (Neden sesleri) 

Ben kanaatlerimi arz ediyorum, nasıl olsa 
cevabı verilir. Mevzuubahis olan karar 1 1 . I I I . 
1955 tarihinde verilmiştir, bu karar 18 . X . 1955 
tarihine kadar ilân edilmemiş, ancak bu tarihte 
ilân edilmek suretiyle 37 gün gibi uzun bir za
man efkârı umumiyeden gizlenmiştir. Bu ara
da doğru ise dönen şayia ve söylentilere göre 
karar da şayi olmuş ve bâzı spekülatörler tara
fından duyulmuş buna göre birtakım tedbirler 
alınmıştır. Nitekim Sayın Polatkan da konuş
masının bir tarafında bâzı spekülatörlerin bun
ları istismar ettiğini gördüğümüz için iptal et
tik, dediler. 

(Soldan : Teşebbüs sesleri) 
Teşebbüs etmek veyahut yapmak arasında 

büyük bir fark görülmüyor. (Soldan : Gürültü
ler) Arz edeyim efendim. Parkı varsa onu ge« 
lir izah ederler. 

Yalnız bu karar on bir gün sonra iptal edi
liyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) —Tebr ik 
etmek lâzım. 
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MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 

Sayın Başvekil tatilden evvel burada demişti 
ki : Hükümetin yanlış atmış olduğu adımdan 
geri dönmesi tenkide şayan değil, takdir edilme
lidir. Biz de Hükümetin yanlış olarak attığı 
adımdan geri dönmesini tenkid etmiyoruz, tak
dir ediyoruz. Hükümet bu kararı aldıktan son
ra ve halka ilân ettikten sonra serbest piyasada 
7,5 liraya olan dolar on buçuk liraya yüksel
miştir'. Altın piyasası yükselmiştir ve memle
kette büyük bir pahalılık doğmuştur. Paranın 
kıymeti düşmüştür. 

Gönül isterdi ki, Hükümet bu kararını iptal 
etmek için sebep aramadan evvel bu kararı alır
ken neticelerini görmeli idi ve neticeelrini tah
min etmeli idi. Eğer Hükümette bu şekilde bir 
ihtisas sahibi yoksa elinde teknik elemanları 
vardır. Bunlar vasıtasiyle bu işi tetkik ettirir, 
neticede büyük zararlar hâsıl olup olmıyaeağmı 
tahmin ederdi, tşin asıl tenkide şayan tarafı iş
te budur. 

Kararname, hariçten getirilmesi mecburi ol-
mıyan dövizlerin getirilmesi için çıkarılmıştır, 
buyurdular. Yine izah buyurdular ki ; bâzı ya
bancıların memleketimizde yerleşmek maksa-
diyle servetlerini getirmek ve muhacirlerin ser
vetlerini memlekete sokmak, aynı zamanda pi
yasada darlığı görülen bâzı malların memleke
te girmesini temin etmek maksadiyle bu kararı 
aldık. Halbuki kanaatimce bu kaynaklar bir 
kararname çıkaracak kadar verimli değildir. 
Hariçten getirilmesi mecburi olduğu halde bir
çok dövizler memlekete gelmemiştir. Kararna
me, demin de arz ettiğim gibi, yanlış atılan adı
mın geri dönmek maksadiyle iptal edilmiştir. 
Bunu tenkid değil, takdir ediyoruz. Yalnız id
dia ettikleri ve Hükümetin de kabul ettiği gibi 
hariçte bir kısım dövizleri var ve bunda şüp
heleri olmadığını da bildirmiş oluyorlar. Bun
dan şüpheleri olmadığını bildirmiş bulunuyorlar. 
Bu kararname iptal edilmiş olduğuna göre hariç
te bulunduğundan Hükümetin şüphe etmediği bu 
dövizlerimiz ne olmuştur? Bunlar hakkında bir 
karar, bir tedbîr alınmış mıdır? Hükümetin ver
diği izahatta bu bakımdan noksanlıklar mevcut
tur. Bundan dolayı da tatmin edilmiş değiliz. 

Arkadaşlar, Hükümet bir kararname neşret
miş 11 gün sonra da bu kararı iptal etmiştir. Bu 
karar üzerinde ister haklı, ister haksız birçok de
dikodular dönmüştür. Arz etmek istediğimiz bu 
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değildir. Devlet makamları her zaman için dedi
kodudan masun tutulması icabeden mevkilerdir. 
Hiçbir zaman şu veya bu Hükümetin veya Hü
kümet Reisinin bu makamı zedelemeye hakkı 
yoktur. Bir karar alıp üç gün sonra iptal ediyo
ruz. Bir Kâr Hadleri Kararnamesi çıkıyor üç 
gün sonra iptal ediliyor. Neticesi hesaplanmadan 
bir karar verilir arkasından iptal edilirse haricî 
itibarımız çok büyük bir şekilde zedelenir. O za
man iktisadi münasebetlerimiz sarsılır, bizitale 
iktisadi münasebeti olan yabancı devletlerin Hü
kümetimizin vermiş olduğu kararlara itimadı 
sarsılır. Bir karar veriyoruz, üç gün sonra iptal 
ediyoruz. Bu vaziyet karşısında bizimle iş birli
ği yapan yabancı bir tüccar bizim kararlarımıza 
bel bağlıyamaz. Bu bakımdan Hükümetin atmış 
olduğu adım sakattır. Sayın Başbakanımızın bu 
husustaki itirafı takdire şayandır. 7,5 liraya olan 
dolar serbest piyasada 10,5 liraya yükselmiştir. 
Altın da o nispette yükselmiştir. Maalesef para
mızın kıymeti de hareket ettiği yere tekrar dön
mek imkânını da bulamamıştır. Bu bakımdan da 
bizi tatmin edememiştir. 

Arkadaşlar, diğer bir ciheti de arz etmeden 
geçemiyeceğlm. Demokrat Parti muhalefette bu
lunduğu zamanlarda 7 Eylül kararları çıkmıştı, 
bu kararı da istismar eden, Demokrat Partinin 
muhalefeti zamanında halen Devlet Reisimiz bu
lunan Sayın Celâl Bayar'm bir sözünü hatırlat
mak isterim. Üç ay sonrasını göremiyen bir ku
rulun Hükümet olduğunu iddiaya imkân yoktur. 
(Doğru söylemiştir, sesleri) Doğru diyorsunuz, 
fakat 11 gün sonrasını göremiyen kurula siz ne 
dersiniz? Bunu takdirinize bırakıyorum. (Sağ
dan alkışlar) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem Zeki Tolunay'ı dikkat
le dinledim ve mazur gördüm. Şu sebeple, bu gi
bi meselelere vukufu yoktur. Çünki bir devalü
asyon hâdisesini müddetli, zamanlı, madde tas-
rihli bir bedelsiz mal i'thali kararnamesiyle ka-
rıştırırsa bu mesele hakkında kendisini o derece 
ehemmiyetle dinlemeye değmez. Çünkl 7 Eylül 
Kararından bahsediyor. Arkadaşlar, 7 Eylül Ka
rarı bir devalüasyondur, bununla hiçbir alâkası 
yoktur. 

MEHMET ZEKÎ TOLUNAY (Malatya) — 
Zaten alâkası var demedim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HAvSAN POLATKAN 
(Devamla) — Sonra, yanlış tesbit etmedimse, 
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7 Eylül Kararının iptalinden bahsettiler. 7 Ey
lül Kararı iptal edilmedi, böyle bir şey yoktur 
arkadaşlar. j 

Arkadaşımız, bunun müddetinin gecikmiş ol
masından behsediyor. Yalnız ben kendilerinin ye- j 
rinde olsaydım Resmî gazeteleri açar, bir karar
name acaba kabul tarihinde mi ilân olunur di
ye hiç olmazsa bir kaç Resmî Gazeteyi karıştı
rıp tetkikat yapardım. O takdirde böyle bir 
yanlışlığa düşmezlerdi. 

Bu işin idari formalitesi şudur arkadaşlar; 
Bakanlar Kurulunun en son tarihli toplantısın
da kabul edilen kararlar hemen ertesi günkü 
Resmî Gazetede ilân edilmez, bunu bir kararna
me haline getirmek için 16 - 17 vekil arkadaşın 
imza etmesi lâzımdır. Kararname vekil arkadaş
lara imza ettirilmek için dolaştırılacaktır. Bir 
kısmı Ankara'da bulunmıyabilir, ondan sonra 
Başbakan ve Devlet Reisinin imza etmesi lâzım
dır. Onun için karar meselâ 10 Temmuzda alın
mışsa ancak Temmuz sonunda Resmî Gazetede 
çıkar. Şimdi arkadaşımız bu kararnamenin geç 
ilân edilmiş olmasından bahsediyor, kendileri 
Resmî Gazeteden bir kaç tanesine göz atmış bu
lunsalardı bunu da daha evvel bizzat takdir 
ederlerdi. Mamafih ben kendilerine misallerini 
vereyim : 

13 Nisan 1955 tarihli Resmî Gazetede 25 . 
I I I . 1955 tarihli kararname intişar etmiştir. 

14 Nisan 1955 tarihli Resmî Gazetede 20 . 
I I I . 1955 tarihlik ararname intişar etmiştir. 

22 Nisan 1955 tarihli Resmî Gazetede 18 
Mart 1955 tarihli kararname neşrolunmuştur. 
Bir kaç tane Resmî Gazetenin bir tarihten bir 
kaç gün önce veya sonrasını karıştırmış olsay
dı bu vaziyeti göreceklerdi. Bu gecikme, lâ
zım olan idari formalitenin ikmalinden ileri 
gelmektedir. Cevabımızda da bunu arz ettim. 
Nitekim 1951 senesinde çıkarılmış olan Bedel
siz ithalât Kararnamesi 23 . III . 1951 tarihli 
olduğu halde 9 . IV . 1951 tarihli gazetede neş
redilmiştir. Bunda hususi bir maksat aramamak 
lâzımdır. Çünkü, tekrar ediyorum, bu gecikme 
idari formalitenin geçmesi için lâzımgelen za
ruri bir keyfiyettir. 

Arkadaşlar, bu kararname üzerinde, çıkarıl
sın mı, çıkarılmasın mı diye uzun müddet- düşü
nülmüştür. Çünkü bu öyle bir karardır ki ileri 
sürülen faydaları yanında mahzurlarının da ola
bileceği kabul edilebilir. j 
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Şunu da arz edeyim ki, Maliye Vekâletinin 

esasen böyle bir yetkisi mevcuttur. Fakat Ma
liye Vekâleti bu yetkiyi asla, re'sen kullanma
mıştır. Böyle bir karar alınacağı zaman her iki 
defasında da Bakanlar Kurulu kararı çıkmış
tır. Bunu da bu suretle tebarüz ettirmiş olayım. 

Arkadaşımız diyor ki; «Bunun önceden mah
zurları görülmeli idi bir.» 

«İkincisi bu, diyor; piyasada dolar toplan
masına, döviz toplanmasına sebep oldu, yedi bu
çuk liraya, olan bir döviz on liraya çıktı.» 

O halde arkadaşlar, kararı iptal etmekte yer
den göğe kadar hak kazanmış oluyoruz demek
tir. Fakat bir defa karar verilmiş, kararname 
intişar etmiş diyerek inad ve ısrar edilmemiş, 
arkadaşımızın bahsettiği böyle bir hâdise gö
rülünce hemen iptaline gidilmiştir. Cevabımda 
bunu arz ettim. (Spekülatif maksat istihsaline 
doğru gitme) ifadesi bunu göstermektedir. Bu 
vaziyette yapılacak şey, gayet tabiî olarak ka
rarnameyi iptal etmektir. Arkadaşımız bunu 
tenkid sadedinde söyliyecek yerde, «mahzurla
rı görülür, görülmez birtakım spekülatörlerin 
bunu alabildiğine istismarına meydan verme
mek suretiyle Hükümet kararnameyi ortadan 
kaldırmış, kendisini tebrik ederim» demesi 
icabederdi. Bu karaname yurda getirilmesi 
mecburi dövizler için değildir, onun getirilmesi 
zaten mevzuat icabıdır. Bu kararname yurda 
getirilmesi mecburi olmıyan dövizler içindir. 

Arkadaşımız; «Hariçte servet bulunduğuna 
hükmediyorlar.», diyor. Bu bahse temas etme-
selerdi daha iyi olurdu. Çünkü kendileri o ta
rihte hangi mevzularla meşguldüler, bilmiyo
rum, Halk Partisi zamanında hariçte bir çok 
servetler bulunduğundan daima bahsedilegel-
miştir. Bu sözler bizim zamanımıza da intikal 
etmiştir. Eğer bir kararname ile hariçten servet 
gelmiş ve gelmesi mümkün olsaydı, bu zamanı
mızda değil, eski devirde teraküm etmiş olan 
servetler için olabilirdi. 

1951 tarihli kararnamenin iptalinden bah
settiler. 1951 tarihli kararname iptal edilmemiş
tir. Bu kararname de nitekim müddetli bulunu
yordu, bir yıl müddetle ancak tatbik mevkiine 
konulmuştu. Ama mahzurları dolayısiyle ilga 
edilmiştir. 

Şunu da tekrar arz edeyim : Bu kararname 
ile her hangi bir gümrük kapısından bir tek it-
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halat dahi yapılmamıştır. Bu, mühim olan nok
tasıdır ve bu kararname üzerine atfolunabilecek 
maksatlı, kötü düşüncelerin ortadan kalkması
na sebep olacak bir noktadır. Bunu bilhassa te
barüz ettirmek isterim. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar). 

REİS — Zeki Tulunay. 
MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Hasan Polatkan 
burada çıktı; bu mevzulara vâkıf olmadığımız
dan bahis buyurdular. Ve acaba dediler o zaman 
arkadaşımız ne iş yapıyorlardı. Evet o zaman 
kendileri bir bankanın müfettişi idiler, bendeniz 
de hâkimdim. Ben ilmimle böbürlenmiyorum. 
Arkadaşımızın böbürlenme yoluna gitmesi ken
disi için bir zaaf alâmetidir, bu ise kendisini bü
yütmez küçültür. Mesele o değildir. Benim arz 
etmek istediğim nokta §udur : Yedi Eylül ka
rarlarından bahsetti, o devalüasyondur, bununla 
ilgisi yoktur, dediler. Malûmdur ki, her ikisi de 
para kıymetine tesir eder. Ama bendeniz şunu 
arz etmek isterim ki; Sayın Devlet Reisimiz, üç, 
ay sonrasını görmiyen bir heyetin hükümet ol
duğunu iddiaya hakkı yok, demişlerdi. Ben de 
diyorum ki, on bir gün sonrasını görmiyen bir 
kurul hakkında Meclisiniz ne düşünür. Bu arka
daş burada işi mugalâtaya boğmuş bulunmakta
dır. Bununla Meclisin Yüksek nazarlarını başka 
cihetlere çekmek istedi. Tabiîdir ki, Yüksek 
Meclisiniz Hasan Polatkan'ın bu gayesini anla
mıştır. Ben bu husus hakkında bir şey söylemi
yorum. Yine diyor ki... 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Kara hisar) — 
Gayesini anlamadık, siz izah ediverin. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Anlamışsınızdır, (gürültüler) anlamadıysanız 
ben ne yapayım. (Gülüşmeler) 

REİS — Karşılıklı konuşmayınız lütfen Meh
met Bey. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Devamla) — 
Hasan Polatkan arkadaşımız dedi ki; bir karar 
verilir, akabinde ilân edilmez, bunu kabul edi
yorum. îmza için geciktirilebilir, bâzı formalite
ler vardır, bunların ikmali için gecikebilir, ih
maldir ama, bunu da kabul ediyorum fakat 37 
gün gibi uzun zaman sürmez. Bu karar iktisadi
yatımıza çok müessirdir. Bir an için bu kadar 
sürdüğünü kabul edelim, bu hiçbir zaman o ka
rarın şayi olmasını ieabettirmez. Bu karar ilân 
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i edilmeden evvel şayi olmuştur. Yine Sayın Ma

liye Bakanının buyurdukları gibi birtakım spe
külatörler tarafından kötüye kullanılmıştır. Yi
ne Maliye Vekili beyefendi buyurdular ki, ka
rardaki maksat hariçten getirilmesine mecburi
yet olmıyan dövizleri hariçten celbedilmesi için-

| di. Birinci konuşmamda da arz ettiğim gibi ha
riçte bulunan bu dövizlerin memlekete gelen mu
hacirlerin birkaç kuruşu, yabancı memleketler
den gelen yabancıların sermayesinin memlekete 
celbedilmesi hiçbir zaman memleket iktisadiya
tına müessir olacak bu kadar mühim bir kararın 
verilmesi için bol ve verimli kaynaklar değildir. 

Evvelce arz etmiştim, hariçten getirilmesi 
mecburi olan dövizler için verildiğinde şüphe 
yoktur. Biz bunu söyledik. Fakat kendisi Yük
sek nazarlarınızı başka tarafa çekecek birtakım 
lâflar etti. Bunun mevzu üzerinde tesiri yoktur. 
Yine takdirinize arz ediyorum, neticede Hasan 
Polatkan arkadaşımız bendenizi tatmin etmemiş
tir, efkârı umumiyeyi de tatmin etmediğine de 
kaniim. (Soldan seni tatmin etmemiş sesleri, 
sağdan alkışlar). 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Arkadaşlar, Tulunay arkadaşım, 
bu kararnamenin niçin kaldırıldığını öyle zan
nediyorum ki, hâlâ tam mânasiyle tesbit ede
memiş bulunmaktadır. Gerçi piyasadan döviz 
toplanmıştır, serbest dolar 7,5 liradan 10 liraya 
çıkmıştır diyor ama, yine de başka sebepler 
aramaktan geridurmuyor. îşte biz sırf bu mah
zurlu sebepten dolayı kararnameyi meriyetten 
kaldırmış bulunuyoruz. Çünkü bu kararname 
iç piyasada bâzı spekülatörlerin döviz topla
maları ve bununla mal ithal etmeleri için çıka-

I ralmamıştır. Bu kararname öteden beri bahsoluna-
gelen ve getirilmesinde kanuni mecburiyet bu-
lunmıyan yabancı dövizlerin yardımı ile mem
lekete mal getirilmesi için hazırlanmıştır. Böy
le bir yolda muvaffak olunulabilir mi diye karar
name çıkarılmıştır; fakat bilâhara bâzı spekü
latörlerin hakikaten iç piyasadan döviz topla
yıp bununla mal getirmek cihetine gitme'eri 
göz önüne alınarak, hemen on günlük bir me
riyetten sonra, kaldırılmış bulunmaktadır. Ka 
rarnamenin kaldırılma sebebi budur ve karar
namenin kaldırılması da arkadaşımın tenkid sa
dedinde söylediği bu noktadan ilerigelmiştir. 

I Meclisin nazarlarını başka noktaya çekmek 
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istediğimden bahsettiler. Arkadaşlar, ben Mec
lisin nazarlarını nereye çekebilirimi Mesele 
Yüksek Heyetinizin huzurunda cereyan etmek
tedir. Kendileri konuşuyorlar, bendeniz cevap 
arz ediyorum. Nazarları başka noktaya çekmek 
ne demek? 

Arkadaşım başka bir iki noktaya daha te
mas etti. Şunu arz edeyim ki, ben ne ilmim
den, ne de kendilerinin ilminden bahsetmek is
temedim. Arz ettim ki, 7 Eylül. Kararnamesiyle 
mukayese edilebilecek bir kararname değildir 
bu kararname. Devalüasyon ânı ve şâmil bir 
hâdisedir. Onu tatbik ettiler, fena neticelerini 
gördüler. Bu ise bir devalüasyon değildir; bu, 
muayyen bir maksatla, muayyen müddetle ve 

" madde tasrihi suretiyle çıkarılmış bir kararna
medir. Hükümeti bundan dolayı tahtıe değil, 
takdir etmek icabeder. 

REİS — Mehmet Zeki Tulün ay. 

MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) - -
Aziz arkadaşlar; farkındayım ki yüksek sabrınızı 
suiistimal etmiş durumdayım. Onun için konuş
mamı uzatmamak istiyorum. 

Sayın Başvekil Meclisin tatil olacağı günkü 
konuşmalarında böyle bir kararname çıkarılmakla 
bir hata işlendiğini, hatadan dönülmenin takdirle 
karşılanması lâzımgeldiğini ifade buyurdular. 
Kendilerine teşekkür ettik. Fakat Sayın Polatkan 
kürsüye çıktı, başka başka noktalarda bunu hoş 
göstermeye çalıştı. Ben tekrar kürsüye gelerek bu 
iki beyan arasındaki tezadı belirtmeye çalıştım 
ve Sayın Bakan da ikrar etti. Kişi noksanını bil
mek kadar irfan olmaz. Verdikleri izahata teşek
kür ederim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Ha
riciye Vekilinin Devlet Vekâletine tâyininden 
sonra bu vekâlete Başvekilin vekâlet etmesinin 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 49 ncu maddesine 
uygun olup olmadığına dair Başvekilden sualine 
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fuad Köp-
rülü'nün şifahi cevabı (6/108) 

17 . V . 1955 
REİS — Suali okuyoruz efendim. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulmasını 
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saygı ile arz ve rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nüvit Yetkin 

Hariciye Vekili Fuad Köprülü 'nün Devlet 
Vekâletine tâyininden sonra 15 . IV . 1955 tari
hinden beri bu vekâlete Başvekilin vekâlet etmek
te olmasının Anayasa'nm 49 ncu maddesine uy
gun olup olmadığı. 

REİS — Fuad Köprülü. 
DEVLET VEKİLİ VE BAŞVEKİL YAR-

DIMCISI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Ha-
riciye Vekilinin Devlet Vekâletine tâyininden 
sonra Hariciye Vekâletinin Başvekil tarafından 
vekâleten deruhde edilmesi keyfiyeti Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 49 ncu maddesine uygun
dur. Bu husus Teşkilâtı Esasiye Komisyonunun 12 
sayılı raporu ile de müeyyet bulunmaktadır. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; Başvekil adına cevap vermek lût-
funda bulunan sayın Fuad Köprülü Anayasanın 
49 ncu maddesinde yapılan tasarrufun uygun 
bulunduğunu ifade buyurdular ve mesnet ola
rak da 49 ncu maddenin tefsiri hakkında Ana
yasa Komisyonunun tefsir talebi üzerine vermiş 
olduğu raporu zikrettiler. Bendeniz tetkik ettim, 
şahsi kanaatime göre Anayasanın 49 ncu madde
si, hiçbir maddesi indî olarak tefsire mütehammil 
değildir. Anayasa mevzuunun tefsirine mahal ol
madığı kararını Meclis müzakere ederken maal
esef Profesör Fuad Köprülü'nün anladığı şekil
de anlamamıştır. Şimdi okuyacağım. 

Arkadaşlar; şahsi kanaatimi arz ediyorum : 
Anayasanın meskût bıraktığı hususların mutlak 
surette yetkili mercilerce tefsir edilmesi lâzımge-
lir ve indî tefsirlere mesağ olmamak icabeder. 
Anayasamızın 49 ncu maddesi, vekillerin mezuni
yetleri, mazeretleri halinde kendilerine muvak
kat zaman için vekâleti tecviz etmektedir. Ama 
inhilâl etmiş olan bir vekilliğe vekâlete mesağ 
verdiği kanaatinde değilim. Bu hususta elimizde 
Anayasanın sadece 49 ncu maddesi vardır, işbu 
netice bu maddeden istidlal ve istiane edilmekte
dir. Evvelce Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun bu 49 ncu maddenin tefsiri hakkındaki 
talebi üzerine verilen Anayasa Komisyonu kara
rı şu hususları sarih olarak tesbit etmiş vt bu 
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hususlar Yüksek Meclisinizce tasdika iktiran et
miştir. Anayasa Komisyonunun 49 ncı maddesi
nin tefsirine mahal olmadığı hususundaki ra
porunda deniliyor ki : (Bakanlar Kurulunun 
her an tam kadrolu bulunması icabedeceğine ve 
bu sebepten münhal bakanlıklara vekil yerine 
asıllarının tâyin cihetine gidilmesi lâiumgelece-
ğine dair olan mütalâa, Devlet vazifelerinin gö
rülmesinde ve bu vazifeleri görecek kimselerin 
seçilmesinde asgari müddetin kabulü halinde de 
tamamiyle temin edilemiyeceği ve binaenaleyh 
inhilâlden doğan fasılanın önüne geçilemiyeceği 
cihetinde bir muhalif reye karşı ekseriyet hâsıl 
olmuştur.) Ondan sonra (Vekâletin muvakkat bir 
zamana münhasır olup bunun iki bakanlığın bir 
şahıs uhdesinde içtimai mahiyeti arz edecek şe
kilde uzatılması ve bu suretle inhilâl vukuunda 
zaruri bir zaman geçtikten sonra yenilerinin tâ
yinine hemen teşebbüs edilmesi keyfiyeti de 49 
ncu maddenin ruhuna uygun telâkki edilmiştir.) 
denilmektedir. 

Bu tefsir talebi üzerine keyfiyeti tezekkür et
miş olan komisyonun esbabı mucibesi budur; ya
ni bir vekâlet inhilâl ettikten sonra onun yerine 
tâyin edilecek zatı tensip hususunda Başvekilin 
yapacağı müzakereler ve sair sebeplerle bir isti
şare müddeti geçebileceğini derpiş ederek, eğer 
böyle bir istişare caiz görülüyorsa ve arada ge
çecek müddet için vekâletin boş kalması caiz de
ğilse bunun mutlaka oraya bir aslın tâyinine 
imkân verecek asgari hadde hasrü kasredilmesini 
âmir bulunmaktadır. Halbuki soru mevzuu, Ha
riciye Vekâletinin inhilalinden sonra Başvekilin 
aynı vekâlete vekâlet etmesi - ki üç buçuk ay sür
müştür - ve üç buçuk ay buraya kimsenin tâyin 
edilmemesi ve Başbakan tarafından deruhde 
edilmesi ve aynı hâdiselerin daha evvelce vuku-
bulduğu gibi bundan sonra da tekerrür etmiş ol
masıdır. 

Aziz arkadaşlarım; bundan ne zarar doğmuş
tur diyeceksiniz? Bu ayrı bir dâva. Şahsan ben 
Anayasayı tefsire salahiyetli olan merci tarafın
dan verilen karar hilâfına, vekilin mazereti ha
ricindeki bir inhilâl halinde, oraya bir başka ve
kilin vekillik etmesinin ve Başbakanın birkaç ve
kâleti uhdesinde eemetmesinin, Anayasayı ih-
lâletmek ve Anayasa hükümlerine kendini mu
kayyet saymamak gibi bir itiyat doğuracağı ka
naatindeyim. (Sağdan bravo sesleri) 

Nitekim, Anayasamızın 49 ncu maddesi, bir 
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j vekile diğer bir vekil tarafından vekâlet edilmesi 

keyfiyetini üç hale inhisar ettirilmiş bulunmak
tadır. Müsaade ederseniz maddeyi aynen okuya
yım. 

(Mezun veya her hangi bir sebeple mazur 
olan bir vekile îcra Vekilleri Heyeti âzasın
dan bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak 
bir vekil, bir vekâletten fazlasına niyabet ede
mez). Demek ki, kanunun 49 ncu maddesi ev
velâ şart ve unsur olarak mazur veya mezun 
olmak, ikincisi, niyabetin muvakkat olması, 
üçüncüsü bir vekile ancak bir vekilin niya
bet etmesi keyfiyetini derpiş etmiş bulunmak
tadır. hâdise ise tamamen başka türlüdür. Şah
si kanaatimce tefsire tahammülü olmıyan ve 
tahammülü olmadıkça aksine hareket edilmesi 
lâzımgelen bir Anayasa meselesi karşısında
yız. Şahsan ne benim ve ne de grup arkadaş
larımın Anayasa tefsirini talebetmesine imkân 
olmadığı gibi buna adedimiz de kâfi gelmemek
tedir. 

Aziz arkadaşlarım; bir vekile diğer bir 
vekilin vekâlet etmesi ve bunu uhdesinde uzun 
müddet muhafaza etmiş olması keyfiyeti tatbi
katta mahzur doğurmamış olabilir. Nitekim be
nim. şahsi görüşüm bütün vekâletlerde birer 
asıl Bakan bulunduğu zaman dahi Sayın Baş
vekil bu vekillerin bütün yükünü fiilen üzerin
de tutmaktadır. Anayasa cevaz verse de, bir 
gün bütün vekâletleri uhdesinde toplıyacak 
Adnan Menderes'e Yüksek Heyetiniz itimat re
yi verse, durum bundan farklı olmıyacaktır. 
Ben sadece Anayasa üzerindeki bu lâubaliliği 
nazarı dikkatinize arz etmek istiyorum. (Sağ
dan alkışlar) 

REİS — Fuad Köprülü. 
DEVLET VEKİLİ VE BAŞVEKİL YAR

DIMCISI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Ar
kadaşımız akademik bir mukaddemedeıı sonra 

j her cümlesinde «Şahsıma göre, şahsi fikrime 
göre» cümlelerini taaddüt ve tekrar edip ondan * 
sonra işi târizkâr bir lâtife ile bitirmek istedi. 
Bu, bir konuşma üslûbu meselesidir, hareketin
de serbesttir. * 

I Mesele şundan ibarettir arkadaşlar: Kendi 
ifadesiden de anlaşıldığı üzere, ortada Mecli
sin bir anlayışı, bir teamülü vardır. Arkadaşı-

I mız Meclisin anlayışını hiçe sayıyor ve kendi 
I şahsi fikrini üstün tutuyor. Mazurdur, fakat 
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Meclis elbetteki kanaatini muhafaza eder. (Sol
dan, bravo sesleri). 

REÎS — Nüvit Yetkin. I 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Munterem 

arkadaşlarım; ben profesör değilim, akademik 
kariyerim yoktur, sadece şahsi ve naçiz fikir
lerimi arz etmekle iktifa etmekteyim, böyle bir i 
vasfı bana izafe etmek bühtan olur. (Gülüşme
ler). 

Arkadaşlarım; Meclisin kanaatlerine karşı i 
gelmek hatır ve hayalime bile gelmez. Bu sözle- I 
riyle galiba beni Meclisin teveccühlerinden 
mahrum etmek istiyorlar, onun için bu taktiği 
kullanmışlardır. Bendeniz şunu arz etmek iste
rim k i ; geçen devrede Büyük Meclis Anayasa- i 
nın 49 ncu maddesinin tefsire mahal olmadığı 
hususunda Anayasa Komisyonu raporunu tas
dik etmiş olmakla benim noktai nazarıma mu-
vaffakatini tebarüz ettirmiş bulunmaktadır. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars 
ve kazalarındaki kuraklık sebebiyle ot tedariki 
müşkülâta karşısında halkın elinden çıkarmak 
zorunda kaldığı hayvanların değer pahasına sa
tılabilmesi için Hükümetçe ne gibi karar ve ted
bir alındığına dair sualine Millî Müdafaa Ve
kâleti Vekili Fuad Köprülü'nün şifahi cevabı. 
(6/110) 

REÎS — Suali okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kars ve kazalarında bu sene ekinler, bil

hassa otlaklar ve yaylalar kuraktan büyük mik
yasta zarar görmüştür. Bu yüzden kışlık ot te
mini güçleştiğinden halk elindeki hayvanın 
mühim bir kısmını satmak mecburiyetinde kal
mışsa da alıcı bulamamakta ve Hükümetten 
yardım ve alâka beklemektedir. Hal böyle iken 
Kars Valiliği (Halkın zengin olduğunu, hayva
nın ucuza satılmasında bir mahzur görülmedi
ğini, Hükümetin her hangi bir yardım yapma
sına lüzum olmadığını, mahsulü zarar görenler 
için de bir vergi terkini ve banka borcu tecili 
kapısını açmaya mahal bulunmadığını...) ifade 
etmiş belediye aynı zamanda Kars D. P. Baş
kanı da valiyi teyit ve tasdik ederek halkın 
cebi para ile ambarları da ot ve samanla dolu 
olduğunu ilâve etmiştir. Hakikata ve realite- I 
ye tamamiyle aykırı olan bu görüş tarzı karşı- | 
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smda 500 bin nüfuslu Kars halkının hal ve âti
deki iktisadi vaziyeti ile yakından alâkalı bu
lunan bu meseleyi doğrudan doğruya Hükü
mete intikal mecburiyetinde kalınmıştır. 

1. Halkın elinden çıkarmak zorunda kaldı
ğı hayvanların değer pahasına satılabilmesi 
için : 

a) Erzurum Et Kombinasının derhal piya
saya müdahalesi, 

b) Askerî birlik, okul ve mümasili mües
seselerin et ihtiyacından bir kısmının kavurma; 
sucuk olarak mubayaası, 

c) Harice hayvan satabilmek için mahreç
ler aranması, - Rusya tatmin edici bir mahreç 
değildir. -

2. Saklanacak hayvanların zayiat verme
mesi için de : 

a) Kars'ta bulunan Devlete ait hayvanla
rın yem ihtiyaçlarının - hiç olmazsa bir kısmı
nın - yurdun diğer bölgelerinden temini, 

b) Murgul Fabrikasının her yıl Ardahan 
pazarından almakta olduğu otun bu yıla mün
hasır olmak üzere başka yerlerden mubayaası, 

c) Küspe ve saire gibi hayvan yemlerinin 
Hükümet marifeti ile başka yerlerden Kars'a 
getirttirilerek ihtiyaçlılara ucuz fiyatla satılması. 
ve bu mevzuda gerekli tedbirlerin alınması, 

3. Hububat mahsulü kuraktan zarar gö
ren müstahsilin mevzu hükümlere ve cari tat
bikata uygun olarak Arazi Vergilerinin terkini 
ve banka borçlarının tecili hakkında ilgililere 
emir verilmesi hususunda İktisat ve Ticaret, 
Ziraat, Millî Müdafaa ve İşletmeler vekâletle-
rince (Vekâletlerini ilgilendiren işlerde) ne gi
bi karar ve tedbirler alındığının ve yapılan 
yardımların sözlü olarak bildirilmesi hususuna 
tavassutlarını saygılarımla rica ederim. 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ VEKÎLİ 
FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; bu sualin diğer vekil arkadaşlar ken
di vekâletlerini alâkadar eden cihetlerini izah 
ettiler. Müsaadenizle ben de Millî Müdafaa Ve
kâletiyle alâkalı olan cihetini arz edeyim : 

3 ncü Ordunun yalnız Erzurum ve civarın
daki birliklerin et ihtiyaçları Et ve Balık Ku
rumu tara^ndan te^ıin edilmektedir. Kars, Ar
dahan, Sarıkamış, Karaköse bölgelerindeki bir-
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liklerin et ihtiyaçları mütaahhitlerden, serbest 
piyasadan eksiltme suretiyle alınmakta ve se
nelik olarak mukavelelere bağlanmakta, bu su
retle halk kasaplık hayvanlarına bir istihlâk 
imkânı bulmaktadır. 

Halk tarafından hazırlanan kavurma ve su
cukların ordu ihtiyacına mubayaası daima fena 
neticeler vermiştir. Bu sebeple ordunun kavur
ma ihtiyacı Et ve Balık Kurumundan alınmak
tadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz bu suali verdiğim zaman 
Kars'ta hakikaten bir kuraklık hüküm sürmek
te, hayvancılıkla geçinen (bu bölgede otlar yüzde 
elli nispetinde, hububat da ona yakın bir nis
pette zarar görmüş bulunmaktaydı. Mahallî Hü
kümet teşkilâtı ile temas ettik. Sualimde de kı
saca arz ettiğim veçhile mahallî hükümet bu dâ
vaya lâyık olduğu alâkayı göstermedi. Bunun 
üzerine vaziyeti Hükümete intikâl ettirmek mec
buriyetinde kaldım. Hükümetin alâkası vekille
rinin verdiği izahattan dâvanın haklı olduğunun 
kabul edildiğini görüyorum. Bu itibarla mem
nunum ve müteşekkirim. 

Sualimde bahsedilen hususlar kısaca şudur. 
Ot azlığı dolayısiyle müstahsil elindeki hayva
nın mühim bir kısmını satmak mecburiyetinde
dir. Satılacak bu hayvanların değer pahası ile 
satılabilmesi için ihraç mahreçlerinin bulunması 
Et ve Balık Kurumunun mubayaa yapması ve 
askerî birlik ihtiyaçlarının hiç olmazsa kısmen 
kavurma ve sucuk olarak alınması; bu suretle 
meraların geriye kalacak hayvanların ihtiyacına 
tahsisi imkânlarının sağlanması idi. 

Muhterem arkadaşlar; Rusya'ya iki yıldan 
beri hayvan ihracedilmektedir. Fakat Rusya 
tatmin edici bir mahreç değildir. Tüccarlarımız 
ancak zaruret karşısında Rusya'ya mal ihracet-
mektedir. Ruslar bizim bu seneki müzayaka ha
limizden, ot sıkıntısından istifade etmek istemiş
tir ve bilhassa hayvan tesliminin Rus toprakla
rında yapılması ve muayenenin Rus baytarları 
tarafından icrası şikâyet mevzuu olmaktadır. 
Eğer Rusya'dan başka bir mahreç olsaydı ve 
halk bunu duysaydı halkımız Rusya'ya karşı di
renebilir ve Rusların teklif ettiği fiyata satmak 
mecburiyetinde kalmazdı. 
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Bundan başka Kars'ta bu sene bilhassa ku

raklık yüzünden yapılacak kavurma ve sucuğun 
muhafazasında halk büyük bir sıkıntı çekmiştir. 
Soğuk hava tesisatı için duyulan ihtiyaç nispe
tinde hazırlık yapılmıştır ve bu tesisatı kurmak 
için lâzımgelen malzemenin temini ve hariçten 
ithali için döviz ve lisans istenmiştir. Fakat bu
na imkân bulunamamıştır. İçinde bulunduğu
muz şartların böyle bir imkânı vereceğini tah
min etmiyorum. 

Rusya 'ya satılan hayvanlar mukabilinde so
ğuk hava tesislerinin getirilmesi mümkündür. 
Eğer Ticaret Vekâleti bu hususta yardım eder
se gelecek yıl Kars'ta ve mülhakatında böyle bir 
halin olmıyacağmı tahmin etmekteyim. 

Sonra; Rusya'ya yapılan ihracat için Hayvan 
İhraç Birliği vardır. Fakat bunun merkezi 
Mersin'dedir. Malûmu âliniz Mersin, Kars'a çok 
uzaktır. Yapılan işler ise (birtakım formalitele
rin ikmalini istilzam etmektedir. Bu yüzden 
alâkalılar Kars'ta da böyle bir birliğin tesisini 
arzu etmektedirler. Bu hususta Ticaret Vekâ
letine müracaatlar yapılmış, fakat müspet bir 
sonuç alınamamıştır. 

Sorumun Ticaret Vekâletini alâkadar eden 
mevzularından birisi de banka borçlarının tecili 
meselesidir. Maalesef Kars bu sene büyük bir 
kuraklık geçirdiği halde, banka borçlarının te
cili hususunda kanunun verdiği imkânlardan is
tifade edememiştir. 

REİS — Mehmet Bey; onlar cevaplandı. Yal
nız Millî Müdafaa Vekâletine ait kısım kalmıştı. 
Vakit kazanmak bakımından arz ediyorum. Eğer 
lüzum görüyorsanız devam buyurun. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Mesele 
mühimdir. Kars'taki vatandaşlar da bu tecilden 
istifade etmelidirler. Üç yüz lira borca muka
bil, bir inek satacak olan borçlu şimdi belki iki 
ineğini satacak bu borcunu ödiyecektir. Binaen
aleyh bu tecil işi bu sene yapılmalı idi. Yapılma
mıştır. Ziraat Vekâleti bir kısım arpa göndermiş
tir. Kars'a arpa çok geç gelmiş miktarı da az ol
muştur. Ziraat Vekâletinin Kars için yaptığı en 
büyük hizmet korungalık tesisidir. Bu henüz bir 
başlangıç halindedir. Vekâletten bunu genişlet
mesini rica ederim. Bu takdirde bölge hayvancı
lığı geniş mikyasta istifade edecektir. Arıcılar da 
bundan istifade etmektedirler. Sayın Vekilin ko
rungalığı geniş mikyasta tesis etmek hususuna 
alâka göstermelerini rica ederim. 
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Vaktinizi fazlaca almamak iyin zirai sigor

talardan bahsetmiyeceğim. Bugün için Kars'a 
lâzımgelen yardım maalesef yapılmamıştır. As
kerî ihtiyaçlar için Kars'tan kilosu 26,5 kuruşa 
ot alınması, mevcut sıkıntıyı bir kat daha artır
mıştır. Biz Millî Müdafaa Vekâletine müracaa
tımızda ordu hayvanlarının ot ihtiyacının hiç ol
mazsa kısmen diğer yerlerden mubayaa edilme
sini istirham etmiştik. Bu olmadığı gibi kavur
ma mubayaasına da tevessül edilmedi, haklıdır
lar. Bundan evvel bâzı mütaahhitler matluba 
uygun kavurma vermemiş olabilirler, şartname
ler ona göre hazırlanabilir. Kavurma mubayaası 
münasebetiyle Kars çiftçisi ıin sıkıntısına yar
dım edebilirlerdi, işletmeler Vekâleti Murgul 
fabrikasının Ardahan'dan aldırması lâzımgelen 
otu kaldırmamıştır, teşekkür ederim. Kars'ın kal
kınması için evvelce kurulmuş olan İhtisas Ko
misyonunun hazırlamış olduğu rapor muhteva
sını öğrenmek isterdik, maatteessüf malûmat 
alamadık. Malûmâliniz Kars'ın iktisadi kalkın
ması daha ziyade ziraat ve hayvancılığa bağlı
dır. İnşallah yapılan tetkikler bu istikamette 
olur. Eğer bu yakında tahakkuk ederse Kars 
hayvancıları ferahlamış olacaktır. Kars ümid-
ettiği yardımı görmemiştir. Millî Müdafaanın 
fazla mubayaası ise piyasayı alt üst etmiştir. 26 
buçuk kuruşa ot alması, zaten mevcut olan sı
kıntıyı bir kat daha artırmıştır. Arpanın kilosu 
20 kuruş iken otun 26 buçuk kuruşa alınması pi
yasada büyük bir buhran husule getirmiştir. 
Şunu arz etmek isterim ki, Kars'ın Posof kaza
sı, yolları olmıyan ve büyük şehirlere uzak bu
lunan bir mahrumiyet bölgesidir. Burada bu se
ne buğday stoku yapılmadığı takdirde açlık da j 
olacaktır. Çünkü oraya tahsis edilen buğday, ' 
maalesef henüz gönderilmemiştir. Bundan son- I 
ra da gönderilmesine imkân yoktur. Çünkü yol
lar kapanmıştır. Kar yağmıştır. Ancak İlkba
harda gidebilecektir. İlkbahara kadar orada 
büyük bir sıkıntı duyulacaktır. Kışın uzun sür
mesi ihtimali karşısında hiç olmazsa bu yiyecek 
ihtiyacının bir an evvel stok edilmesi için Hü
kümetin alâka göstermesini Kars halkı namına 
rica ederim. 

REİS —• Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demok
rat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı 
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basın toplantısındaki konuşmaları iutkkmda 
Başvekilden şifahi suali (6/113) 

ADLİYYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ Çl-
ÇEKDAĞ (Ankara) — Efendim, Turgut Göle 
arkadaşımızın bu sualini Başvekil adına bende
niz cevaplandıracağım. Ancak, bu vazifeyi bu
gün telâkki ettiğim için bir haftalık müddeti ve
rilmesini rica edeceğim. 

REİS — Sual bir hafta sonraya tehir edil
miştir. 

8. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Savaro
na Okul Gemisinin son beş yıl içinde okul ge
misi vazifesi dışında karasularımız dâhil ve ha
ricinde ne kadar sefer yaptığına, bu seferlere 
hangi deniz vasıtalarının iştirak ettiğine ve mas* 
raflarının miktarına dair Başvekilden sualine 
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fuad Köp-
ruliı'nün şifahi cevabı (6/114) 

REİS — Ali Yeniaras buradalar mı? (Bura
da sesleri). Suali okuyoruz : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki hususların Başvekil tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Kars Mebusu 
Ali Yeniaras 

1. Savarona okul gemisi halen nerededir! 
Suali tevdi ettiğim tarihte karasularımız dışın
da ise resmî bir ziyarete mi tahsis edilmiştir? 
Hususi bir ziyarete tahsis edilmemişle sebebi 
nedir ? 

2. Savarona okul gemisi son beş yıl içinde 
münhasıran okul gemisi vazifesi haricinde ka
rasularımızda ve karasularımız dışında kaç se
yahat yapmıştır ve hangi deniz araçları bu se
yahatlere iştirak etmiştir? Bu seyahatlerin ay
rı ayrı ve bütün masrafları kaç liradır? Bu 
seyahatlere iştirak eden diğer araçların yıpran
ma ve azalma karşılıkları nelerdir? 

REİS — Buyurun Başvekil Yardımcısı. 
BAŞVEKİL YARDIMCISI VE MİLLÎ MÜ

DAFAA VEKÂLETİ VEKİLİ FUAD KÖP
RÜLÜ (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, yük
sek malûmunuz olduğu üzere Savarona gemisi 
Deniz Harp Kumandanlığına okul gemisi ola
rak tahsis edilmiş olup Deniz Harp Okulu öğ
rencilerinin eğitimi için kullanılmaktadır. Bu 
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itibarla geminin seyir programı esas itibariyle 
eğitim ihtiyaçlarına göre ayarlanmaktadır. Ay
rıca gemi personelinin yetiştirilmesi ve talim ve 
terbiyesi için tecrübe seyirleri yapılması da ik
tiza etmektedir. 

Şu noktayı da tasrih etmek lâzımdır ki; her 
memlekette kabul edilen teamüle göre eğitim 
maksadiyle yapılan seferler lüzumu halinde res
mî nezaket ziyaretleri icrası için de vesile teş
kil etmektedir. 

Sual takririnin verildiği tarihte geminin yap
makta olduğu Akdeniz seferi zamanında tesbit 
edilmiş bulunan eğitim programında yer almak
ta idi. Programda geminin; izmir, Kapri, Na
poli, Cannes, Marsilya ve Malta limanlarına 
uğraması derpiş edilmiş bulunmakta idi. Ma
jeste Irak Kiralının memleketimizdeki ikametini 
mütaakıp Cannes'e gidecekleri öğrenilir öğrenil
mez milletimizin arzu ve hissiyatına da uygun 
ve tercüman olarak dost ve kardeş memleket 
Hükümdarının okul gemimize şeref vermeleri 
imkânlarının! araştırılması tabiî olmuştur. Bu
nu temin için mevcut programda tarih ayarla
masından başka tadilâta lüzum olmıyacağı da 
anlaşılmıştır. 

Memleketimizde resmî bir ziyaret ifa etmek
te olan dost ve kardeş bir memleket Hükümda
rının ağırlanmasına Hükümetin mevcut bütün 
imkânlardan istifadeye çalışması tabiîdir. Bu 
itibarla Kıra'l Hazretlerinin okul gemimizde mi
safir edilmesini temin için programda tadilâta 
lüzum görülse idi dahi bunun yapılmasında hiç
bir tereddüt gösterilmiyeceği tabiî idi. 

Hulâsa, Savarona okul gemisinin tahsis mak
satları haricinde hiçbir şekilde kullanılmamış 
olduğunu ve binnetice kanunun ve milletlerarası 
teamülün çizdiği çerçeve dâhilinde kullanılma
sı için ihtiyar olunan masariften maada hiçbir 
sarfiyat mevzuubahis olmadığını tasrih etmek 
isterim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Ali Yeniaras. 
ALÎ YENİARAS (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; bir okul gemisinin lüzumlu ve 
mûtat ziyaretleri yapması, seyahatlere çıkması 
elbetteki hoş karşılanır ve bu hoş karşılanış bir 
itiraz mevzuu da olamaz. Yalnız mutlak bir 
zaruret olmadıkça Savaronanm hususi bir ziya
rete tahsis edilmiş bulunması, daha önceleri 
muhalefet devresinde bu mevzu üzerinde çok 
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acı ve ağır tenkidlerde bulunan bir zihniyetin 
hareketi olarak bugün görülmesi cidden mucibi 
hayrettir. (Soldan ayıp ayıp sesleri, gürül
tüler) . 

REİS — Müsaade buyurun efendim, rica 
ederim. 

ALİ YENİARAS (Devamla) — Memleketi
mize hususi ziyaret yapan zat, velev bir kral da 
olsa, Savarona Okul Gemisinin, Kapri Adasına 
da uğramak suretiyle, gideceği yere götürmek 
üzere tahsis etmeye hakkımız olmasa gerektir.. 
(Soldan gürültüler). Gazeteleri okuyun beye
fendiler. Arz etmek isterim ki, bu sözlerimle 
dost ve müttefik bir Devletin Kralına sitem 
etmek aklımızın köşesinden dahi geçmez. (Sol
dan geçiyor, geçiyor sesleri). Dinleyin, dinle
yin. Sadece milletimizin iktisadi durumu ve 
masraflar hususunda çok titiz davranmak mec
buriyetinde olduğumuz noktayı tesbit etmek 
bakımından bunu arz etmek isterim, kızmayı
nız. Bir zaman bunun batırılması için de içi
nizde teklifte bulunanlar arasında muhterem 
ağabeyimiz de vardı. 

ABİDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Ben 
söyledim. O zaman şehzadelerin gemisi idi. 

REİS — Müsaade buyurun. 
ALİ YENİARAS (Devamla) — Savarona 

Okul Gemisi, karasularımız dışında, münhası
ran tahsis edildiği hizmet vazifesi dışında okul. 
gemisi olarak tahsis ve eğitim seyahati içerisin
de yaptığı seyahatlerin dışında da seyahatler 
yapmaktadır ve bu tahsisler de Devlet bütçesine 
fuzuli masraflar yüklemektedir. İler baiomuan 
imkânları sakınarak ve kıskanarak kullanmak 
mecburiyetinde olduğumuz bir devirde, gö
nül. arzu ederdi ki, bu masrafları daha kıska
narak ve üzerinde titizlikle durarak yapalım. 

Sorumun gayesi budur. Mâruzâtım bundan 
ibarettir, arkadaşlar. 

REÎS — Fuad Köprülü buyurun. 
BAŞVEKİL YARDIMCISI VE MÎLLÎ MÜ

DAFAA VEKÂLETİ VEKİLÎ FUAD KÖPRÜ
LÜ (istanbul) — Dost ve müttefik bir memle
ket hükümdarına karşı ve milletin arzusuna da 
tercüman olarak, ona uyarak yapmaya mecbur 
olduğumuz basit bir nezaket hareketinin bu 
kadar ince ekonomik düşüncelerle bu kürsüye 
getirilmesi hakikaten şayanı hayrettir. 

Bu arkadaşımızın bu mevzua te.mas etmesi 
şayanı teessür ve bir bakıma şayanı hayrettir, 
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Bu genç arkadaşımız bilmiyebilir, fakat vak
tiyle o tenkidlerin neye yapıldığını ve o gemi
nin nerelerde kullanıldığını bilenler var, onlar
dan sorsaydı... (Sağdan, gürültüler ne biliyor
san söyle sesleri). 

SIRRI ATALAY (Kars) — O vakit siz de 
beyaz rey verdiniz. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Söyliyece-
ğim. Tamamiyle -mehtap gezintilerine tahsis 
edilmiştir, yalnız Devlet Reisinin değil, Başve
kilin yazın Marmara'da mehtap gezintisi için 
tahsis edilmiş olan bir gemiyi... (Sağdan yalan 
sesleri). 

Hafızasını yoklayın. Resmî kayıt ve masraf
larını çıkarırım. Tabiî burada yalan söylenmez. 
O sizlerden çıkar. 

O vakit bu gemi böyle şahsi, yani bir kaç ki
şinin ve onların ailelerinin gezintilerine tahsis 
edilmişti. Biz bu gemiyi mektep gemisi olarak 
kullandık. Ve kullanmaktayız. Gemi bugün bir 
mektep gemisidir. Fakat devlet reisi bir ecnebi 
memlekete gittiği zaman bu gemi götürür. Çün
kü oraya giden bütün bir milletin bir devletin 
mümessilidir. Şahsı için, keyfi için, gezinti için 
oraya gitmemektedir. Aynı suretle dost devlet 
reislerine, müttefiklerimize, dostlarımıza karşı 
memleketin şeref ve haysiyeti böyle bir misafir
perverlik gösterilmesini icabettirir. Vaktiyle 
mehtap gezintilerine itiraz etmiyenlerin millî 
haysiyet mevzuubahis olduğu zaman bu mas
raflardan bahsetmeleri çok acaip bir şeydir. 
(Sağdan gürültüler). 

Genç arkadaşımız, (sağdan gürültüler) ace
le etmeyin, buraya buyurun, söyleyin, eski za
man değil, istediğiniz zaman, istediğinizi söyli-
yebilirsiniz, (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) in
san bu takriri verirken, demin arz ettiğim gibi, 
eski arkadaşları, eskiden bu hususta neler ya
pıldığını çok iyi bilirler, genç arkadaşımızı tah-
zir etmeliydi. Bakınız ben cevabımı verirken 
eski hâdiselerden bahsetmedim, fakat kendileri 
başladılar. Buna elbâdi azlem derler. Bu haki-
katları hatırlamak bir zaruret halini almıştır. 
O zaman Reisicumhurun çocukları için günde 
35 ton kömür sarf eden Dolmabahçe Sarayı kul
lanılırken iktisadi düşünceler nerede idi? O za
man İstanbul halkına aile başına yarım ton kö
mür vermekte müşkülât çekiliyordu. İlâveten 
beyaz trenler de çıkarılmıştı. (Sağdan gürültü
ler) onun için arkadaşlar bütün bunların hep-
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sine birer birer cevap vereceğim. Bütün bu ha
talara kendileri düştüler, geçmiş zamanlarını 
düşünsünler. Îcabederse bunların teker teker 
masraflarını çıkarır, ilân ederiz. (Sağdan gü
rültüler) 

REİS — Karşılıklı konuşmaya meydan ver-
miyelim, efendim. Müdahale etmiyelim. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) — Ya as
kerî tayyareler?.. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Hepsinin 
cevabını vereceğiz, sizin sorduklarınızdan kor
kumuz yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim de korku
muz yok. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Siz, eski
den yaptıklarınızın cevabını vermek zorundası
nız. 

Arkadaşlar; bakınız, nazik bir siyaset mev
zuu nasıl demagojik bir istismar vasıtası edil
mek istenmektedir. Hem de kimler tarafından, 
israfın yüz mislini yapmış olan insanlar tara
fından. Bu, ibret verici bir manzaradır arkadaş
lar. (Soldan, bravo sesleri) 

REİS — Ali Yeniaras. 
ALİ YENİARAS (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, sözlü sorumun hangi maksat ve ga
ye ile verildiğini (Soldan malûm sesleri) huzu
runuza arz etmiş olmama rağmen.. 

REİS — Çok rica ederim, karşılamayın, mü
saade buyurun.. 

ALİ YENİARAS (Devamla) — Görüyoruz 
ki çok eski Halk Partili Fuad Köprülü Beye
fendi kendi mazisinin günahlarını düşünmeden, 
Halk Partisi zamanında o Savarona Gemisinde 
gezen ve şimdi sitem ettiği insana karşı yarı be
line kadar eğildiğinde ben mektep sıralarında 
talebe idim. (Soldan gürültüler) 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Utan.. 
Utan.. Ben kimseye eğilmedim, eğilmem de 

REİS — Ali Yeniaras, kimse kimseye eğil
mez, rica ederim. 

ALİ YENİARAS (Devamla) — Darılmayın 
efendim, müsaade buyurun. (Soldan utan., utan 
ve ayıp, ayıp sesleri) Biz genç Halk Partililer 
büyük ağabeylerimizin geçmişteki günahlarını 
omuzlarımızda taşıyoruz. Bunu bir silâh olarak 
kullanmamaları lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Fuad Köprülü. 
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BAŞVEKİL YARDIMCISI VE MİLLÎ MÜ

DAFAA V E K Â L E T ! V E K I L I P U A D K Ö P R Ü 

L Ü (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, konu
şan insanlar ne konuştuklarını bilmelidirler ve 
düşünerek konuşmalıdırlar. Ne konuştuğunu 
bilmiyerek konuşmak insanı daima mahçubeder. 
Halk Partisiyle hesabımı ben 1945 te kapattım. 
1945 zabıtlarını tetkik ederseniz görürsünüz ki 
bu kürsüden ve Halk Partisi Grupunda (Sağdan 
Kars Mebusu iken) Kars Mebusu iken Türkiye'
deki diktatörlük rejiminin artık ortadan kalk
ması lüzumunu burada söyledim. Okuyun zabıt
larınızı. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) . 

REİS — Sual cevaplanmıştır. 

9. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Devlet 
Radyosu hakkında Başvekilden şifahi suali 
(6/116) 

REİS — Başvekil bulunmadıkları için gele
nek inikada bırakıyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bekleriz. 

10. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisi
cumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında 
vâki beyanatı hakkında Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/119) 

REİS — Hariliye Vekili bulunmadığı için 
bunu da gelecek inikada talik ediyoruz. 

11. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
2 . V . 1954 tarhinden 12 . XI . 1955 tarihine 
kadar İstanbul, İzmir ve Ankara'da intişar eden 
gazete ve mecmualara ne miktar resmî ilân ve
rildiğine, bu ilânların bedeli ile tevzi ölçülerinin 
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dair Başvekilden şifahi suali ne oiauguna 

(6/121) 
REİS — Başvekil bulunmadığı için gelecek 

İnikada talik ediyoruz efendim. 

12. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'-
nun, Avrupa Konseyi Istişari Meclisi Türk He
yetine dâhil Ur fa Mebusu Feridun Ergin'in 
Konsey nezdindeki temsilciliği hakkında vâki 
hâdise ve neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/122) 

REİS — Mehmet Kâmil burada mı? (Burada 
sesleri) 

Hariciye Vekili burada bulunmadığı için ge
lecek İnikada bırakılmıştır. 

13. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Dahili
ye Vekili Et em Menderes'e İstanbul'dan Anka
ra'ya gelirken ne sebep\e askerî uçak tahsis edil
diğine ve 1 . I . 1955 ten 12 . XI . 1955 tari
hine kadar geçen zaman içinde sivil zevata tah
sis edilen askerî ırakların uçuş saatleriyle kilo
metre masraflarına dair Başvekilden şifahi su
ali (6/123) 

REİS — Başvekil bulu'ımi'dıkları için gele
cek İnikada bırakıyoruz. 

14. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Demok
rat Parti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan 
Menderes'in 15 . X . 1955 tarihinde Demokrat 
Parti Büyük Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvet
leri hakkındaki vâki beyanatına dair Başvekil
den şifahi suali (6/124) 

REİS — Aynı sebeple Sırrı Bey sualinizi 
gelecek İnikada talik ediyorum. 

Ruznameye devam ediyoruz efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 

Dahilî Nizamnamenin 51, 53, 56 ve 57 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında nizamname 
teklifi ve Arzuhal Encümeni mütalâası ile Teş
kilâtı Esasiye Encümeni mazbatası (2/57) (1) 

REİS — Mazbatanın tümü üzerinde söz is-
tiyen var mı? (Yoktur sesleri). 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo-

(1) 275 sayılı matbua zaptın sonundadır, 

rum : Kabul edenler... Etmiyenlcr. 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddelere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin 53 ve 59 ncu maddelerinin Tadiline da

ir Nizamname 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Dahilî Nizamnamesinin (53 ve 59) neu madde
leri aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 53. 
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len arzuhali aşağıdaki esaslara göre tetkik eder. 

1. Müracaat 
a) Adlî, idari veya askeri kaza mercilerin-

den birinin kararma iktiran eden, 
b) Adlî, idari veya askerî kaza mercilerin -

den birinde tetkik edilmekte olan, 
c) Halli; adlî, idari veya askerî kaza mer

ciinin kararma bağlı bulunan, 
Hususlardan şikâyeti tazammun ettiği tak

dirde talebin, tetkik mevzuu yapılamıyacağı. 
2. Müracaat, son kararı almaya salahiyetli 

idari merei tarafından henüz katî bir karara 
bağlanmamış bir hususa taallûk ettiği takdirde 
arzuhal sahibine, encümence yapılacak bir mu
amele olmadığı ve ait olduğu mercie müracaat 
etmesi lüzumu bildirilir. 

3. Birinci ve ikinci bendin dışında kalan 
hususlara taallûk eden müracaatlar ise lüzum 
görüldüğü takdirde ait olduğu mercilerden 
muktazi malûmat alındıktan sonra tetkik oluna
rak karara bağlanır. 

Bu kararın bir sureti alâkalı vekâlete ve ar
zuhal sahibine tebliğ olunur. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı ? 

RElS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, 53 ncü 

maddenin yazılışında her halde bir teknik hata 
mı olacak, encümen kendisine havale edilen ar
zuhali, aşağıdaki esaslara göre tetkik eder den
mekte ve bilâhara A, B, C fıkralarında gösteri
len hususlarda şikâyeti tazammun ettiği takdir
de talebin tetkik mevzuu yapılamıyacağı bildi
rilmektedir. Kendisine müracaat vâki olunca tet
kik eder, diyor sonra da tetkik edemiyeceğini 
ifade ediyor. Bu iki tâbir tetkik bilâhare tetkik 
edemiyecek şekliyle maddenin hükmüne uygun 
gelmemektedir. 

Diğer taraftan A bendinde «Adlî, idari veya 
askerî kaza mercilerinden birinin kararma ikti
ran eden», B bendinde «Adlî, idari veya askerî 
kaza mercilerinden birinde tetkik edilmekte 
olan» ve C bendinde de «Halli; adlî, idari veya 
askerî kaza merciinin kararma bağlı bulunan» 
denmektedir. Bu C bendindeki «merciinin» ke
limesinin «mercilerinin» olması iktiza etmekte
dir. Yalnız arz ettiğim gibi burada «tetkik eder» 
tabiriyle «tetkik mevzu yapılmıyacağı» şeklin
deki ibareler biri birleriyle tam mânasiyle tezat 
teşkil etmektedir. Bu itibarla bu ifadenin «adlî, 
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idari veya askerî kaza mercilerininden birinin 
kararma iktiran eden, bu mercilerden birinde 
tetkik edilmekte olan veya halli bu mercilerden 
birinin kararma bağlı bulunan hususlarda tale
bin tetkik mevzuu yapılamıyacağı şeklinde dü
zeltilmesi acaba mümkün müdür? Bu hususta 
bir takrir takdim ediyorum. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşımı
zın bu önergesi bu devlet kuruldu kurulalı yaşı-
yan bir geleneği ortadan kaldırıyor. Yani bir
çok meseleler vardır ki, buraya gelmiştir. Tabiî 
buna çok itiraz edilebilir, denebilir ki, doğrudur, 
değildir, şudur, budur. Ama bu sayede de birçok 
defa zararlı olan kararların değişmesine vesile 
olmuştur. Ve başka türlü de, bunlar değişemezdi. 
Daha geçen yıl bir er biliyorsunuz gözünden ya
ralanmış, gözünü kaybetmiş, bütün kademeler
den geçmiş ve kendisine hakkı verilmemişti. Bu
nun hakkını geçen yıl Büyük Millet Meclisi ver
miştir. Dersiniz ki, yılda bir oluyor beş yılda bir 
olur. Ama bu öyle bir emniyet supabıdır ki, bu
nun kaldırılmaması lâzımdır. Dilekçe Encümeni 
çok yoruluyor, doğrudur. Ama buntı kaldırmıya-
lım. insan daima hata edebilir. 

Şimdi kademe kademe gerek kanunların ak
saklığından, gerek dikkatsizlikten, gerekse şun
dan bundan kademe kademe geçtikten sonra bir 
hüküm katîleşiyor, ama bu hususta bir haksız
lık yapılmış oluyor. Bunu o kademelerle ilgisi 
olmıyan fakat yüksekten ve insanlık bakımın
dan gören bir heyetin de gözünden geçirilmesin
den kaçınmamalıdır. Bundan bu devlet çok de
fa kâr etmiştir, zarar etmemiştir. Yalnız, yorucu 
oluyor, zaman alıyor ama buna katlanalım. 

REİS — Buyurun Bahadır Dülger... 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — İçtü

zükte Arzuhal Encümeninin vazife ve salâhiyet
lerini tâyin eden hükümler, Anayasanın âmir 
hükümlerinin tatbikine imkân vermek için hazır
lanmış birtakım kaideleri ihtiva eder. 

Muhterem Hikmet Bayur Beyefendi, bugüne 
kadar kurulmuş olan ananaya göre Anayasada 
bâzı kayıt ve hükümler bulunmasına rağmen Ar
zuhal, Encümeninin bâzı mahkeme kararlarını 
tetkik etme yoluna girmiş olduğunu, binaenaleyh 
bugün mevcut bulunan vaziyeti tavzih etmekten 
ibaret bulunan benim tadil teklifimin kurulmuş 
olan bu ananayı kaldıracağı yolunda bir mütalâa 
dermeyan ediyorlar. 
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Anayasanın âmir hükümleri hiçbir mahkeme 

kararının, Büyük Millet Meclisi tarafından teb
dil ve tağyir edilemiyeceğini ve infazdan alako-
nulamıyacağını açık olarak ifade etmektedir. Bu 
hükümler Anayasada mevcut olduğu müddetçe 
eğer Büyük Millet Meclisi bâzı mahkeme kararla
rını tetkik etmiş binnetice bu kararları bozmuş 
veyahut bu kararları tatbikten alakoymak için 
hükümler vermiş ise, ki böyle bir hükmün mevcut 
olabileceğini zannetmiyorum, hiçbir zaman Bü
yük Millet Meclisi Anayasa hükmünü bozacak 
ve esas olan kaideleri tadil edecek şekilde bir 
karar almış değildir, alamaz ve almamıştır. Böy
le kararlar alınmışsa bunlar fevkalâde büyük 
istisnalar diye kabul edilmesi lâzımdır. Kanaatim 
odur ki, Arzuhal Encümeni Anayasanın tâyin 
ettiği hükümler dairesinde ve bu hükümleri ihlâl 
etmeden vazifesini görmelidir. 

Binaenaleyh, ortada adlî kazaya karşı mev
cut bir emniyet süpapmı kapamak gibi, muhte
rem üstadın ortaya attığı bir vaziyet yoktur. 

Kaza mercii; teşriî mecliste tamamiyle ayrı 
bir cihaz olarak işler. Bunun emniyet supapları 
teşriî meclisin içinde değildir, kendi içindedir, 
kendi emniyet sübapları ile işler. 

Binaenaleyh kaza merciinin vazifeleri ile teş
riî meclisin vazifelerini Arzuhal Encümeninin 
salâhiyetleri ve vazifeleri noktasından bir birleri 
ile karıştırılacak olursa Anayasanın gerek şikâ
yet hakkında gerek mahkemelerin hükümleri 
hakkında koyduğu müeyyideleri tamamiyle ihlâl 
etmiş gibi bir duruma düşeriz. 

Mesele yeni bir vaziyet ihdas etmek değildir. 
Anayasanın ruhunda mündemiç olan bir vaziye
ti, teşkilâtın ruhunda mündemiç olan ve kaza ve 
teşri kuvvetini birbirinden tamamiyle ayırmak
la tezahür eden veziyeti içtüzükte canlandırıla
rak vazıh bir hale getirmekten ibarettir. Binaen
aleyh Hikmet Bayur Beyefendinin ileri sürmüş 
olduğu noktai nazar varit değildir, doğru ola
maz, kabul edilmemesi iktiza eder. 

Bu maddenin tertibinde ben başka bir fıkra 
koymuştum. Benim teklifim, beşinci fıkrası ola
rak, yeni kanunun tedvinini, mevcudolan kanu
nun tadilini veya bir kanun maddesinin tefsiri
ni icabettiren şikâyet arzuhallerini hıfzeder ve 
neticeyi arzuhal sahibine bildirir şeklindedir. 

Şimdi, Arzuhal Encümenine gelen evrak tet
kik edildiği zaman görülüyor ki, vatandaşların 
şikâyet hakkı, Anayasanın 82 nci maddesinde, 
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şikâyet için tâyin edilmiş olan hükümler tama
miyle uygun bir şekilde yerine getirmiyorlar. 
Anayasanın 82 nci maddesinde şikâyet hakkı 
mevcut bir kanunun iyi veya kötü bir şekilde tat
bik edilmesinden veya tatbik edilmemesinden mü
tevellit olarak vatandaşların B. M. Meclisine şi
kâyet edebileceklerini bildirmektedir. Halbuki, 
eğer bir kanun mevcut değilse, eğer bir tefsir 
mevcut değilse bunun hakkında bir şikâyet ya
pılması mevzuubahis olmamak lâzımgelir. Çün
kü mevcudolmıyan bir kanunun ne tatbikatı 
olur ki, iyi veya kötü tatbik: edilmiştir diye bir 
mesele mevzuubahis olabilsin. Eğer tefsir mev
cut değil ise onun tatbiki veya ademitatbikı, iyi 
veya kötü tatbiki mevzuubahis olamaz. Eğer böy
le birtakım haller için şikâyetler yapılmışsa Ar
zuhal Encümeni Anayasanın 82 nci maddesinin 
hükümleriyle mukayyet olarak bu şekildeki şikâ
yetleri doğrudan doğruya mesmu saymaması ik
tiza eder. 

Şimdi, Teşkilâtı Esasiye Encümeni benîm tek
lifimden bu hususu niçin çıkarmıştır, onun el
bette burada izah edilmesi iktiza eder. Bir şikâ
yet hakkının hakkiyle görülmesi, Arzuhal Encü
meninin vazifesini kanun dairesinde yapması 
için benim teklifimde beşinci madde olarak yer 
almış olan bu hususun yeni yapılan tadile de ko
nulması için ısrar ediyorum, bunu da bir takrir
le Riyaset Makamına arz edeceğim, kabulünü ri
ca ederim. 

REİS — İhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim; 

evvelâ Sırrı Atalay arkadaşımız maddenin tah
rir tarzında bir zaıf bulunduğunu ve bunun ıs
lahı lâzımgeldiğini söylediler. Zannediyorum 
ki ; bu mütalâa esas fıkra ile bentleri birbirine 
karıştırmaktan ve beraber okumaktan ileri ge
liyor. 53 ncü maddenin birinci fıkrası şöyledir: 
Encümen kendisine havale edilen arzuhalleri 
aşağıdaki esaslara göre tetkik eder. Bu umumi 
hükümdür. Yani encümene gelen arzuhallerin 
nasıl bir tetkika tâbi tutulacağını gösteren 
umumi bir hükümdür. Tetkikata başladıktan 
sonra arzuhallerin kabulü, ademikabulü ve 
muktezasınm tâyini elbette ayrı bir tetkik mev
zuudur. Onun için birinci umumi fıkradan son
ra, yani encümenin tetkik tarzını ve esaslarını 
tâyin ve tesbit ettikten sonra madde bir numa
ra altında müracaat şekillerini gösteriyor ve üç 
bende ayırıyor. Prensip olarak hemen hemen 
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bütün merci ve heyetlerin bakması lâzımgelen 
hususların tâyin ve tadadedilmesi lâzımgelir-
ken, burada aksi bir prensip tercih edilmiştir. 
Manzuru âliniz olduğu veçhile maddede encü
menin bakamıyacağı işler sayılmıştır. Bakabi
leceği işler gösterilmiştir. Encümenin bakamı
yacağı işlerin sayılmasının ve bakabileceği iş
lerin sayılmamasının sebebi hikmeti Teşkilâtı 
Esasiye Kanunundaki hükümdür. Malûmu âli
niz Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci mad
desi vatandaşlara müracaat hakkı tanımakta
dır. Bu müracaat hakkı hiçbir suretle takyide-
dilemez. Herkes B. M. Meclisine arzuhal ver
mekte serbesttir. Bizim nizamnamede takibet-
tiğimiz yol; bu müracaatların hangilerinin ka
bule şayan olup, hangilerinin kabule şayan ola
maması noktasıdır. Yine Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu, B. M. M. ni kazai mercilerin kararlarını 
tetkik ve tamikten memnu kılmıştır. Bu itibar
ladır ki, B. M. M. nin, ve Meclise muzaf olarak 
iş yapan Dilekçe Encümeninin hangi işlere ba
kamıyacağı tesbit edilmiştir. 

Denmiştir ki, şikâyet mevzuu olan husus; 
eğer bir kazai mercie taallûk ediyorsa yani : 
Orada tetkiki lâzımgeliyorsa henüz kazai mer
cie ister intikal etmiş, ister etmemiş olsun en
cümen buna bakamaz. îşte : ikinci tetkik kay
dı bu ve bunu takibeden istisnai bentlere taal
lûk ediyor, yani birinci numaradaki (a) bendinde 
adlî, idari ve askerî kaza mercilermi ilgilendiren 
talebin tetkik mevzuu yapılamıyaeağı ifade edil
miştir. Yukarda tetkik edileceği, aşağıda tetkik 
mevzuu yapılamıyaeağı söyleniyor ki bu tezat 
yaratıyor deniliyor. Rüyeti kaza mercilerine taal
lûk ediyorsa veya kaza mercilerinde derdesti tet
kik ise, veya kaza mercilerinin kararma iktiran 
etmişse bu üç nokta tetkik mevzuu yapılamaz, 
diğer bir ifade ile arzuhal salâhiyetsizlik nokta
sından reddedilir. Tezat ve tahrir noksanı vücuda 
gelmiş değildir. Çünkü : Maddenin ilk fıkrasında
ki «aşağıdaki esaslara tevfikan tetkikat yapıla
cağı» yolundaki işaret bütün maddeye şâmildir 
ve umumidir. Harfler ile ayrılan bentlerden son
ra «tetkik edilemiyeceği» yolundaki emrü işaret 
ise istisnai bir hükümdür. Maddede yeni bir tak
yit de ihdas edilmiş değildir. Kanunu teklif eden 
arkadaşımızla mutabık olarak yapılmıştır. Encü
men Büyük Millet Meclisinin tetkik, tamik ve 
tehir edemiyeceği kazai mercilerin kararlarına 
taallûk eden hususları tetkik etmiyecek, tebliğ 
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edip, cevap beklemek gibi bir müamelei kırtasiye 
yapmıyacak. Doğrudan doğruya bu iş tetkik 
mevzuu olamaz, buna encümen bakamaz diye bir 
karar verip bir suretini alâkadar vekâlete bir su
retini de müracaat edene tebliğ edecektir. 

Yani; işin sıhhat ve âdemisıhhatini tetkika 
girişmiyecektir. 

Fıkraları ayrı ayrı mütalâa edersek tedahül 
ve tezat olmadığını anlamak gayet kolaydır. 

Binaenaleyh Sırrı Atalay arkadaşımızın tek
lifini kabule mahal yoktur. 

Şimdi bir noktayı daha arz edeyim : 
Hikmet Bayur arkadaşımız, acaba bu şekilde 

Dilekçe Encümenin takyit mümkün müdür de
diler1? Biraz evvel işaret ettim; filhakika Dilekçe 
Encümeninin kapısını kapamıya imkân yoktur. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesi 
hor vatandaşa Meclise müracaat hakkını tanı
maktadır. Aklına koyduğu şekilde müracaat et
mekte vatandaş muhtar ve hürdür. Yalnız encü
menin vazife ve salâhiyetinin hududunun tâyin 
ve tesbiti lâzımgeleceğine de şüphe yoktur. Kaldı 
ki bu tahdidi yapan Dahilî Nizamname değil Ana
yasadır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu kazai merci
lere taallûk eden işlerde tetkikat yapılmasını 
açıkça menetmiştir. Nizamnamenin yaptığı şey 
evvelce tebligat yapmak suretiyle kırtasi mua
melelerden encümeni vareste kılmaktan ibarettir, 
Eğer üçüncü bendi okursak mesele vuzuh kesbe-
der. 

«Birinci ve ikinci bendin dışında kalan husus
lara taallûk eden müracaatlar ise lüzum görül
düğü takdirde aidolduğu mercilerden muktazi 
malûmat alındıktan sonra tetkik olunarak kara
ra bağlanır.» 

Görülüyor ki, Büyük Millet Meclisinin dola-
yısiyle Dilekçe Encümeninin kapısı hiçbir mü
racaata kapanmış değildir. Eğer müracaat ka
za işlerine taallûk ediyorsa tetkiJksiz reddedile
cektir. Kazai işlere taallûk etmiyorsa... Müraca
at meselâ bir ilâmın ademiinfazmdan mütevellit 
bir şikâyet olabilir. Böyle bir şikâyet vâki oldu
ğu zaman encümen bu işi tetkik edecektir. Bu 
kabîl işler kendisine geldiği zaman bendin istih
daf ettiği gaye şudur, encümen arzuhali okuya
cak, işin mahiyetini anlıyacak, lüzum görürse 
aidolduğu vekâletten icabeden malûmaitı alacak 
ve kararını verecektir. Lüzum gördüğü kaydı 
şu sebeple konmuştur. Encümen mahiyeten red-
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di icabeden bir şikâyet arzuhalini behemehal ve
kâlete göndermeye mecbur değildir. Acaba tek
lif sahibi olan arkadaşımızın ileri sürdüğü ka
nun ve nizamname tedvin, tanzim ve tefsirleri 
hakkında vukubulacak müracaatlar; (nizamname 
için müracaat olamaz, onu acaba 3 ncü bendin 
dışında mıdır? Hayır. Büyük Millet Meclisine 

"kanun've tefsir talepleri bir istitaf müracaatıdır. 
Meselâ: Bir vatandaş mevcut kanunların ken
di hakkını korumadığı zehabına kapılır. Filân 
kanunu şu şekilde yapsaydınız ben bu mağduri
yete uğramıyacaktım, bu yolda bir kanun veya 
şu şekilde bir tefsir yapınız, der. Büyük Mec
lisin teamülü şudur; kanun ve tefsir talebi Bü
yük Millet Meclisi azalarına ve Hükümete aittir, 
tâyini muameleye mahal yoktur. Bunu ayrı fık
ra olarak almaya lüzum yoktur. Çünkü üçüncü 
bendin içine dâhildir. Dediğim gibi bu da ade-
miinfaz veya imtihan hakkı talebi gibi bir is
titaf müracaatıdır. Encümen tebligata bile lüzum 
görmeksizin icabını tâyin ve takdir edecektir. 
Kanun tedvin, tadil ve tefsiri dilekleri de bi
rer temennidir ve bir hak değildir. Kanun tek
lif veya tefsiri dolayısiyle gelen vatandaş el
bette ki bunun bir istirham ve temenniden başka 
hiçbir mahiyet taşımadığını bilir, Arzuhal En
cümeni Meclisin gözü ve kulağıdır. Malûmâli-
leri biz birçcfc kanunları yalnız kendi buluş 
ve görüşlerimizle meydana getirip teklif etme
yiz. Birçok kanun tekliflerinde vatandaşların 
ikaz payı vardır. Hattâ büyük kitleyi alâkadar 
eden hususlar bizi kanun teklifine sevk eder. 
Yapılacak bu müracaatlar encümence tâyini mu
ameleye mahal yoktur. Mucip sebebiyle redde
dilse bile mebusları ferden ferda ilgilendirmesi 
ve icabına tevessül edilmesi mülâhaza olunabilir. 
Esasen bunun hakkında vekâletlerden de istene
cek hiçbir malûmat yoktur. Meselâ: Şöyle bir 
talep vâki olabilir. Üç sene olan terfi müddetini 
iki seneye indiren bir kanun yapınız. Encümen 
bunu vekâletlere sormaz, ve tâyini muameleye 
mahal görmez. Bu itibarla teklifdeki 5 nci ben
din ayrı bir bent olarak alınması maddenin tarzı 
tedvinindeki aKengi ve esası bozar. Binaenaleyh 
maddenin Teşkilâtı Esasiye Encümenin teklif et
tiği şekilde kabulü muvafık olur. Bendenizce bu 
madde birçok hususları halledebilecek, Meclis 
ve encümeni birçok kırtasi muamelelerden kur
taracaktır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bir sual... 
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REİS — Encümen adına mı konuştunuz İh

san Bey?... 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Ben şahsını 

adına konuştum, encümen adına değil. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Ben 35 yıl

dır var olan ve birçok kere faydası görülen 
bir geleneğin yaşamasını istedim. Bahadır Dül
ger arkadaşımız bunun bir istisna olarak yapıl
dığını söyledi. Ben de daima müstesna kalma
sını istiyorum. Bunu müstesna olarak Yüksek 
Meclis zaten tatbik edegelmiştir. Bunu şimdi 
imkân dışına çıkarmak doğru değildir. Faydası 
görülmüştür. Bunu tekrar etmek istiyor, bir de 
takrir takdim ediyorum. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ M. M. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Efendim, Ba
hadır Dülger Bey arkadaşımızın nizamnameye 
taallûk eden teklifleri, şimdiye kadar Meclis 
müzakerelerinde rasgelindiği üzere Arzuhal 
Encümeninin vazifesine taallûk eden maddenin 
sarahatle, anlaşılmaması ve bundan dolayı bir
birine uymıyan kararlar çıkması hususuna isti-
nadetmektedir. 

Yüksek malûmlarıdır, vatandaşlar Anaya
sanın 82 nci maddesi gerek şahıslarına ve ge
rekse şahıslarından dolayı üçüncü şahıslara 
kanun ve nizamların tatbikinden dolayı mah
zurlu gördükleri noktalar üzerinde şikâyet et
mek ve ihbarda bulunmak hakkını vermekte
dir. Bu hakkın nasıl kullanılacağı da, Dahilî 
Nizamnamenin 53 ncü ve onu takibeden mad
delerinde zikredilmiştir. 

Bahadır Dülger Bey arkadaşımızın teklifi, 
yeni bir şey getirmiyordu ve Encümenimizin bu 
teklifi kabul ederek hazırladığı metin dahi Da
hilî Nizamnameye yeni bir metin getirmemiştir. 
Yalnız mevcudolan metnin bundan evvel geçen 
vuzuhsuzluğunu kaldırmak için onu daha sarih 
daha açık hükme bağlamıştır. 

Metin üzerinde konuşan Sırrı Atalay Bey 
arkadaşımız, metni tamamiyle okumadığı ve 
metnin aşağıdaki bir, iki, üç numaralı bentlerin 
bağlı bulunduğu kısımlarla beraber addetme
diği için yeni bir teklif yapmışlardır. Metin 
aşağıdaki kısımları ile beraber mütalâa edildi
ğinde yeni bir teklife lüzum olmadığı anlaşı
lır. Bu itibarla encümen namına teklife iştirak 
etmiyoruz. • 

Hikmet Bayur Beyefendi, şimdiye kadar ve-
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rilen adlî kararların Mecliste tetkik edildiğini 
ve böyle bir teamülün teessüs ettiğini söyledi 
ler. Böyle makûl bir teamülün yerleştiği hak
kında encümen kanaat sahibi değildir. 

HÎKMET BAYUR (Manisa) — îstisııaen. 
MUHLİS TÜMAY (Devamla) — Yüksek 

Meclisin malûmudur: Anayasamız Devlet fonk
siyonunu ayrı ayrı organlara vermiştir. Bu ayrı 
organlar kendilerine ayrılan saha dâhilinde va
zife* görmektedirler. Umumiyetle kaza mercile
rinin vermiş bulunduğu kararlar, icra ve teşriî 
organları tarafından müdahale olunamaz. Bu 
Anayasanın sarih hükümleri icabıdır. Binaen
aleyh 53 ncü maddenin tesbitinde, vatandaşlar 
tarafından yapılan şikâyetler tetkik edilerek 
eğer bunun tetkiki kaza mercilerine ait ise ya
hut kaza mercilerinde tetkik edilmeden veya 
kaza mercileri, kararlara bağlamışsa Arzuhal 
Encümeni Meclise izafetle bu meseleyi tetkik 
etmez ve bunu kendi vazifesiyle alâkalı mebus 
teklif eder. 

Bahadır Dülger arkadaşımız, vatandaşlar ta
rafından kanunun tadili veya yeni bir kanun 
vaz'ı veya tefsiri yolunda yapılan tekliflerin 
nazarı dikkate alınmasından bahsettiler. Yük
sek malûmları olduğu üzere kanunların tadili, 
vaz'ı ve tefsiri Büyük Millet Meclisi âzası veya 
Hükümet tarafından yapılmaktadır. Vatandaş
lar tarafından bu şekilde gelen talepler, Arzu
hal Encümenini terkibeden mebuslar alâkalan
dıkları takdirde, buna lüzum gördükleri tak
dirde, gerek teker teker gerekse müştereken 
bu tadil tekliflerini Meclise getirebilirler. Bu 
itibarla bunun Mecliste tefsir edilmesine ve bu 
noktanın Arzuhal Encümeninin vazifesi içine 
sokulmasına Encümen lüzum görmüştür. 

Bir de baskı hatası vardır, onu tahsih etmek 
istiyorum. (E) bendinde (Adlî, idari veya as
kerî kaza mercilerinden birinin kararma bağlı 
bulunan) deniliyor. Burada noksan yazılmış, 
itmam ediyorum, (Askerî kaza mercilerinden 
birinin kararına bağlı bulunan) olacaktır. 

RElS — Bir sual var efendim. 
MÜMTAZ TARHAN (Ankara) — idari ka

za mercileri arasında bir hesap mahkemesi olan 
Divanı Muhasebat Temyiz Heyetinin verdiği 
kararlar da dâhil midir? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ M. M. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) -~ Kaza mercii ol
mak dolayısiyle dâhildir. 
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REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bu getirilen 

maddeyi, demin de arkadaşlarımın arz ve izah 
buyurdukları gibi, sadece Anayasa hükümleri 
mucibince kazai kararların Meclis murakabesi
nin dışında bırakılmasına matuftur. Ancak ben
deniz bir noktanın, muayyen bir kanaate sahib-
olmakla beraber, tereddüdü mucip olabilmesi 
ihtimaline binaen bunun Mecliste ifade edilme
sinde fayda görüyorum. 

O da şudur: Bugünkü mevzuata göre bâzı 
idari kararlar mevcuttur ki, bunlardan bir kıs
mı, kanunlarında menedici hükümler bulunma
makla beraber kazai mercilere tâbi olmamakta, 
bunun yanında yine idari kazanın bir neticesi 
olarak takdiri kararlar bir kazai murakabe içe
risine girmemektedir. Bunun yanında üçüncü 
bir kategori de hükümetin tasarruflarıdır. 
Bunlarda da kazai murakabe cereyan etmemek
tedir. 

Bendenizin anladığıma göre halen müzake
re edilmekte olan bu madde bu gibi hususlara 
şâmil olmamak lâzım idi. Aksi takdirde bu hu
suslarda ne kazai murakabe, ne de meclis mura
kabesi cereyan edemiyecektir. Bu bizim anaya
samızın kabul ettiği kazai, idari yahut siyasi 
murakabeye tâbi olmasına aykırı olacaktır. 
Bendenize göre bu meselenin burada tavzihinde 
fayda vardır. Bir şikâyeti mucibolan nokta 
takdir salâhiyeti hudutları içinde olduğu için 
idari mahkemece nazarı itibara alınmamış ise 
encümen bu hususu tetkik edebilmelidir. Eğer 
idari bir karar kaza mercii tarafından bir hü
kümet tasarrufu telâkki edilmiş ise Meclis bu 
meselede sözünü söyliyebilmelidir. Onun dışın
da kanunlarımızın pek de Anayasamızın hü
kümlerine uygun olmıyacak şekilde, bâzı ka
rarları Devlet Şûrasına yahut her hangi bir ka
za merciine müracaattan alıkoyan hükümleri 
varsa bu hususların encümende tetkikine im
kân verilmelidir. Benim maddeden anladığım 
budur. Bunun tavzihinde fayda mülâhaza edi
yorum efendim. 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, benim teklifimde 53 ncü maddenin 5 nci 
fıkrası olarak yer almış olan, (yeni bir kanu
nun tedvinini, tefsirini veyahutta bir kanun 
maddesinin tadilini mutazammm olan şikâyet
lerin mesmu olmaması) hususuna mazbata mu-
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harriri arkadaşımız komisyon namına, ihsan 
Bey arkadaşımız şahısları, namına şu şekilde 
cevap verdiler, dediler ki : «Zaten bu husus 
Anayasanın maddesi hükümleri gereğince me
buslara ve Hükümete verilmiş olan gayet tabiî 
bir haktır. O halde bunun ayrıca içtüzükte va
zifeyi tâyin eden maddeler arasında tekrar ve 
vazıh bir şekilde yazılmasına lüzum yoktur». 
Sanki Meclisin mahkemelerin kararlarını boza-
mıyacağı, mahkeme kararlarını tatbikten alı-
koyamıyacağı hususundaki maddeler Anayasa
da mevcut değilmiş gibi... 

Bizim burada şuna bakabilir, buna bakamaz 
diye yazmamızın sebebi vazifesini tavzih ve tes
hil etmek içindir. O halde ileriye sürmüş olduk
ları noktai nazar mantık bakımından bana uy
gun gelmiyor. Diğer hususları nasıl tavzih edi
yorsak yani mahkeme kararlarına bakılamıya-
cağmı mahkeme kararlarına mütevakkıf olan 
hususatm müzakere ve tetkik mevzuu yapıla-
mıyacağmı nasıl tasrih ediyorsak, aynı şekilde 
yeni bir kanun koymaya, bir maddeyi kanun i-
yeyi kaldırmaya veya bir maddei kanuniyenin 
tefsirini mutazammm olan hususata Arzuhal 
Encümeninin bakmıyacağı, bakamıyacağı hu
susunu burada tesbit etmiş oluruz. Zaten mese
le, Arzuhal Encümeninin vazife hudutları lâyi-
kiyle tâyin edilmemiş olduğu için, Meclisi Âli
yi müşkülâta düşürmekte olan vazifesini katî 
hudutları ile tâyinden ibarettir. 

Binaenaleyh benim teklifimin beşinci fıkra
sının bu 53 ncü maddeye ilâvesini tekrar arz ve 
niyaz ederim. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE E. M. M. MUHLÎS 
TÜMAY (Manisa) — Arzuhal Encümeninin va
zifesinin ne olması icabettiği üzerinde yapılan 
müzakerede encümenimiz Arzuhal Encümeninin 
vazifelerini teker teker saymayı malısurlu gör
müştür. Çünkü birçok kanunlarla ilgili şikâyet
ler ve bunun muhtelif tecellileri olabilir. Bu iti
barla nelere bakmak icabettiği Anayasa muva
cehesinde birer birer tetkik etmiştir. Binaen
aleyh Turan Güneş'in tereddüde düştüğü nokta 
varit değildir. 

53 ncü maddenin ikinci bendinde yapamıya-
cağı hususları saydıktan sonra üçüncü bentte 
vazife kısmını umumi şekilde ifade etmiş bulu
nuyor. Metin aynen şudur : (Birinci ve ikinci 
bendin dışında kalan hususlara taallûk eden mü
racaatlar ise lüzum görüldüğü takdirde aidol-
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duğıı mercilerden muktazi malûmat alındıktan 
sonra tetkik olunarak karara bağlanır.) 

Bu, «kaza mercilerinin vazifeleri dâhiline 
girmiyen hususlara bakabilir» demektir. 

Demin arz ettim : Kanun teklifi, tadili ve 
tefsiri talebi hakkı Anayasa muvacehesinde Mec
lis azasına ve Hükümete ait bulunmaktadır. 
Şimdi okumuş bulunduğum üçüncü bent muci
bince, encümene müracaat eden vatandaşların 
müracaat hudutlarını tesbit etmek üzere Arzu
hal Encümenini teşkil eden arkadaşlar böyle bir 
kanun teklifini veya kanunun tadilini veya tef
sirini takabbül ederse, bu arkadaşlar bunu va
zife olarak ayrıca ve şahsan yapacaklardır. , 
Bunu ayrıca tasrihe lüzum görmedik. 

RE IS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Vazgeçtim. 
RElS — Başka söz istiyen yok. Şimdi tak

rirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis Dahilî Nizamnamesinin 53 ve 59 ncu 

maddelerinin tadiline dair nizamname ve 53 ncü 
maddenin 1. a fıkrasının : «Adlî, idari veya 
askerî kaza mercilerinden birinin kararma ik
tiran eden» hükmünün kaldırılmasını öneririm. 

Manisa 
H. Bayur 

Yüksek Başkanlığa 
53 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

S. Atalay 

53. — Kendisine arzuhal havale edilen encü
men, aşağıdaki esaslara göre hareket eder. 

1. Müracaat, 
Adlî, idari veya askerî kaza mercilerinden 

birinin kararma iktiran eden, bu mercilerin bi
rinde tetkik edilmekte olan veya, halli bu merci- *» 
lerden birinin kararma bağlı bulunan hususlar
dan şikâyeti tazammun ettiği takdirde talebin 
tetkik mevzuu yapılamıyacağı. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ M. M. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Arz ettim, ge
reken tashihi yaptık. Buna lüzum kalmamıştır. 

REÎS — Encümen Mazbata Muharriri gere
ken tashihi yaptık, buna lüzum kalmamıştır di
yorlar. 
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Sırrı Atalay'm bu takririni kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un takriri 

tekrar okundu.) 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ MUHLİS TÜMAY (Mani
sa) — Bu kabul edildiği takdirde Yüksek Mec
lis yüksek kaza mercii haline gelir. Encümen 
iştirak etmiyor. 

RElS — Hikmet Bayur arkadaşımızın tadil 
teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

28. XI. 1955 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle teklifimde 53 
ncü maddenin 5 nci fıkrasında yer almış olan 
ahkâmın 53 ncü madde metnine eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
B. Dülger 

RElS — Bahadır Dülger kendi teklifinin 
53 ncü maddeye eklenmesini istiyor. 

Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin 53 ve 59 ncu maddelerinin tadiline dair 

Nizamname 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Dahilî Nizamnamesinin (53 ve 59) ncu mad
deleri aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 53. — Encümen kendisine havale 
edilen arzuhali aşağıdaki esaslara göre tetkik 
eder : 

1. Müracaat : 
a) Adlî, idari veya askerî kaza mercilerin-

den birinin kararma iktiran eden, 
b) Adlî, idari veya askerî kaza mereilerin-

den birinde tetkik edilmekte olan, 
c) Halli; adlî, idari veya askerî kaza mer-

cilerinden birinin kararma bağlı bulunan, 
hususlardan şikâyeti tazammun ettiği tak

dirde talebin, tetkik mevzuu yapılamıyacağmı. 
2. Müracaat, son kararı almaya salahiyetli 

idari merci tarafından henüz katî bir karara 
bağlanmamış bir hususa taallûk ettiği takdir
de arzuhal sahibine, encümence yapılacak bir 

.1955 C : 1 
muamele olmadığı ve aidolduğu mercie müra
caat etmesi lüzumu bildirilir. 

3. Birinci ve ikinci bendin dışında kalan 
hususlara taallûk eden müracaatlar ise lüzum 
görüldüğü takdirde aidolduğu mercilerden 
muktazi malûmat alındıktan sonra tetkik olu
narak karara bağlanır. 

Bu kararın bir sureti alâkalı vekâlete ve ar
zuhal sahibine tebliğ olunur. 

REİS — Maddeyi tashih şekliyle reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum : 

Madde 59. —• Vekâletler, encümence ittihaz 
olunup kendilerine tebliğ olunan karar üzerine 
almış oldukları karar ve yapmış oldukları mua
meleyi nihayet iki ay içinde encümene bildirir
ler. 

Encümen, bu bildirimleri de haftalık karar 
cetvelinde neşretmekle beraber bunlardan lü
zum gördüğü her hangi bir muamele ve kara
rın bir mazbata ile Umumi Heyette görüşülme
sini istiyebilir. 

RElS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ MUHLİS TÜMAY (Ma
nisa) — Efendim, maddenin başında vekâletler 
denmiştir, halbuki vekiller denmesi lâzımdır. 
Hatadır, tashihini rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sualim var
dır, efendim. 

RElS — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — (Encümen, 

bu bildirimleri de haftalık karar cetvelinde neş
retmekle beraber bunlardan lüzum gördüğü 
her hangi bir muamele ve kararın bir mazbata 
ile Umumi Heyette görüşülmesini istiyebilir) 
Bunu ne kadar zamanda muhafaza ediyor ? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ M. M. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Burada bir 
müddet derpiş edilmemiştir. Bu, nihayet encümen
lerin kendi ruznamelerine göre tâyin edecekle
ri bir husustur. Yani müddet yoktur. Encümen 
asgari bir zaman zarfında intacedecektir. 

RElS — ihsan Aktüröl. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim, 

bu 59 ncu madde, kanunu teklif eden arkadaşı
mızın lâyihasında yoktur. Arkadaşımız 56 ve 57 
nci maddeleri teklif etmiş ve onlar da çıkarıl-
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mıştı. Bu 59 ncu maddeyi komisyonun ayırdığı 
Su Komisyon teklif etti. Bendeniz de bu ko
misyonda bulumnaklığrm itibariyle bu madde 
hakkında müsaadenizle bir iki söz söylemek isti
yorum. 

Evvelâ burada encümen adına konuşan ar
kadaşımız, metindeki «vekâletler» «vekiller» ola
caktır, dedi. Bu, «vekâletler» olacaktır. Çünkü 
şahıs bahis mevzuu değildir, makam mevzuuba-
histir. Muamele ve kararlarda vekillerin şa
hısları mevzuubahis edilemez. Binaenaleyh «ve
kâlet» tâbirini «vekiller» şeklinde tashih yanlış 
ohır. (Doğru, doğru sesleri). 

İkincisi; bu maddeyi şunun için teklif ettik, 
encümen de kabul etti : Malûmâliniz Dilekçe 
Encümeninin en çok itirazı mucibolan ciheti, en
cümenin nelere bakıp, nelere bakamıyacağıdır. 
İkinci nokta da; bu kararların neticesi ne ola
caktır? Yani bu kararlar birer varakı mi liri ve
fa olarak kalacak mı, yoksa bir tesir icra ede
cek midir? Bu sebeplerden dolayı 59 ncu madde
yi huzurunuza getirmek zarureti hâsıl oldu. Ta-
amüle göre verilen kararlar vekâlete tebliğ edi
liyor. Vekâlet de iki ay zarfında, yapılan mua
meleyi bildiriyor. Vekâlet kararın icabını yeri
ne getirirse ne olur, getirmez ise ne olur? İşte 
düğüm noktası. Malûmâliniz idari tasarruflar 
ya idari kaza tarafından murakabe edilir, ya
hut da siyasi yollardan murakabe edilir. Bizim 
ekseriya yanıldığımız nokta Meclisin muraka
besini kazai bir murakabe şeklinde telâkki edip 
hâkim gibi karar vermiş olmamızdır. Yine içi
mizden itirazı mucibolan husus da budur. Hiç 
şüphe yoktur ki buradaki murakabe sadece si
yasidir. 

Şimdi her hangi bir vatandaşın müracaatı, 
kaza mercilerinin vazifesi haricinde kaldığı za
man, tetkik edilecek tasarruf, ya haklıdır, ya 
haksızdır, bunu Meclisi Âli bir karara bağlıya
caktır. Vekâlet, bunu muayyen bir müddet zar
fında tekrar inceliyecek ve kararını encümene 
bildirecektir. Encümen de bunu kararlar cetve
line dereedeeektir. Umumiyetle yapılan şudur: 
Cevabı alman kararlar içinde encümenin aldı
ğı karara tearuz eden bir cihet varsa encümen 
onu Meclise getirsin, istiyoruz. Çünkü mebus
lar, şahsan meşgul olmak imkânını her zaman 
bulamıyorlar. Bulsalar bile encümenin kendi ka
rarma ne dereceye kadar mübayin olduğunu kon
trol edip ona göre hareket etmesi daha iyi ve 
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faydalı olacaktır. Hükümetin verilen kararın dı
şına çıkıp çıkmadığını daha iyi tetkik edecek ve 
Meclise getirecektir. Bu madde bu iki noktanın 
temini maksadiyle arz edilmiştir. Neticede şu ola
caktır. Encümen her hangi bir tasarrufu muallel 
ve mevzuata aykırı olarak gördüğü zaman bunu 
bir ilâm mahiyetinde değil, Hükümeti tayakkuza 
ve muameleyi ıslah yoluna sevk mahiyetinde ka
rar verecektir. Hükümet buna tebaan hareket 
eder mi etmez mi? Etmezse ne olacak? Vekâlet 
eski muamelesinde ısrar ederse Meclise gelinir ve 
icabına göre siyasi murakabe yollarına gidilir. 

REFET AKSOY (Bolu) — Meclisin verdiği 
karar bir infaz müeyyidesidir. 

İHSAN AKTÜREL (Devamla) — Ben bu 
boyandan pek bir şey anlamadım. Çünkü müey
yide başka, karar başkadır. Encümen bir karar 
verir. Bu karar bir hükmü muhtevidir. Müeyyi
deden bahsetmez. Bunun müeyyidesi kararda 
gösterilmez, müeyyide mevzuatta aranır. Meclis
te kopan kıyametin, bir buçuk seneden beri şahi
di olduğum münakaşaların sebebini de, bu mü
eyyide meselesi teşkil etmektedir. Münakaşalar, 
metin şeklinde açık ve hususi bir müeyyidenin 
bulunmamasından mütevellittir. Bu müeyyideyi 
Dahilî Nizamnamenin umumi hükümlerinde, sual 
ve istizah müesseselerinde aramak gerekir. 

Bu kararları vekil infaz etmezse ne olur? Ve
kil siyasi mesuliyeti üzerine alır infaz etıniyebi-
lir. Çünkü, bütün mesuliyeti takabbiil etmiştir. 
Nitekim emsali vardır, Vekil Arzuhal Encümeni
nin bir kararını mevzuata aykırı bularak infaz 
etmemiş, Başvekil bize sormuş, Anayasa Komis
yonu «baklıdır vekil» demiş, Yüksek Meclisiniz 
de bunu tasvibetmiştir. Yani kanuna aykırı bu
lur, mevzuata aykırı bulur, memleketin menafii 

i adliyesine uygun olmadığını kabul eder infaz et-
j mez. Yani vekil Divanı Âliye gitmeyi göze alır, 
I vekâletten düşmeyi göze alır infaz etmez veya 

infazını tehir eder. Beanşart ki Yüksek huzuru
nuzda hesap verecektir, haklı görürseniz iyi yap
mıştır dersiniz, mazur görmezseniz, iyi yapma
mıştır dersiniz ve sandalyeyi terket dersiniz. Bu-

j nun müeyyidesi budur. Hürmetlerimle. 
j REİS — Encümen, buyurun. 
| MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Gerek kanun 
)' tedvin, gerekse nizamname tanzim edilirken bun-
! dan evvelki maddelere konan esasa sadık kalmak 
' icabeder. 
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Meselâ 59 ncu maddeden daha evvel gelen 

'54 ncü madde ; (Af veya mücazatm tahfifi müste-
diyatı mahkûmlar veyahut bunların akraba ve
ya ehibbası tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin ve
yahut göndereceği devair rüesasmdan birinin hu
zuru şarttır.) der. 

Burada vekil tâbiri geçmektedir. 
Ondan sonra 56 ncı madde; (Meclise takdim 

--edilen arzuhaller hakkında her hafta encümence 
arzuhallerin numarasını, sahip veya sahiplerinin 
isim, şöhret, oturdukları yer ve arzuhallerinin 
hulâsasını ve bu bapta ittihaz olunan karar ile 
esbabı mucibesini mübeyyi'n bir cetvel tanzim 
olunarak basılır ve bütün vekillere...) diyor. 

Burada da vekil tâbiri geçiyor. Binaenaleyh 
tenazuru temin etmek için haddizatında muha
tap olan vekil bulunduğu için bizde «vekiller» 
tâbirini koyduk efendim. (Vekâlet) daha uygun 
görülen bir tâbirdir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Bir sual 
soracağım. 

REİS — Buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

Bahadır Dülger arkadaşımızın teklifinde 59 nen 
maddenin tadili yoktu. Komisyon bunu nereden 
bulup, hangi salâhiyetle tadil etmiştir. 

ENCÜMEN M. M. MUHLİS TÜMAY (De
vamla) — Tadil teklifi yapmamışlardı. Fakat bi
zim tanzim ettiğimiz maddeler netice itibariyle 
59 ncu madde hükmü ile ilgilidir. Şimdi hatırlı-
yamıyacağım, Tüzüğün bir maddesi var, (Bir en
cümen her hangi bir mevzuu tetkik ederken alâ
kalı maddeler üzerinde tetkikat yaparken buna 
hazırlık yapar, ve tadil teklifinde bulunur) der. 
Mesele uzun boylu encümende müzakere edildi, 
bu suretle 59 ncu maddeyi getirmiş bulunuyoruz. 

REİS — İhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Ypzgad) — Efendim, 

tekrar arz edeyim, tasdi ediyorum. Bu metni 
su komisyon hazırladı ve aynen kabul edildi. 
Su komisyonun hazırladığı metinde «vekâlet» 
denmektedir. «Vekâlet» denmesindeki sebep ise 
vaktiyle nizamnamede bu ve buna benzef bâzı 
^kelimelere iyi tasarruf edilmemesindedir. Gün-
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kü burada muiıatabolan vekillerin şahısları de
ğildir. Meselâ vekile tebliğ edildikten sonra er
tesi günü vekil istifa etti, çekildi ne olacak? 
Çünkü bu kararların matufunaleyhi hiçbir va
kit şahıslar değildir, muamelelerdir. Bu, bir is
tizah veya sual değildir ki, vekilin şahsına ait 
bulunsun. Bu, doğrudan doğruya vekâlete ait 
bir iştir. Vekâlet bir yatandaş hakkında bir mu
amele tesis ediyor, vekil şahsına değil, vekâle
te izafeten bunu tasdik ediyor, makama muzaf 
bir muameledir. Meselâ bir vatandaş vekâlet be
nim terfi talebimi reddetti, siz lütfen terfiime 
karar verin diye B. M. Meclisine müracaatta bu
lundu. Burada vekilin şahsı asla mevzuubahis 
değildir, vekâletin muamelesi mevzuubahistir. 
Bu itibarladır ki nizamnamedeki tâbir değişti
rildi. Burada vekil kelimesini sakat bulduk. Su 
komisyonda « vekâlete tebliğ edilir » dedik. 
Elbette ki vekâletin bütün muamelelerinden ve
kil mesuldür; hesap vermek mevkiindedir. Bi
naenaleyh tâbirin tashihi, vekâlete çevrilmesi 
yerindedir. Yüksek Heyetiniz eski tâbir daha 
doğrudur derse mesele kalmaz. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Tashih şekliyle maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu nizamname kabulü tari
hinden itibaren meridir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu nizamname Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

30 Kasım 1955 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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T. B. M. M. Mothaast 
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Devre * X 
ÎÇtima:' 1 S. S A Y I S I : 

Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Dahilî Nizamnamenin 51, 53, 56 
ve 57 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında nizamname teklifi ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası ile Teşkilâtı Esasiye Encümeni maz

batası ( 2 /57 ) 

8 . XII . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî Nizamnamenin Arzuhal Encümeninin vazife ve salâhiyetlerini tâyin eden" 51, 53, 56 ve 
57 nci maddelerinin değiştirilmesi maksadiyle hazırladığım esbabı mucibeyi ve yeniden tanzim 
ettiğim madde metinlerini ilişik olarak sunuyorum. 

Gerekli muamelenin ifasına müsaadelerini saygı ile arz ederim. 
Erzurum Mebusu 

B. Dülger 

ESBABI MUCİBE 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nei maddesiyle bütün Türklere gerek şahıslarına, gerek âm
meye mütaallik olarak kavanin ve nizamata muhalif gördükleri hususatta merciine ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine münferiden veya müçtemian ihbar ve şikâyette bulunmak hakkı veril
mektedir. Maddenin tertip şekli itibariyle vatandaşa tanınan şikâyet ve ihbar hakkı vatandaşlar 
tarafından hudutsuz bir şekilde anlaşılmakta ve bu sebeple Büyük Millet Meclisinin vazife ve 
salâhiyetlerini asla nazarı itibara almaya lüzum görmeden her çeşit hâdiseler hakkında Meclise 
ihbar ve şikâyette bulunmaktadırlar. Arzuhal Encümeni tarafından neşrolunan haftalık karar cet
vellerinin tetkiki bu şikâyetlerin mahiyeti hakkında bize açık bir fikir vermektedir. Bu tetkik gös
teriyor ki Büyük Millet Meclisine yapılan şikâyetlerden hemen % 98 i Arzuhal Encümeni tara
fından bir karara bağlanmasına imkân olmıyan meselelere' mütedairdir. Bu arada mahkemelerce 
verilen kararlar hakkındaki şikâyetler, halli yeni bir kanun tedvinini, mevcut bir kanunun tadi
lini veya tefsirini icabettiren meseleler esas itibariyle kaza mercileri tarafından karara bağlanma
sı lâzımgelen ihtilâflar, iş, toprak, türlü yardım, terfi veya nakil istekleri zikrolunabilir. 

Gariptir ki halli bir teşriî meclisin vazife ve salâhiyeti dâhilinde görülmemesi lâzımgelen bütün 
bu meseleler hakkında bir karar vermek mecburiyeti Dahilî Nizamnamenin 53 ve 56 nci madde
leriyle Arzuhal Encümenine ve dolayısiyle, Büyük Millet Meclisine yükletilmiş bulunuyor. Bu 
maddeler Büyük Millet Meclisine izafeten Arzuhal Encümeni, muasır birçok parlâmentolarda gö
rüldüğü şekilde, şikâyet ve ihbarları vazife ve salâhiyet ölçüsüne vurarak bir tasnife tâbi tutmak 
ve bu tasnife göre bir kısım şikâyetleri hiçbir karara bağlamadan alâkadar mercilere göndermek, 
bâzılarını doğrudan doğruya hıfzetmek ve ancak lüzumlu gördükleri hakkında bir karara varmak 
hususundaki takdir hakkından tamamiyle mahrum bırakıyor. 

Bu usul demokratik nizamın istikrar bulmasiyle mütenasiben miktarları artan şikâyet ve ihbar 
arzuhallerinin intacedilmesi kabil olmıyan bir muamele yığını halinde Arzuhal Encümeninde bi
rikmesine sebep olmaktadır. Bu yığılma birçok hakların kaybolmasına yol açtığı gibi, şikâyetlerin 
tetkik ve takibi için konulan usulün kifayetsizliğinden gelme bir imkânsızlık içinde vaktinde bir 
neticeye bağlanmadığı için vatandaşın Büyük Millet Meclisine karşı duyduğu itimad ve emniyeti de 
sarsmaktadır. Arzuhal Encümeninin tetkikine arz edilmiş olan müterakim evrak arasında seneler-
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den beri neticeye bağlanamadan beklemekte olanların varlığı bu iddiamızı tevsik eden en müskit 
bir delildir. 

Bütün bu mahzurları önlemek, Arzuhal Encümeninin vazifesini gerektiği gibi hudutlandırmak 
ve şikâyetlerin takibi usulünü işlerin icabına göre süratlendirmek için Dahilî Nizamnamenin 51, 
53, 56, 57 nci maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde tadiline lüzum görülmüştür. 

Arzuhal Encümeni mütalâası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni t 15 . II . 1955 

Zat ve Evrak. No. : 
Arzuhal'En. No. : 9 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni Reisliğine 

Erzurum Mebusu Bahadır Dülger tarafın
dan Dahilî Nizamnamenin 51, 53, 56 ve 57 nci 
maddelerinin tadili talebiyle dermeyan edilen 
teklif hakkındaki mütalâanın bildirilmesi lüzu
muna mütedair bulunan yazıları ve buna bağlı 
mezkûr teklif ile gerekçesi encümenimizde mü
talâa ve tetkik olundu. 

Sözü geçen nizamnamenin meriyetteki 51 
nci maddesiyle, bu maddeye ait olarak teklif 
edilen tadil arasındaki fark, yalnız dilekçilerin 
imzalarının tasdik edilmiş olması lâzımgeleceği 
noktasına inhisar etmektedir. Böyle bir mecbu
riyetin yükletilmesinden ne gibi bir fayda 
hâsıl olacağı gerekçede açıklanmamış ise de 
muhtemelen bu yoldaki teklif, başkaları namına 
yapılacak müracaatları önlemek veya her hangi 
bir müracaatı mütekaddim bir merasime tâbi 
tutarak şarta bağlamak ve bu suretle teva-
rüdü mümkün mertebe azaltmak maksadına 
iptina ettirilmiş olsa gerektir. 

Bilfarz kabulü halinde bu usul, vatandaşları 
notere, ihtiyar heyetlerine veya mülkiye âmir
lerine sevk ve bu arada bâzı masraflar ihtiya
rına da mecbur edeceği gibi zikredilen forma
litenin ikmali halinde bile güdülen maksadın 
husul bulacağı katiyetle kestirilemiyeceği ve 
esasen bir kimse namına başkası tarafından 
nadiren müracaat vukubulmakta olduğu cihet
le, neticesi meşkûk görülen ve haddi zatında 
ağır telâkki edilebilecek olan bu külfetin iş sa
hiplerine tahmili lüzumsuz addedilmekte ve bu 
itibarla 51 nci maddeye ait tadil teklifi encü-
menimizce tasvibe şayan görülmemektedir. 

Dahilî Nizamnamenin yürürlükteki 53 ncü 

maddesi, hakikaten, encümenin hangi işlere ba
kabileceği, hangilerine bakmaması lâzımgeleceği 
hususunda açık ve kesin bir hükmü ihtiva et
mektedir. Bu maddeyi olduğu gibi muhafaza ey
lemek, bugünkü mütereddit durumu idame et
tirmek ve aynı zamanda işlerin tetkik ve intacı 
sırasında ciddiyetle nazara alınması zaruri görü
len ittırat ve istikrarı da halle mâruz bırakmak 
olacaktır ki, kanaatimizce böyle bir durum he
men ıslah edilmelidir. < 

Bu bakımlardan mezkûr 53 ncü madde üze
rinde esaslı surette durmak ve encümenin göre
bileceği işleri Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
82 nci maddesine de muvazi bir şekilde tâyin 
ve tesbit etmek icabeylediğine biz de kail ve 
kaani bulunmaktayız. 

Sayın Bahadır Dülger'in mezkûr 53 ncü 
maddeye matuf olarak ileriye sürdüğü teklif esas 
itibariyle zikredilen gaye ve maksadı sağlıyacak 
mahiyeti haiz ise de şekle mütaallik bâzı nokta
larda tashihe muhtaç görülmüştür, Şöyle ki: 

Bu maddeye ait teklifde encümene izafeten 
Riyaset Divanına bâzı vazife ve salâhiyetler ve
rilmiş olması, teşriî murakabeyi münhasıran 
Meclis namına ifa etmekte olan encümenin bu 
bakımdan aynen muhafazasında lüzum ve zaru
ret görülen yetkisini, velev kendi uzuvlarından 
birkaçına kısmen teffiz suretiyle olsa dahi te
cezzi ettireceği için asla tecviz edilemiyeeeğin-
den, 53 ncü maddeye taallûk eden tadil teklifi
nin baş tarafındaki (Encümene izafeten Riyaset 
Divanı) ibaresinin tayyı ve yürürlükteki metin
de mevcut (Encümen) kelimesinin aynen ipka
sı uygun görülmüştür. 
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Teklifin mezkâr 53 ncü maddeyi terkip ve 

teşkil eden fıkralarına gelince : Bunlardan 
birincisi; icra mercilerince son karara bağ
lanması gereken dilekçelerin kanuni icabı ya
pılmak ve neticeleri bildirilmek üzere encü
mence vekâletlere havale edileceği; 

İkincisi; her çeşit mahkeme kararlarından 
şikâyeti mutazammm dilekçelerin hıfzedilerek 
keyfiyetin şikâyetçilere bildirileceği; 

Üçüncüsü; halli adlî, idari, malî ve askerî 
bir kaza merciinin kararma^ bağlı olan dilek
çelerin saklanarak dilekçilere salahiyetli mer
cilere müracaat etmeleri lüzumunun tebliğ 
olunacağı şeklinde tesbit ve dördüncüsü ise 
birinci fıkra ile tedahül halinde bulunduğun
dan tyyedilmiştir. 

Bahsi geçen 53 ncü maddeye beşinci fıkra 
halinde dercettiğimiz kısımda ise encümenin 
tetkik ve tahkik ederek karara başlıyacagı 
hususların nelerden ibaret olacağı gösterilmiş 
ve bu fıkranın böylece tesbitinde Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 82 nci maddesinin ruh, 
mâna ve maksadı da esas tutulmuştur. 

Riyaset Divanına bâzı görev ve yetkiler 
verilmesi hakkındaki teklif, bu baptaki kısım
da münderiç sebeplerden dolayı kabule şayan 
görülmemiş olduğuna göre, sırf teklif sahibi
nin bu Divanca yapılmasını düşündüğü bâzı 
muamelelerin dahi karar cetveline ithalini 
istihdaf ve 56 ncı maddeye taallûk eden tadile 
artık lüzum kalmadığından, bu maddeye ait 
teklife vâki olmamış nazariyle bakılmak lâzım-
gelir. 

57 nci maddenin, sadece itiraz için muay
yen bir aylık müddet 8 güne indirilmek sure
tiyle tadili teklif edilmektedir. Cetvelin tev
ziinden itibaren cereyana başlıyacak olan bu 8 
günlük müddet mezkûr cetvel münderecatına ıt
tıla ve gerekli sair tetkîkatı da icra için kâfi 
gelmiyeceğinden maddenin aslındaki bir aylık 
sürenin muhafazasında isabet görülmüş ve bu 
maddeye taallûk eden teklifin de tadiller arasın
dan çıkarılması ieabetmiştir. 

Diğer 'taraftan, Dahilî Nizamnamenin yalnız 
53 ncü maddesinin tasavvur olunan tadilinde 
yer alan 2, 3 ve 4 ncü fıkraların derpiş ettiği 
hallere münhasır olmak üzere, her iş hakkındaki 
encümen kararının bu katagorilere göre hazır
lanıp bastırılacak tezkerelerle iş sahiplerine bil
dirilmesi ve bu yoldaki tebliğlerin de münferi

den değil, aynı katagoriler dâhilinde ve kül ha
linde karar cetveline ithali, hem çok mahmul 
olan encümenimizin müterakim işlerinin süratle 
intacını hem de bir baranı tevarüt halinde ya
pılmakta olan bu kabîl müracaatların neticele
rinden sahiplerine zamanında haber vermek im
kânını sağlıyacağı ve bu suretle de kaza mercile
rine müracaatı istilzam eden ve müddete tâbi 
olan hususlarda bu müracaatın alâkalılarca vak
tinde yapılabilmesini mümkün kılacağı için, lü
zumlu ve faydalı görülmektedir. 

Binaenaleyh, yalnız 53 ncü maddeye inhisar 
ettirilmesi uygun görülen teklif münasebetiyle 
bu maddeye mütaallik olarak tesbit edilen metin 
birlikte takdim kılınmış ve mezkûr teklifin heye
ti umumiyesiyle ilgili mütalâamızla, vazifesizlik 
kararlarının tebliği tarzına ve bunların karar 
cetveline ne şekilde ithali icabedeeeğine müte
dair bulunan düşüncemiz yukardaki bentlerde 
beyan ve izah edilmiş olduğundan gereğinin 
yapılmasını ve bahsedilen tadilin kabulü halin
de 59 ncu maddenin de bununla mütenazır bir 
surette değiştirilmesi lâzımgeleceği hususunun 
nazara alınmasını saygı ile rdca ederiz. 

Arzuhal En. Reisi Y. 
Mazbata Muharriri Bu Mazbata Muharriri 

Bingöl Erzincan 
İV. Araş T. Şenocak 
Kâtip 
Elâzığ Afyon K. 

S. Toker S. Koraltan 
Çankırı Çorum 

Mütalâam ilişiktir H. Ortakcıoğlu 
T. Akmantar 

Edirne Edirne Kastamonu 
C. Köprülü H. Maksudoğlu M. Â. Mühto 

Malatya Siird 
Abdullah Köroğlu 8. Bedük 

İmzada bulunamadı 
Sivas Zonguldak 

. A. Doğruyol N. Diken 
İmzada bulunamadı 

Muhalefet şerhi 
Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesinin 

tadili hakkındaki teklifin 5 nci bendine göre, 
adlî, idari, askerî, malî kaza mercilerinin ka
rarlarına hiçbir suretle encümenin bakamı-
yacağı mânası çıkmaktadır. Halbuki, Teşki-
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lâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi 
(Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve îcra Vekilleri Heyeti 
hiçbir veçhile tebdil ve takyir ve tehir ve in
fazı ahkâmına mümanaat edemez) hükmünü 
koymak suretiyle yalnız mahkeme kararları
nı nazarı itibare almıştır. Bunun dışında ka
lan ve mahkeme mahiyetinde olmıyan kaza 
mercilerince verilen kararlara bakamıyaca-

Madde 53. — Encümen : 
1. icra mercilerince son karara bağlanma

mış olan dilekçeleri, neticesi bildirilmek üzere, 
vekâletlere havale eder. 

2. Her çeşit mahkeme kararlarından şikâ-
\ yeti mutazammm dilekçeleri hıfzederek, keyfi-

,yeti şikâyetçilere bildirir. 
/ 3. Halli adlî, idari, malî veya askerî bir 

/kaza merciinin kararma bağlı olan dilekçeleri 
hıfzederek dilekçilere salahiyetli mercilere mü
racaat etmeleri lüzumunu bildirir. 

4. Yeni bir kanun tedvini, mevcut bir ka-

Erzurum Mebusu Bahadır Dülger tarafın
dan Dahilî Nizamnamenin 51, 53, 56 ve 58 nçi 
maddelerinin tadili için yapılan teklifin; Büyük 
Millet Meclisi Yüksek Reisiiğince encümenimi
ze havale edilmesi üzerine teklif sahibi de hazır 
olduğu halde müzakeresine geçildi. 

Teklif; ihtiva ettiği hükümler itibariyle Ar
zuhal Encümeninin vazifesine taallûk etmekte
dir. 

Geçen tatbikatta encümenin; vazife hudut-

ğma dair bir hüküm mevcut bulunmadığın
dan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci 
maddesi muvacehesinde diğer kanunlarda 
aksine bir hüküm bulunmadıkça bu kabîl ka
rarlara Meclis namına Arzuhal Encümeninin 
bakması icabedeceği ve bu suretle 5 nci ben
din tadil edilmesi kanaatindeyim. 

Çankırı 
T. Akman 

nunun tadili veya bir kanun maddesinin tefsiri 
talebini muhtevi dilekçeleri hıfzeder ve neti
ceyi dilekçilere bildirir. 

5. Yukardaki bentler dışında kalan ve hak
larında 3 ncü fıkrada yazılı mercilere müracaat 
imkânı bulunmıyan işlerle icranın nihai karar 
ve muamelelerinden itiraz ve şikâyeti muta
zammm dilekçeleri verilen cevaplarla birlikte 
tetkik ve tahkik ederek bir karara bağlar. 

6. İcabında dilekçeyi alâkadar bir Meclis 
encümenine havale edebilir. 

ı- larının dışında vatandaşların çok çeşitli talep 
pi ve şikâyetlerine muhatap olduğu • 
k Kesinleşmiş mahkeme kararları, toprak ve-
i- rilmesi, gayrimenkule vâki müdahalenin men'i, 
ir memuriyette terfi ettirilmesi, vazifeye tâyin, 

bir işe konulması gibi Arzuhal encümenlerinin; 
r- Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci madde-
e- siyle umumi prensip hükümleri ve Dahilî Ni

zamnamenin ahkâmı ile kayıtlı tetkik ve karar 
t- sahaları haricinde kalan müracaatlarla meşgul 

ARZUHAL ENCÜMENİ MÜTALÂASINA 
BAĞLI TEKLİF 

Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki teklif 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkisâtı Esasiye Encümeni 3 .V . 1955 

Esas No. 2/57 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 
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olmasının; asıl tetkîka muhtaç işlerin tetkikine 
az zaman ve imkân bıraktığı; teklifin; bu mah
zurları önleyici bir mâna taşıdığı; encümeni
mizde müzakere sırasında hatipler tarafından 
belirtilmiş olduğundan teklif muvafık görüle
rek maddelerin müzakeresine geçildi. 

I - Dahilî Nizamnamenin 51 nci maddesine 
taallûk eden tadil teklifi; mer'i bulunan metin
den farklı olarak Büyük Millet Meclisine verile
cek şikâyet ve ihbara taallûk edecek arzuhalle
re konulacak imzaların; bir tasdika tftbi tutul
ması keyfiyetinden ibaretir. 

îmza tasdikinin; vatandaşlara ayrı bir kül
fet tahmil edeceği, Devletin diğer organlarına 
verilen arzuhallar için lüzumlu görülmiyen bu 
tedbirin alınmasında zaruret ve fayda bulun
madığı ve müracaatı zorlaştıracağı sebepleriyle 
bu tadil teklifi kabul edilmiyerek reddedilmiştir. 

II - 53 ncü maddeye dair olan tadil teklifi; 
encümenin başkanlık divanına; encümene iza
fetle ihrazı bir vazife tevdiini; 

Ve maddenin 1, 2, 3, '4 ve 5 numaralı fıkra
lara da Arzuhal encümenlerinin vazifeleri dı
şında kalan hususları; 

6 ncı fıkra, encümenin tetkikte vazifeli bu
lunduğu hususları; 

7 nci fıkra ise encümenin; arzuhali alâkalı 
bir Meclis encümenine havale edeceği , nokta
larını ihtiva etmektedir^ 

Encümenin Başkanlık Divanına; encümen 
vazifelerinin bir kısmının havalesi maksadını 
hedef tutan teklif; dahilî nizamnamede; Mec
lis namına yapılacak teşriî tasarrufların; En
cümenlerin belli ekseriyeti tarafından yapıla
cağı esası kabul edilmiş ve diğer bütün encü
menlerin de bu suretle çalışmakta bulunmaları 
karşısında encümene ait vazifelerin; sırf encü
men idaresinde vazifeli kılınmış bulunan encü
men divanına devrinin; Meclis çalışmalarının 
ahengi ve encümen çalışmalarının dayandığı 
hukuk esasları bakımından muvafık rnütalâa 
edilmediğinden divana; encümene izafetle bir 
vazife tefrikine ait teklif kabul edilmemiş
tir. 

Diğer fıkraların müzakereleri sırasında; 
mevzuun; Arzuhal Encümeninin; esas çalışma
larına taallûku itibariyle bu encümenin, teklif 
üzerinde mütalâasının alınmasına karar veri
lerek bu encümenden bir metne bağlanmış mü
talâa alınmıştır. Arzuhal Encümeni; yazılı mü-

6 -
talâasında; teklifin sebebine ve lüzumuna ihti
yaç gördüğünü belirtmiş, encümenlerinin Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesi hükmü 
karşısında bakamıyacağı ve bakacağı işlerin; 
tefrikinin lüzum ve zarureti üzerinde durmuş
tur. 

Teklif; ve bu mütalâa üzerinde encümeni-
mizee müzakereye devam olunarak vatandaşla
rın; Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci 
maddesiyle: Gerek şahıslarına, gerek âmmeye 
mütaallik olarak kavanin ve nizamata muhalif 
gördükleri hususlarda merciine ve Büyük Mil
let Meclisine münferiden ve müştemian yapabi
lecekleri ihbar ve şikâyetlerin; dâhili nizamna
memizin mevcut hükümleriyle nasıl tetkik, ve 
ne suretle neticeye bağlanacağı, ve şimdiye ka
dar tatbikatta görülen vatandaşları faydasız 
müracaata ve arzuhal encümenlerinin ise lü
zumsuz külfete sürükleyen tereddüdün izalesi 
için nasıl hükümler vaz'ı lâzım geldiği üzerin
de muhtelif aza arkadaşlar tarafından fikirler 
öne sürülmüştür. 

Bu fikir ve mütalâalardan çıkan neticeye 
göre; Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun devlet 
organları olarak saydığı (Teşriî, icra ve kaza) 
kuvvetinin faaliyetleri ve bu organların bir-
birlerile olan münasebetleri göz önünde tutula
rak; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci mad
desine de muvazi olmak üzere Meclis namına 
icra olunacak tasarruflarda; bilhassa Arzuhal 
encümenlerinin; vazifeleri hududu dışında kala
cak hususların sarahatle belirtilmesi üzerinde 
karara varılmış, 

Ve 3ncümenin tasarruf edebileceği hususla
rın ise; tadat ve tahdidinin imkânsız ve mah
zurlu olacağı düşünülmüş; Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun umumi prensip ve hükümleri ve 
Dahilî Nizamnamenin alâkalı hükümleri de tat
bikata ait muteber ve mer'i Meclis teammülleri 
ve kararları karşısında ve bunların ışığı altında 
encümenin; çalışmalarına bir istikamet verebi
leceği ; bu itibarla vazife sahasının umumi ola
rak ; bakamıyacağı hususların dışında kalan bir 
keyfiyet olarak; metinde ifade edilmesi muva
fık mütalâa edilmiştir. 

III - Teklifin; yeni bir kanun tedvin mevcut 
bir kanunun tadil ve bir kanun maddesinin tef
sirine taallûk edecek şikâyetlere ait 5 nci fık
rası; bu gibi teklif ve teşebbüslerin Teşkilâtı 
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Esasiye Kanunu hükmüne göre Hükümete ve 
mebuslara ait bir salâhiyet ve vazife cümlesin
den bulunması itibariyle; kabul edilmemiş, 

Keza, gerekiyorsa; Arzuhal Encümenince 
müracaatın; alâkalı bir başka encümene havale 
edilebileceğine taallûk eden teklifin 7 numara
lı fıkrası da; Dahilî Nizamnamenin mevcut ve 
mer'i 27 ve 28 nci maddeleri hükmiyle, encü
menlere esasen tanınmış salâhiyetler tesbit edil
miş bulunduğundan; lüzumlu görülmiyerek red
dedilmiştir. 

Teklifin 6 numaralı fıkrası ise; Encümen 
Başkanlık Divanına; göreceği işler üzerinde 
ihzari bir vazife tevdi eder mahiyette bulundu
ğundan; bu kısma ait teklif yukarda kaydedi
len mucip sebeplerle kabul edilmemiş ve Encü-
menimizce tesbit olunan metnin 3 numaralı 
bendi ile; Arzuhal Encümeninin tetkik mevzuu 
olabilecek işler; umumiyetle ifade edilmiş oldu
ğundan; bu fıkrada tadilen kabul edilmiştir. 

56 ncı ve 57 nci maddelere ait teklif; Arzu
hal encümenlerinin; müracaat ve ihbara ait di
lekçelerin; numara ve sahipleirnin isim, şöhret 
ve adresleriyle hulâsalarının ve 53 ncü maddeye 
göre yapılan muamele ve ittihaz olunan karar
ları muhtevi bir cetveli tanzim edeceklerine ve 
bu kararlar üzerinde bir hafta içinde; mebus
lardan istiyenlerin; Umumi Heyette bu kararla
rın görüşülmesini istiyebileceklerine taallûk et
mektedir. , 

Arzuhal encümenlerinin; tetkik ettikleri mev-
zularla aldıkları kararları her hafta bir cetvel
le ilân etmeleri; ve tetkika imkân bulmak üzere 
bir ay içinde; mebusların da itiraz için müsait 
zaman elde etmeleri maslahata daha uygun gö
rüldüğünden mer'i maddeler hükmünün muhafa
zası uygun görülmüş bu sebeple 56 ve 57 nci 
maddelere ait teklifler kabul edilmemiştir. 

IV - Kabul edilen teklif esasları ve yapılan 
müzakerede neticeye bağlanan prensipler göz 
önünde tutularak; metin halinde keyfiyetin bir 
formüle bağlanması ve bu prensipler ve hazırla
nacak metinle alâkalı dahilî nizamnamenin tâ
dili kabul edilen hükümleriyle yakından alâkalı 
maddelerinin gözden geçirilerek; tadile lüzum 
olan madde üzerinde bir teklif hazırlanması hu
susu teşkil olunan Su Komisyona havale edil
miştir. 

Su Komisyonun tesbit ettiği formüle göre : 
1. Müracaat; 
a) Adlî, idari veya askerî kaza mercilerin-

den birinin kararma iktiran eden, 
b) Adlî, idari veya askerî kaza mereilerin-

den birinde tetkik edilmekte olan, 
c) Halli; adlî, idari veya askerî kaza merci

lerinin kararma bağlı bulunan hususlardan şi
kâyeti tazammun ettiği takdirde, talebin tetkik 
mevzuu yapılamıyacağı, 

2. Müracaat, son kararı almaya salahiyetli 
idari merci tarafından henüz katî bir karara bağ
lanmamış bir hususa taallûk ettiği takdirde ar
zuhal sahibine; encümence yapılacak bir muame
le olmadığı ve ait olduğu mercie müracaat etmesi 
lüzumunun bildirileceği, 

3. Birinci ve ikinci bendin dışında kalan hu
suslara taallûk eden müracaatlar ise lüzum gö
rüldüğü takdirde ait olduğu mercilerin mukta-
zi malûmat alındıktan sonra tetkik olunarak ka
rara bağlanacağı, 

Ve bu kararın bir sureti alâkalı vekâlet ve ar
zuhal sahibine tebliğ olunacağı hususu tesbit 
edilmiş, 

Ve yapılan müzakerede metnin bu suretle tes-
biti kabul edilmiştir. 

V - Tadil teklifinin; kabul edilen kısım ve 
metin olarak tesbit olunan şekli ve mânası kar
şısında; encümenimiz kararma uygun olarak Su 
Komisyonu tarafından 59 ncu madde üzerinde 
bir tadil formülü teklif edilmiştir. 

Mevcut Dahilî Nizamnamenin 59 ncu mad
desi; Vekillerin kendilerine gönderilen arzuhal
lerle arzuhaller üzerine encümence ittihaz olu
nup tebliğ edilen mukarrerat hakkında icra et
tikleri takibatı, ve kendilerince müttehaz karar
ları, nihayet 2 ayda encümene bildirecekleri hük
münü taşımaktadır. 

Su Komisyonu; bu madde hükmünün Veka
letlerce yapılan muamele ve alman kararların 
Haftalık Karar cetvelinde neşredilmesinin; me
busları tenvir ve murakabe vazifelerini teshil 
noktasından faydalı olacağını; ve bu esasdan 
hareketle; Vekâletçe bildirilen muamele ve ka
rarlardan lüzum gördüklerini tanzim, edeceği bir 
mazbata ile Umumi Heyette görüşülmesini de 
istemek salâhiyetinin; Encümene verilmesinin; 
murakabe hususunu ikmal eden bir unsur olaca-
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— 7 — 
gı mütalâa edilerek bunu temin edici 59 ncu 
maddeye ait bir tâdil teklifini tesbit etmiştir. 

Bu metin üzerinde yapılan müzakerede Ko
caeli Mebusu Turan Güneş tarafından (Vekille
rin verdikleri cevaplar Haftalık Karar cetveline 
ekli olarak neşredilir yolunda maddenin ikinci 
fıkrasının tâdili teklif edilmişse de yukarda ya
zılı 59 ncu maddenin tâdiline dair olan metin 
üzerindeki Su Komisyonu mucip sebebine ilâve
ten; Arzuhal encümenlerinin; vazife sahasına 
girecek hususlarda tanzim edecekleri mazbatala
r ın; (bir mebus tarafından) itiraz edilerek Mec
lise intikal etmediği takdirde kesinleşip Meclis 
kararı mahiyetini alacağı husususnda; Dahilî Ni
zamnamede mevcut hüküm muvacehesinde; Me
buslar heyeti halinde bulunun Encümenin lü
zum gördüğü hususlarda tanzim edeceği mazba
tanın; Umumi Heyette müzakeresini istemekte 
salahiyetli bulunmasının; Dahilî Nizamname ru
huna da aykırı düşmiyeceği ve Mebusların mu
rakabe vazifelerini teshil edici ve Arzuhal encü
menlerinin vazifelerini de ikmal edeceği düşü
nüldüğünden; Su Komisyonunun teklifi aynen 
kabul edilmiş ve tâdil teklifi yazılı sebeple kabul 
edilmemiştir. 

Erzurum Mebusu Bahadır Dülger tarafından 
yapılan tadil teklifinin kabul edilen madde ve 

fıkralariyle encümence kabul edilen madde
ye ait metin; raporu ile birlikte Yüksek Mec
lisin tasvibine sunulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni Reisi 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
M. M. Kâtip 
Manisa Konya 

M. Tümay T. Kozbek 
Afyon K. Ankara 

K. Özçoban H. Türegün 
îmzada bulunamadı 

Bursa Bursa izmir 
R. Aybar M. Erkuyumcu H. ökeren 

İzmir Kayseri Kocaeli 
M. A. Sebük K. Gündeş T. Güneş 

Ordu . Ordu 
M. G. Bengü F. Ertekin 

Seyhan Seyhan 
E. Batumlu . C. Oral 

imzada bulunamadı 
Tekirdağ Yozgad Trabzon 

F. Alpiskender t. Aktürel S. Dilek 
Bursa istanbul 

K. Yılmaz C. Türkgeldi 

ERZURUM MEBUSU BAHADIR DÜLGER'-
ÎN TEKLlFl 

Dâhili Nizamnamenin 51, 53, 56 vem57 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında nizamname 

teklifi 

Madde 51. — Meclise verilecek arzuhaller 
sahibinin tasdikli imzası ile imzalanmış olmak, 
açık adresini muhtevi bulunmak ve birkaç imza
yı muhtevi iseler içlerinden en az birinin imza
sının tasdik edilmiş ve adresinin tasrih edilmiş 
olması icabeder. 

Madde 53. — Encümene izafeten Riyaset 
Divanı : 

1. icra mercilerince son karara bağlanma
mış meseleler hakkındaki arzuhalleri alâkadar 
vekâletlere havale eder. 

2. Adlî, idari, malî, askerî her çeşit mah-

TEŞKlLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN 
TADlLl 

Meclis Dahilî Nizamnamesinin 53 ve 59 ncu mad
delerinin tadiline dair nizamname 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin (53 ve 59) ncu maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 53 — Encümen kendisine havale edi
len arzuhali aşağıdaki esaslara göre tetkik eder. 

1. Müracaat 
a) Adlî, idari veya askerî kaza mercilerin-

den birinin kararma iktiran eden, 
b) Adlî, idari veya askerî kaza mercilerin-
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Teklif 

keme kararlarından şikâyeti mutazammm arzu
halleri hıfzederek, şikâyetçilere şikâyetlerinin 
yürütülmesine imkân olmadığını bildiren bir 
not gönderir. 

3. Halli adlî, idari, malî, askerî bir mahke
menin kararma bağlı olan arzuhalleri hıfzederek 
arzuhal sahiplerine selâhiyetli nj.ahkemelere mü
racaat etmeleri lâzımgeldiğini bildiren bir not 
gönderir. 

4. Halli icra mercilerinin müdahale ve ka
karına bağlı her türlü işler hakkında, icra mer
cilerine takdimen Büyük Millet Meclisine ya
pılmış olan müracaat arzuhallerini hıfzeder. Ve 
bu neticeden arzuhal sahibini haberdar eder. 

5. Yeni bir kanun tedvinini, mevcut bir ka
nunun tadilini veya bir kanun maddesinin tef
sirini icabettiren şikâyet arzuhallerini hıfzeder 
ve neticeyi arzuhal sahibine bildirir. 

6. Yukardaki 5 maddede zikredilen ayık
lamalar yapıldıktan sonra, geri kalan bütün iş
ler komisyon gündemine alınır ve gerekli tetkik 
ve tahkikler yapılarak bir karara bağlamı'. 

7. Gerekiyorsa, arzuhal alâkadar bir Mec
lis encümenine de havale olunabilir; 

Madde 56. — Meclise gönderilen arzuhaller 
hakkında her ay encümence arzuhallerin nu
maralarını, sahip veya sahiplerinin isim, şöh
ret ve adreslerini, arzuhallerin hulâsalarını ve 
arzuhal hakkında 53 ncü madde hükümlerine 
göre aypılan muameleyi veya ittihaz olunan es
babı mucibeli kararı muhtevi bir cetvel tanzim 
olunarak basılır ve bütün vekâletlere ve me
buslara dağıtılır. 

Madde 57. — Her mebus cetvelin dağıtılma
sı gününden başlıyarak sekiz gün içinde bir ar
zuhal hakkında Arzuhal Encümeninin verdiği 
karar veya tâyin ettiği muamele ne olursa ol
sun bunun Umumi Heyette tetkik ve müzakere
sini istiyebilir. 

Bu halde encümen o arzuhal için bir mazba
ta tanzim ve takdimine mecburdur. 

Bu müddet geçtikten sonra encümen karar
ları kesbi katiyet eder. 

8 — 
Te§. E. E. 

den birinde tetkik edilmekte olan, 
c) Halli, adlî, idari veya askerî kaza mer

ciinin kararma bağlı bulunan, 
hususlardan şikâyeti tazammun ettiği tak

dirde talebin, tetkik mevzuu yapılamıyacağı. 
1. Müracat, son kaarrı almaya salahiyetli 

idari merci tarafından henüz katî bir karara 
bağlanmmaış bir hususa taallûk ettiği takdirde 
arzuhal sahibine, encümence yapılacak bir mu
amele olmadığı ve ait olduğu mercie müracaat 
etmesi lüzumu bildirilir. 

3. Birinci ve ikinci bendin dışında kalan 
hususlara taallûk eden müracaatlar ise lüzum 
görüldüğü takdirde ait olduğu mercilerden 
muktazi malûmat alındıktan sonra tetkik oluna
rak karara bağlanır. 

Bu kararın bir sureti alâklı vekâlete ve ar
zuhal sahibine tebliğ olunur. 

Madde 59. — Vekâletler, encümence ittihaz 
olunup kendilerine tebliğ olunan karar üzerine 
almış oldukları karar ve yapmış oldukları mua
meleyi nihayet iki ay içinde encümene bildirir
ler. 

Encümen, bu bildirimleri de haftalık karar 
cetvelinde neşretmekle beraber bunlardan lü
zum gördüğü her hangi bir muamele ve kara
rın bir mazbata ile Umumi Heyette görüşülme
sini istiyebilir. 

MADDE 2. — Bu nizamname kabulü tari
hinden itibaren mer'idir. ' 

MADDE 3. — Bu nizamname Türkiye Bü-
, yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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