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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
4772 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin yo

rumlanmasına lüzum olmadığına dair olan Ge
çici Komisyon raporu kabul olundu; 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmelere devam olundu; 

Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son 
verildi. 

İkinci Oturum 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair olan kanun tasarısı
nın tümü üzerinde başka söz alan kalmadığın
dan maddelere geçildi; 

5 . VII . 1948 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

R. Karadeniz Necmeddin Sdhir Sılan 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
8. Koksal 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi 

ile eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı 
(L/375) (Dışişleri, Ticaret, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) . 

2. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile eklerinin onan
ması hakkında Kanun tasarısı (1/376) (Dışiş
leri, Ticar-et, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
3. —- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
bütçe Komisyonları raporu (1/372) (Gündeme); 

4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
ve (L) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Ku
rulunun, Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay .1948 
yılı Bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/370, 2/113, 115, 117, 118) (Gündeme). 

R Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 10$ 

BAŞKAN — Başkatnvekili Raif Karadeniz (Trabzon). 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sedad Pek (Kocaeli). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunlukta tereddüt hâsıl ol
muştur, yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yeter çoğunluk hâsıl olmuştur 
Müzakereye başlıyoruz. 

— 706 — 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25, 
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kamın tamnsiyle Afyon Karahimr Milletvekili 
Hazim Bozca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad
delerinin değiştirilmesi ve İstanbul Milletvekili 
Fuad, Hulusi Demir elli ve altı arkadaşının, Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi -hakkında kanun teMifleri ve 
İçişleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/318 ve 2/5, 96) 

BAŞKAN — Geçen «Birleşimde seçim tasarı
sının maddelerine 'geçilmesi kabul olunmuştu. 
Şimdi maddelerin görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarı sekiz maddenin değişmesine taallûk 
etmektedir. 

Müsaade buyurursanız her bir maddeyi ayrı 
ayrı görüşüp reye arzedeceğim. 

4918 sayıh Mîlletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka-nu-

jm «bâ ı maddelerin ekleoımeBİBe dair kanun 

MADDE 1. — 4918 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 14, 15, 20, 24, 25, 27, 29, ve 34 
ncü maddeleri aşağıda yazıldığı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 14. — Her ilin merkez ilçesi ile o il 'e 
bağh diğer ilce merkezlerinde seçimi idare et
mek ve denetlemek üzere belediye balkanının 
başkffBİığmda beş kişilik birer seçim kurulu 
teşkil -olunur. Bu kurulun ^başkandan gayri dört 
üyesi belediye meclisi üyeleri arasından kur 'a 
ile seçilir. Kur'anın çekileceği gün ve saat üç 
gün evvel gazete He ilân olunur, {^azöte oirm-
yan yerlerde bu ilân âdet oları vasıtalarla yapı
lır. Meclisin kur 'a çekmek için yakacağı top
lantı açıktır. 

Fesih iptal halinde veya meclisi teşkil ede-
c*k salyada üye ve yedek üye kalmadığı takdir
de belediye başkam veya vekili; İlçenin yeniku
rulmuş ölntası dolayısiyle ıfaenüz belediye seçimi 
yapılmamış olan yerlerde kaymakam, mahalle 
ihtiyar kurullarıma seçim kurulumu seçeeek üye
lerin ayrîlmaBinı tebliğ eder. İhtiyar kurulları 
mahalle adedi beşe kadar olan yerlerde üçer, 
beşten fazla olan yerlerde ikişer üyeyi araların

dan ayırarak belediye binasında toplonırlar ve 
içlerinden veya dışarıdan belediye üyesi olmak 
şartlarını haiz beş kişilik seçim kurulunu seçer
ler. Bu kurul, aralarından birini başkanlığa ayı
rır. 

Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır bulu
nanların oy çokluğu birleşmedikçe seçim kuru
lunun kararları muteber olmaz. 

Belediye şubesi olan şehirlerde seçim ko
misyonlarına belediye şube müdürleri başkan
lık ederler. 

Seçim kurullarında sahifeleri numaralı ve 
idare kurulunca onamlı bir tutanak defteri bu
lunur. işlemler ve kararların tutanakları btı 
deftere yazılır ve başkanla üyeler tarafından 
imzalanır. 

'BAŞKAN — Bu maddenin tamamen değişti
rilmesini istiyen bir önerge vardır. 

Ayrıca bu maddenin komisyona iadesini is
tiyen bir önerge de "vardır. Müsaade buyurur
sanız, onları okutayım, hepsini birden müzake
re edelim. 

OTA© OTUM DEMİRBLLİ (İstanbul) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — 14 neti maddeyi okuttum. Şim
di buna murtabit olan önergeleri de okutaca
ğım, reye koymadan evvel usul hakkında size 
söz vereceğim. 

Başkanhğa 
Seçim emniyetini her türlü şüphe ve endi

şenin üstünde sağlamak üzere: 
Seçim kurullarının, halk tarafından mtinte-

hap kurumları daha geniş temsil etmesine im
kân vermek üzere 14'ncü maddeyi merbut şekil
de değiştirdik. Oya konmasını saygı ile teklif 
ve rica ederiz. 

Sinob Erzincan Niğde 
C. K. Incedayı B. K. Çağlar 1. R. Söyer 

Kocaeli Kocaeli Seyhan 
Dr. F . •§. Bürge C. Aksu S. Teke'îioğlu 

Seyhan Konya Kocaeli 
K. Ener M. Altan Sedad Pek 

Bolu Denizli Rize 
H. Ş. Adal Hulusi Oral Dr. F . Kurtuluş 

Urfa ı 
S. K. Yetkin 

Madde 14. — Vali ve kaymakamlar tarafından 

W 
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yapılacak tebliğler üzerine her ilin merkez il
çesiyle o ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi ida
re etmek ve denetlemek üzere o ilce belediye 
meclisi, genel meclis üyeleri ve ilçenin mahal
le muhtarları, varsa meslekî teşekküllerin yö
netim kurulları arasından kur 'a ile ayrılacak 
birer üyeden ve belediye başkanından mürek
kep olmak üzere beş kişilik bir seçim kurulu 
teşkil olunur. 

O ilçenin genel meclis üyesi birden fazla de
ğilse kur 'aya lüzum kalmadan bu üye kurula 
iştirak eder. 

Ticaret ve sânayi ve ziraat odaları, etibba 
odası, esnaf odası, baro olan yerlerde bu meslekî 
teşekküllerin yönetim kurullarını teşkil eden
lerin hepsinin isimleri bir torbada birleştirile
rek içlerinden birisi kur 'a ile ayrılır. 

Bir ilçede bu meslekî teşekküller birden faz
la değilse yalnız onun yönetim kurulu arasın
dan kur 'a yapılır. Hiç meslekî teşekkül yoksa 
bu takdirde belediye meclisi üyeleri arasından 
kur 'a ile ayrılacak üye adedi, ikiye çıkarılarak 
kurul tamamlanır. 

Bu kurul gizli oyla içlerinden birini başkan
lığa seçerler. 

Kur'anın çekileceği gün ve saat üç gün ev
vel belediye başkanı tarafından gazete ile ilân 
olunur. Gazete olmıyan yerlerde bu ilân âdet 
olan vasıtalarla yapılır. 

Kur ' a ; tâyin edilen gün ve saatte belediye 
dairesinde, mahallin en büyük mülkiye âmiri, 
belediye başkanı ve belediye daimî komisyon 
üyeleri ve siyasi partilerin birer temsilcisi hu
zurunda noter, noter olmıyan yerlerde bu va
zifeyi gören memur marifetiyle açık olarak ya
pılır. 

Seçim kurullarında inhilâl olursa aynı usul 
ile tamamlanır. 

Belediye meclisinin fesih ve iptali halinde 
veya meclisi teşkil edecek sayıda üye ve yedek 
üye kalmadığı takdirde belediye başkan veya 
vekili; ilçenin yeni kurulmuş olması dolayısiyle 
henüz belediye seçimi yapılmamış olan yerlerde 
kaymakam, mahalle ihtiyar kurullarına seçim 
kurulu için seçilecek üyelerin ayrılmasını tebliğ 
eder. ihtiyar kurulları mahalle adedi beşe ka
dar olan yerlerde üçer, beşten fazla olan yer
lerde ikişer üyeyi aralarından ayırarak bele
diye binasında toplanırlar ve içlerinden veya di-
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şandan belediye üyesi olmak şartlarını haiz 
kimselerden kurulun noksanını tamamlıyacak 
sayıda üye seçerler. 

Seçim kurulu üyelerinin üçü toplanmadıkça 
ve hazır bulunanların oy çokluğu birleşmedikçe 
seçim kurulunun kararları muteber olmaz. Se
çim kurullarında sahifeleri numaralı ve idare 
heyetince onamlı bir tutanak defteri bulunur. 
işlemler ve kararların tutanakları bu deftere 
yazılır ve başkanla üyeler tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Komisyona havalesini istiyen 
önergeyi de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 14 ve 

15 nci maddelerin tekrar bir Karma Komisyona 
sevkedilerek birkere daha tetkik edilmesinin 
oya konulmasını rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

BAŞKAN — Fuad Hulusi Demirelli! 
Usul hakkında mı söyliyeceksiniz ? 
Usul hakkında ise buyurun. 
FUAD HULUSİ DEMlRELLÎ (istanbul) 

— Hayır esas hakkında. 
BAŞKAN — Esas hakkında ise, müsaade bu

yurun, sizden daha evvel söz istiyenler vardır, 
isminizi kaydediyorum, sırasında söz verece
ğim. 

ADNAN ADIVAR (istanbul) — Bu kanu
nun müzakeresine başladığımız zamandan şim
diye kadar hep prensipler üzerinde konuşuldu. 
Maddelere dair çok az konuşuldu. Usulü mü
zakere hakkında şunu arzedeyim ki ; maddeler
de tekrar söylenecek büyük bir şey yoktur. 
Maddelere dair söylenecek şeyler teknik husus
lardır. Meselâ bende şimdi maddelerde bu tek
nik değiştirmelere dair bir önerge takdim e-
diyorum. 

Bendeniz de şunu teklif ediyorum; parti mü
messilleri, yani memleket içerisinde tamamen te
şekkül etmiş iki büyük parti öyle ismi cismi 
belli olmıyan 17 - 18 parti değil iki partinin mü
messillerinin de bu kurullara girmesi hakkında 
bir teklifi vardır. Daha evvel bir teknik komis
yon tarafından bu meselenin halledilmesini tek
lif ediyorum. 

(Zaten komisyon var sesleri) 

- M-
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Yüksek Başkanlığa 

Seçim kanunun tadili projesinde ki 14 ncü 
maddenin «her ilin merkez ilçesiyle o ile bağ
lı ilce merkezlerinde seçimi idare etmek ve de
netlemek üzere alenî kur 'a ile seçilecek iki be
lediye ve bir Meclisi Umumî azasıyla eğer var
sa mahallin ticaret ve etibba odalarından ve ba
rosundan murahhas olarak gönderilecek birer â-
za ve en aşağı illerin yarısında tam teşekkül 
etmiş merkezleri ve mukayyet âzası bulunan 
partilerin birer mümessilinden ve mahallin lise 
veya okulunun en kıdemli öğretmeninden mü
rekkep bir seçim kurulu teşkil olunur ve bu ku
rul aralarından birini başkanlığa seçer» diye 
tadil edilmesini ve seçim komisyonlarında da 
aynı evsafı haiz partiler mümessillerinin bilfiil 
âza sıfatiyle bulunarak mazbatalara imza koya
caklarının tasrihini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Adnan Adıvar 

BAŞKAN — Bu üçüncü önergedir. 
Evvelâ önerge sahiplerine sırasiyle söz ve

receğim. 
Şimdi söz önerge sahibi Cevdet Kerim înce-

dayınındıı\ 
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinop) — 

Sayın arkadaşlar; iki gündür cereyan eden gö
rüşmede, Seçim Kanununda yapılacak değişik
liklerin demokratik esaslara uygun olduğu ve 
bu tasan kabul edildiği takdirde vatandaşın 
seçim emniyeti hakkında ruhunda itminan hu
sule geleceği hakkında ki, umumi kanaat üze
rine maddelere geçilmesini tasvip etmiş bulu
nuyorsunuz. Bunda biz bilhassa 15 arkadaşla 
14 ncü madde üzerinde şimdi arzedeceğim se
beplere dayanan ve önergeye bağlı yeni tar
zında bir değişiklik yapılmasına lüzum his
settik. Medeni memleketler mevzuatını da tet
kik eden, ileri ve iyi bir şekil almış bulunan bu 
tasarıda 14 maddenin daha çok halk teşekkül
lerinden seçilecek üyelerle kurulların teşkili
ne ve bu suretle vatandaşın seçimi idare ede
cek seçim kurullarının terkibini ve bu suretle 
geniş bir emniyet ve gönül huzurı teesssüs etmiş 
olmasını sağlamak maksadiyle değiştirilmesini 
teklif ettik. Biz bu maddeyi şöyle düşündük: 

Evvelâ seçim kurullarının adedi kaç kişi ol
sun; 15 arkadaş bir araya gelerek uzun uzadıya 
bu teklif ettiğimiz maddeyi görüşürken ayni 
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zamanda medeni memleketlerin mevzuatını bilen 
ve iyi tetkik etmiş bulunan ihtisas sahibi arka
daşlarımızdan da rica ettik, onların da mütalâ
alarını aldık. Hemen dünyanın çok yerinde 
seçim kurulları 5 kişiden terekküp ediyor. Pek 
ender yerlerde yedi kişi vardır. Biz de gerek 
memleketimizin hususiyetini, gerek ilçelerimizin 
durumunu gözönünde tutarak beş kişi olma
sını uygun bulduk. 

ikincisi, bu beş kişi nasıl vücut bulsun. Bir 
kere bu beş kişilik seçim kuruluna belediye baş
kanını tâbi üye kabul ettik. Sebebi malûmunuz
dur ki seçim işi ve seçim vazifeleri yalnız ku
rulun seçildiği günden itibaren başlamaz, seçi
min ilânından itibaren, seçim günlerine gelme
den bir, bir buçuk ay evvel yapılacak hizmetler 
vardır, kanun bu hizmetleri belediye başkanla
rına tevdi etmiştir, bunun başka yolu da yok
tur. Seçim başladıktan sonra da devam eden 
vazifeleri vardır. Bu itibarla belediye başkan
larını tabiî bir üye saydık. 

İkincisi o şehrin belediye üyelerinin isimleri 
bir torbaya girecek, bunların içinden biri seçi
lecek. İkinci üye de bu suretle meydana gelecektir. 

Vilâyetin meclisi umumi üyelerinin isimleri 
keza bir torbaya girecek kur 'a ile bunlardan bi
risi de seçim kurulunun üçüncü üyesi olacak. 

Dördüncüsü; o ilçenin mahalle muhtarlarının 
isimleri bir torbaya girecek ve yine kur 'a ile 
seçilecek biri kurulun dördüncü üyesini teşkil 
edecek. 

Beşinci üye; ilçe de Ticaret ve sanayi oda
ları, Ziraat odası, Baro, Etibba odası gibi mad
dede tesbit edilen meslekî teşekküllerin yöne
tim kurulları üyelerinin isimleri yine bir tor
baya girecek, bunların içinden kur 'a ile bir isim 
çekilecek bu suretle beş kişilik seçim kurulu 
vücut bulmuş olacaktır. Belediye başkanının 
üç gün evvel ilânı üzerine, belediye binasında 
oranın en büyük idare âmiri, belediye başkanı, 
belediye daimi encümeni, siyasi partiler mümes
silleri davet edilerek kur 'a ve bunların oranın 
noteri huzurunda yapılacaktır. Noter olmıyan 
yerlerde Noter Kanununa göre noterlik vazife
sini gören şahsın huzurunda yapılacaktır; Sonra 
5 kişi de kendi aralarından gizli oyla kurul baş
kanını seçecek, bu suretle kurul teessüs etmiş 
olacaktır. Şayet herhangi bir ilçede bu meslekî 
kurullardan bir tanesi mevcutsa o bir tanenin 
yönetim kurulu üyesi arasından kur 'a ile se-
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çileeek bu bir kişi hiç olmazsa belediye mecli
sinden seçilecek bir üye ikiye çıkarılarak ta
mamlama yoluna gidilecektir. 

Arkadaşlar, biz burada halkın seçimle vücu
da getirdiği içtimai bünyedeki ana grupların 
temsil edilerek yine onlardan kur 'a usuliyle bu 
kurulun vücuda gelmesinde halkımızın tanı iti
mat ederek ve hakikaten başındanberi. seçim yo-
liyle gelmiş halk müesseselerinden kurulmasın
da en iyi isabeti gördük. Belediye meclisi, umu
mi meclis, meslekî teşekküller, mahalle muhtar
ları var; en geniş şekilde halk ârâsmın husule 
getirdiği içtimai müesseselerin içinden seçilmesi
nin kâfi emniyet ve itimat vereceğini düşündük 
ve doğru bulduk. Biz, bu arada siyasi partilerin 
mümessillerinin de girip girmemesi üzerinde de 
durduk. Fakat buna gidemedik. Gidemememi-
zin sebepleri de şunlardır: Bir defa ne de olsa si
yasi partiler mümessillerinin az çok, partilerinin 
kendilerine tabiî olarak tahmil ettiği birtakım ti
tizlikler, asabiyetler vardır. Bundan o insanı 
müstağni kılmaya imkân yoktur. Halbuki, se
çim kurullarının bütün bu ağır işi huzurla, sü
kûnla yapmalarında millî selâmet ve icap vardır. 
Bu itibarla seçim kurullarının daha sükûnla, da
ha iyi çalışmalarını zorlaştırırız. 

İkincisi; bugün memlekette kalan geniş mik
yasta faaliyette bulunan iki parti vardır; Halk 
Partisi ve Demokrat Parti. Şimdi bir üçüncü 
Partinin vücut bulmakta olduğunu duyuyoruz. 
Bundan başka Türkiye'de bu gün Hükümetçe 

tescil edilmiş 17 siyasi parti vardır. Filhakika bunla
rın' hepsinin yurt ölçüsünde teşkilâtı yoktur. 
Ama, bir siyasi parti teşkilâtı olmamasına rağ
men, seçim gibi en iyi vesile ile vatandaş huzu
runda kendisini prezante etmeye ve program ve 
gayesini yazmaya çalışacaktır. Teşkilâtı olma
masına rağmen, bazı vilâyetlerde temsil heyetle
ri teşkil ederek pekâlâ, kazanacağına emin olma
sa dahi, partisinin prensiplerini bu vesile ile de 
yaymak için seçime iştirak edebilir. Ve bu suret
le mütaaddit Partiler seçimlere girmeye tevessül 
edebilir, bu, onun kanuni ve meşru bir hakkıdır. 
Biz yalnız memlekette teşkilâtı olan iki üç parti
yi alıp da bu suretle hak ve kanun muvacehesinde 
meşruiyet iktisabetmiş bir partiden istediği za-
zaman bu kurula üye olmaya mecburuz. Bundan 
içtinap edemeyiz. Bu suretle vatanda daha ba
şından itibaren isimleri yazmak ve saire gibi he
pimizin bildiği, sıkı birçok merasimi olan bu 
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ağır işe bir çok parti mümessilleri koyacağız. Bu
nu yaparsak daha ilk günde birtakım itirazlarla 
memlekette seçim huzurunu karıştırmış oluruz, 
arızaya uğratmış oluruz, endişesi bizde, hâkim 
oldu ve uzun uzadıya görüştükten sonra nitekim 
(iarb milletlerinin mevzuatını da tetkik ettirdik, 
oralarda da olmadığına göre, işin selâmet ve em
niyeti bakımından koymadık ve yine şunu da dü
şündük, Memlekette iki üç partinin şu kadar sa
yıda mensubu olabilir. 

20 milyon Türk Milletinin, Türk vatandaşı
nın hepsi bu partilerin mensupu, üyesi değil
dir, bunların dışında geniş vatandaş kitleleri 
kendi bitaraflığını, istiklâli siyasisini muhafaza 
eder miktardadır. Biz; iki, üç, dört partinin ye-
kûnen birkaç milyonluk mensubu için temsilci 
korken, bunun dışında siyasi kanaatini bu su
rette serbest tutan on beş on altı milyon vatan
daşın temsilciliğini kim yapacaktır? 

Her şeyden evvel bir memlekette kanunların 
tâyin ettiği âmme ve seçim hizmetlerine kullanı
lacak vatandaşların ahlâkına itimat ahlâkının 
teessür etmesi lâzımdır. Bir beldenin halkı top
lanarak istediği gibi mahallenin muhtarını seç
miş istediği gibi belediye üyesini seçmiş, bü
tün o il halkı toplanarak meclisi umumi üyelerini 
seçmiş, bütün o kasabada, o ilde bulunan Tica
ret Odası, Ziraat ve Sanayi odası, Etıbba Odası, 
Baro gibi her vatandaş zümresini içine alan küt
leler diledikleri gibi yönetim kurullarmı seçmiş
ler. Şimdi bütün bu merhalelerden geçmiş va
tandaşlar arasından arzettiğim tarzda seçilen ve 
belediye reisi olarak az çok o partiden, bu parti
den, o memlekette itibarı gelişkin vatandaşlar 
arasından seçilerek oraya kadar gelmiş, bir in
sandan mürekkep olan bu kurula itimat etme
menin mânasını anlamak güç olur. Esasen yetiş
kinliğini daima kabul ettiğimiz vatandaşlara 
itimat etmek lâzımgeldiğine kani bulunuyoruz. 
Ve artık bunun memlekette medeni bir huy ve 
ahlâk olarak teessüs etmesinin lâzım olduğu kana
atindeyiz. 

Şimdi bu suretle vücuda gelmiş birliklerden 
kur 'a ile seçilen ve arasından başkanını yine 
gizli oyla seçen bu heyete emniyet etmez de si
yasi partilerin de temsilcileri bulunsun dersek 
bu emniyetsizlik hissiyle yahut emniyeti daha 
çok artırmak fikrini silsilendirerek buna kaya-
seıı bu heyetleri 8, 14) ve hattâ 15 e çıkardığımız 
zaman daha Hükümet seçime başlıyaca^ız de-
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<Eğî zaman bu kurullarda öğünden başlıyarak 
binftaç aylık bir çaiaşma zamanı içinde selâmetli, 
emniyetli ve ahenkli bir mesai kabil olmaz. 
Halbuki tam halk seçimlerinin husule getirdiği 
hiçbir tarafı açık bırakmıyan, zümrelerden vü
cuda gelen bu beş kişilik heyetle yapılmasında 
seçim bakamından tam emniyet vardır. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Bunlar aynı partinin adamlarıdır. 

BAŞKAN — Müzakere esnasında sıralardan 
cevap'verilmesin, söz isterseniz söz vereceğim, ge
lir buradan konuşursunuz. 

CEVDET KERÎM ÎNOEDAYI (Devamla) — 
Sonra arkadaşlar, biz yine mesaimizde şunu dü
şündük: Biz Cumhuriyet Halk Partisinin mak
sadına1, Demokrat Partinin maksadına veyahut 
şu siyasi taazzuvun düşüncesine uygun kanun 
kabulü gibi dar zihniyete düşmekten kendimizi 
sıyırarak hareket ettik- Daha çok Türkiye'de se
çim işi iyi bir kanunla nasıl sağlansın ve o par
tinin bir milyon, bu partinin beş yüz bin men
subunu tatmin için değil topyekûn vatandaş 
irade ve vİGdanmdaki huzuru temin edecek te
minatı araştırdık. Ve artık bu memlekete bir 
partinin behemehal falan yerde mümessili ol
mazsa, bir partilinin behemehal gözü ve reyi 
olmazsa memleket işlerinde baştan aşağı emni
yetsizlik görmeyi, ileriye doğru gittiğimiz za
man netice fena olur. Bu kemal yollarında bu 
iştihahtan sıyrılmak istedik ve bunu cemiyetin 
olgunluğuna ve kemaline uygun bulmadık. 

Mamafih bu hususta tasvip, tashih, ekleme 
ve çıkartma Büyük Kamutayın hakkıdır. 

Sonra arkadaşlar; başka memleketlerde de 
bunun benzerini bulamadık. 

Bu seçimlerin kur'alarmda siyasî partilerin 
mümessillerini de davet ederek hazır bulundur
mak ve noter huzurunda çekilmesini şart koy
duk. Göreceksiniz ki, arkadaşlar tasarının bir 
maddesinde de siyasi partiler temsilcileri se
çimin bütün saf İlalarında doğrudan doğruya ha
zır olacak, kanunlara mugayir, seçimin emni
yet ve selâmetini bozan en ufak hareketin nıu-
rakibi olarak blhmacaklar ve derhal zabıtlar 
tutup şikâyette bulunabileceklerdir. Seçim ku
rulunun defterlerine hemen orada tesbit ede-
cekte i hâdiseleri kaydedeceklerdir. Memurin 
Muhakemat Kanunu gibi birtakım kayıtların 
dışında mahkemeler derhal bu arızaya vaziyed 
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edebileceklerdir. Bütün bu teminatın içinde ar
kadaşlar bu seçimin emniyet ve huzur ve sükun 
içinde cereyanını emin gördük. 

Gelelim, falan yerde bu kurulların çoğu 
Halk Partisindendir, filân yerde şu par
tidendir meselesine: Arkadaşlar biz bugün ek
seri yerde Halk Partili vardır diye kanun yap
mıyoruz. Yarın birçok yerlerde bu kurullar 
falan partiden olursa ekalliyette kalanlar aynı 
itimatsızlıkla başka bir tadil mi istiyecektir? 
Yoksa biz birbirine inanan ve itimadı esas tutan 
bir zihniyetle mi kanunlarımızı yapacağız1? 
Hattâ filhakika bugün seçim kurullarına üye 
alınması düşünülen müesseselerin bazı yerlerde 
üyeleri Halk Partisinden bazı yerlerde Demok
rat Partidendir. Bunlardan şüphe etmeye hak
kımız olmasa gerektir. Binaenaleyh biraz da 
itimada doğru giderek kanunların işleyişinde 
bunun tesirini bulmak lâzimgelir. 

Bu itibarladır ki, kurul üyelerini beş kişi
lik yaptık ve siyasi parti mümessillerinin gir
mesini mahzurlu telâkki ettik. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Şimdi söz, Komisyon namına 
Reşid Özsoy'undur. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANT REŞÎD 

ÖZSOY (Kayseri) — Efendim, Yüksek Kamu
tayca iki gündenberi devam eden görüşmeler 
sonunda, Seçim Kanununun maddelerinin mü
zakeresine geçilmiş bulunulmaktadır. 

Şimdi müzakere edilecek olan 14 nen mad
deye mütaallik olarak, arkadaşlarımız tara
fından önergeler takdim edilmiştir. Esasen ta
sarının heyeti umumiyesi hakkında cereyan 
eden müzakereler sırasında, gerek kül halinde, 
gerek bu tasarının her maddesine mütaallik ola
rak mütalâalar serdedilmiş bulunmaktadır. 
Teklifler de aşağı yukarr, Heyeti Celilerim te
mayülleri de tezahür etmiş bulunmaktadır. 

Eğer, tensip buyurursanız bu önergeleri Ada
let Komisyonuna havale buyurun. Komisyon 
toplanarak bunları görüşsün. Zaten Komisyo
nun mesaisi bütün arkadaşlara açıktır. Orada 
önergeler, temayülleri gözönüne alınarak tesbit 
edeceğimiz bir formüllte huzuru âlinize getirir 
ve bu suretle daha ziyade bir inkişaf zemini ha
zırlamış ve biran evvel de işimizi bitirmiş olu
ruz, arkadaşlar, tensip Yüksek Heyetinizindir. 
(Muvafık sesleri). 
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GALlB PEKEL (Tokad) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Usul hakkında 

bendeniz daha evvel söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Nuri özsan usul hakkında söz 

almışlardı, buyurun. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar, iki gün geç vakitlere kadar devam eden 
müzakerelerimizin siklct merkezini bu 14 ve 
dolayısiyle 15 nei maddeler teşkil etmiştir. 

Geçen Oturumda şahsi görüşlerimi arzetmiş-
tim ve bir de usule mütedair bir takrir sunmuş
tum. Uzun konuşmaların sonunda 14 ncü ve 
bununla ilgili 15 nci maddelerin güven verici 
şekilde olmadığı tezahür etmiş ve Yüksek Ka-
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edilecekse ki, bu hususta teklifler vardır, bu işin 
bu kanunun hukuki bakımdan tetkikini istiyen 
Adalet Komisyonundan ziyade İhtisas Komisyo
nun incelemesi lâzımdır. Çünkü bu, bir ihtisas işi
dir. Ben bunun Dahiliye Komisyonunda incelen
mesini rica ediyorum. İhtisas orasıdır. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde konuşuldu
ğu gibi usule dair de konuşuldu ve vaziyet tenev
vür etti. Şimdi vaziyeti bir kere hulâsa edeyim, 
lüzum görürseniz yine konuşursunuz. 

Şimdi Adalet Komisyonu namına Başkanı; 
bütün önergeleri bize verin, biz buradaki müza
kerelerden aldığımız ilham üzerine bu maddeyi, 
yeniden tetkik ederek huzurunuza daha iyi bir 
şekilde getirelim diyor. 

Nuri özsan arkadaşımız da verdiği önerge 
ile bunun karma bir komisyonda tetkikini iste
mektedir. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Adalet Komisyo
nunda görüşülmesi teklifine iştirak ederim. 

BAŞKAN —- Ohalde Nuri özsan arkadaşı
mız da yalnız Adalet Komisyonun da tetkikini 
kâfi görüyor. Şimdi Galib Pekel arkadaşımız ih
tisas komisyonu olan İçişleri Komisyonuna vere
lim diyor. Mesele şudur; o komisyona mı vere
lim, yoksa Adalet Komisyonuna mı? bunu oyu
nuza arzedeceğim. Karma Komisyonda mevzu-
ubahis olabilir. (İki komisyon birleşsin sesleri) 

BAŞKAN — Güzel. 
FUAD HULUSİ DEMÎRELLt (İstanbul) — 

Grup namına söz istiyorum. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Müsaade eder

seniz bir şey soracağım. Karma Komisyon tek
lifi geldi mi? Gelmemişse bendeniz tekabbül ve 
teklif ediyorum. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, biz Meclisin şimdiye ka
dar bildiğiniz teamülüne uymak istedik. Çünkü 
bir kanun tasarısı umumi heyetinizde görüşül
dükten ve maddelere geçilmesine karar veril
dikten sonra madde okunur, o madde hakkında 
görüşme yapılır. Görüşenlerden istiyenler değiş
tirge verirler, ondan sonra o değiştirgeler oku
nur. Bu teamüle riayetle değiştirgemizi önce
den vermedik. Fakat değiştirgemiz hazırdır. 
Yalnız şimdi verilmiş olan önergeler komisyona 
giderse bizim değiştirgemiz komisyonca tetkik 
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edilemez. (Soldan, onu da veririz sesleri) Vere
ceğiz efendim vereceğiz. Fakat maksadımız ne
dir, tezimiz nedir ? Müsaade buyurun da hulasa
ten arzedeyim. 

Arkadaşlar; bizim bu .14 ııcü maddeye dair 
olan tekliflerimiz, şimdi değiştirge ile de teyid 
edeceğiz, iki esaslı noktaya taallûk ediyor. Bi
rincisinden başlıyorum. Biz diyoruz ki: Seçim 
kurullarında 'birçok yerlerde İktidar Partisinin 
ileri gelen mensupları ve meselâ parti İl İdare 
Kurulu Başkanlığını da yapan belediye reisleri 
vardır, Bunların kurula başkanlık etmeleri doğ
ru değildir. (Soldan niçin sesleri) Tarafsızlığı 
hakkında herkese şüphe verir de onun için doğ
ru değildir. 

Başkanlığa kanun hükümlerini iyi tatbik et
tirmekten başka bir şey düşünnıiyecek tarafsız 
bir vatandaş ararken tabiî olarak şerefli hâkim
lerimiz akla gelir. Buna karşı bazı arkadaşlar 
dediler ki, Anayasanın 57 nci maddesi buna mü
sait değildir. Biz maddenin buna müsait oldu
ğunu, içindeki kanun kelimesinin ânı ve mut
lak bulunduğunu söyledik ve deliller verdik. 
Fakat o itirazlar tekrar öne sürüldü. Bu sebep
le biraz daha izahatta bulunmak lâzımgeliyor. 
(Gürültüler) Sıcak günde fazla başınızı ağrıt
mamak için kısaca arzedeceğim. Muhterem mu
arızlarımızın vardığı netice şu oluyor ki, hâki
me Anayasamızın 53 ncü maddesinde bahsedi
len ve kazai vazifelerine taallûk eden adlî ve as
kerî mahkemeler teşkilâtı kanunlarından baş
ka bir kanunla kazai olmıyan bir vazife verile
mez. Biz diyoruz ki, gerçi bir vali mektupçusu-
na Vilâyetler Genel İdaresi Kanununda mektupçu-
lar için tâyin edilen vazifelerden başka bir va
zife verebilir. Bunun için teşriî kuvvetin bir ka
nun çıkarmasına lüzum yoktur. 

Ama, bir hâkime kazai olmıyan bir memleket 
işi tevdi edilmek istenirse bunun yolu bir kanun 
yapmaktır. Aradaki fark bu noktadadır. Böy
le kanunlarımız da vardır arkadaşlar. Hâkim
ler Kanunu; Ayırma Meclisinde, Avukatlık Ka
nunu, avukatlar hakkındaki disiplin kadarlarına 
karşı yapılan itirazları tetkik için kurulan haysi
yet divanında, Noterlik Kanunu; Noter olmak is-
tiyenlerin imtihanında hâkimlerimize vazifeler' 
vermiştir. Hele bu sonuncusu kaza vazife ve 
salâhiyetleriyle ilişikli olmadığı için karekteris-
tiktir. Onun için okuyacağım. 

Noterlik Kanununun 10 ucu ınadesi şöyle di-
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I yor: (Noterlik imtihanı, Hukuk İşleri Umum 
I Müdürünün Başkanlığı altında, asliye Mahkeme

si, birinci Hukuk ve Ticaret daireleri başkan-
I . 

lan, Bai'o başkanı ve Ankara noterlerinin en 
kıdemlisinden mürekkep bir Komisyon tarafın
dan yapılır). 

Görüyorsunuz, arkadaşlar, Ankara Asliye 
Mahkemesinin Birinci hukuk ve Ticaret dairele-
ri reislerine hiç de kazai olmıyan, mahkemeler 
teşkilâtında derpiş edilmiyen, vazifeler verilmiştir. 
Şimdi bu maddeye Anayasanın 57 nci maddesine 
aykırı mı diyecekler? Öyle düşünüyorlarsa hemen 

I ilgasını teklif etsin. 
ı Nihayet askerî mahkemelei'deki subay yaı-

gıçlar askerî kanunların verdiği vazifeleri de ifa 
I etmiyorlar mı.' 

Arkadaşlar; Anayasa hükümlerine ne kadar 
hassasiyetle bağlı olduğumuzu gösterdik ve göste
receğiz. Fakat Anayasanın müsait ve muvafık 
bir hükmüne tahdidi bir anlayışla kısıp teşriî 
salâhiyetleri daraltmak da Anayasaya aykırıdır. 
Hâkimlere Medeni Kanunumuzun genel bir mü
kellefiyet saydığı vasilik vazifeleri de o kanunu
muzun hükümleri dairesinde verilebilir. Yalnız 
bunlardan Yargıtay başkan ve üyeleri itizar ede
bilirler. İtizar edebilirler demek, kabul de ede
bilirler demektir, 

Kanunu Medenimiz Yüksek Heyetinizden it
tifakla çıkmıştır, zannederim. İşte Kanun yo
lu ile kazai olmıyan bir vazifenin tevdi edilebile
ceğine bu da delâlet eder. Tekrar*ediyorum, as
kerî malıkcmelerimizdeki subay yargıçlar da bu
gün askerî kanunların verdiği vazifeleri görmek
te devam etmektedirler. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Onlara 
ödenek vermedik ama. 

HULÛSÎDEMÎRELLt (Devamla) - Gelelim 
ikinci teklifimize; halk işinde, millet işinde h;vl-
km kurdukları siyasi partiler birinci derecede 
alâkalıdırlar. 

İktidar Partisinin seçim kurul ve komisyon
larındaki bunca mensupları arasında diğer par
tilerden de üye bulunması gerekli değil midir? 
Biz her partiden üye alınsın diyoruz. Buna dair 
Cumartesi günü söylediklerimi aynen muhafaza 
ediyorum, fakat sizi sıkmamak için tekrar etmi
yorum, zapta geçmiştir. 

Maksat ve hedefimiz gayet açıktır, tstediği-
miz şey seçimin emniyetle yapılmasıdır. Biz o 
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ler ve hazır bulunan parti mümessilleri tarafın
dan imzalanır. 

tstunbul Milletvekili Kayseri Milletvekili 
.Fuad Hulusi Üemirelli Fikri Apaydın 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının umumi konuşması fikirlerin tam 

olarak tezahürünü temin eylemiştir. Yani anla
şılmıştır ki, 14 ncü maddenin yeniden tespiti 
lâzmıgelmektedir. 

Binaenaleyh ben tasarının yalnız İçişleri ve
ya Adalet Komisyonuna değil, fakat İçişleri. 
Adalet ve Anayasa Komisyonlarından seçilmiş 
beşer üyeden mürekkep bir geçici komisyona 
havalesini uygun bulmaktayım. 

Yüksek Kamutayın reyine arzedilmesini say
gı ile rica ederim. 

0 . VII . 1948 
Çorum Milletvekili 

Necdet Yücer 

Yüksek Başkanlığa 
5 . Vll . 1948 

»Seçim kurullarına parti mümessillerinin de 
üye olarak iştirakini arz ve teklif ederiz. 

liize Milletvekili Kars Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş Tezev Taşkırau 

İzmir Milletvekili 
• Sait Üdyak 

Yüksek Başkanlığa 
Usul hakkındaki müzakere kâfi. 14 ncü mad

denin komisyona havalesinin oya konmasını ri
ca ederim. 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 

BAŞKAN -— Oalib I'ekel'in önergesini oku
yoruz. 

5 . Vll . 1948 

Yüksek Başkanlığa 
Ârzettiğir.ı sebepler d'dayısiyl •• aşağıdaki 

esasların kabulüııü rica ediyorum : 
1. »Seçim defterlerinin hazırlanması, ince

lenmesi, asılması; seçmenler tarafından yapıla- i 
cak itirazların incelenip karara bağlanması şe- j 
hir ve kasabalarda belediye encümenleri ve köy- ! 
lerde muhtar ve ihtiyar meclisleri, tara undan ; 
yapılmalıdır. Belediye encümenleri ve köy ihti- I 
yar meclisleri kararları hakkında asliye bııkuk : 
veya sulh yargıcına iti-az edilmeli ve defterler j 
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katileştikten sonra seçmenlere birer seçim kar
tı verilmelidir. 

2. Seçimi yapmak, yani oyları almak ve tas
nif etmek üzere: 

A) Her "şehir ve kasabada belediye başka
nının riyasetinde belediye meclisi tarafından 
ve her köyde muhtarın başkanlığında ihtiyar 
meclisi tarafından kendi üyeleri arasından se
çilmiş dörder üyeden mürekkep birer seçim ko
misyonu •kurulmalıdır. 

B) Binden fazla seçmeni bulunan şehir ve 
kasabalarda belediye meclisleri beldeleri, seç
men sayısı bini geçmemek üzere seçim bürola
rına ayırmalı ve her büroya belediye üyelerin
den birinin başkanlığını da ikisi büro sahası 
içindeki mahallerin ihtiyar meclisi üyelerinden 
olmak şartiyle dörder üyeden mürekkep birer 
tâli seçim komisyonu seçmelidir. 

C) Okuyup yazarı bulunmıyan köylerin se
çim komisyonlarına kaymakamlıklarca, seçim 
için, birer veya ikişer kâtip gönderilmelidir. 

D) Seçim sonunda seçim komisyonlarının 
seçim tutanakları il merkezindeki seçim kuru
luna yollanmalıdır. 

•1. Bütün il içinde seçimi idare ve muraka
be etmek, defterlerdeki nüfus miktarına göre 
seçilecek milletvekili sayısını tâyin ; komisyon
lara tebliğ ve ilân eylemek; adayların müracaat
larım kabul edip komi:syonlara bildirmek; se
çim sonunda bütün seçim komisyonlarının 1 ola
naklarını birleştirip kazananları ayırmak gibi 
seçimin genel işleriyle meşgul olmak üzere her 
il merkezinde birer seçim kurulu kurulmalıdır. 

Seçim Kurulu: İl CJeuel Meclisi tarafından 
seçilen bir başkan ve dört üye ile ti Merkez Be
lediyesi. Ticaret ve Tarım Odaları başkanların
dan kurulmalıdır. 

Tokad Milletvekili 
(lalib Pekel 

FFRİDV'N FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Reis Bey; müsaade buyurun, usul hakkında bir 
noktayi arzedeyinı. Şimdi evvelâ usul hakkın
daki teklifleri okuyalım, ondan sonra esasa 1a-
allûk edenler usul tahtında halledilir. Yoksa 
birbirine karışır. 

BAŞKAN • Müsaade buyurun. Bir önerge 
daha var okuyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedileıı sebeplerle (10) nc-i ınad-
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denin seçim komisyonlar ının kuru luş tarz ına 
ait f ıkra lar ın ın aşağıda yazılı o lduğu üzere de
ğiştiri lmesini Kamutayın yüksek tasvibine arz 
ve teklif ederiz. 

Mala tya Konya 
Dr. Hikmet F ı r a t M. Altaıı 

Değişt irge : 
(Her seçim bürosunda, başı k a n l a n seçim ku

rul lar ınca tây in olunan ve dör t üyesi .seçim bü
rosunun kuru lduğu sahaya dâhil bu lunan ma
halle veya köyler in ih t iyar heyet ler i a ras ından 
komisyon başkanı huzu runda yapı lacak adçek
me ile ayr ı lan beşer kişilik birer seçim komisyo
nu b u l u n u r : Seçim komisyonları başkan ve 
üyeler inden çekilen veya komisyona geliniydi 
bu lunursa yer ler ine aynı işlemle seçim kurul
lar ınca yeni bir başkan tây in edilir ,geliniydi 
veya çekilen üyelerinin yerine de ih t iyar he
yet ler i üyeler inin yedekler i a ras ından adçekme i-
le ayr ı lacaklar getiri l ir . İ l e r hangi bir sebeple 
mahalle veya köy ih t iyar heyetleri bulunmıyan 
veya teşekkül etmemiş olan yerlerin seçim ko
misyon başkan ve üyeleri seçim ehliyetini ha
iz münasip kimselerden doğrudan doğruya se
çim kurul lar ınca seçilir. 

BAŞKAN Arkadaş lar , şimdi bu komi üze
r inde konuşmanın yeterl iği hakkında bir öner
ge vardır . Evvelâ bunu reyinize arzedereğini : 
Konuşmanın yeterl iğini kabul edenler... Etmi
yenler..- Konuşmanın yeterl iği kabul edilmiştir. 

Diğer veri I m i..; önergeler, gerek usule ve ge
rekse esasa taal lûk etmek üzere mtıhlelif nok
tayı nazar lar ileri sürmekledi r . Bunların için
de belli başlı :> noktayı nazar bel irmektedir . 

Birisi, Adalet Komisyonu, bütün önergeleri 
bana verin, yeni bir şekilde te r t ip edip getire
yim diyor, içişleri Komisyonu mütehassıs komis
yon benim, bana verin diyor. Bir arkadaş da 
bunlar ın ikisinden bir karma komisyon teşkil 
edelim, demektedir. Bir üçüncü önerge ise bu ta
sarıyı incelemiş olan Anayasa, Komisyonunu ih
mal etmiyelim, bu üç komisyondan.beşer kişi ala
rak bir geçici komisyon seçelim diyor. Şimdi 
bunlardan en ileri teklif olarak üç komisyondan 
beşer kişi seçilerek bir geçici komisyon kurul
ması hakkındaki önergeyi evvelâ oyunuza arze-
deceğiın. Bu şekilde içişleri, Adalet ve Anayasa 
Komisyonlarından seçilecek beşer kişilik geçici 
kamisyonda 14 ncü maddenin görüşülmesini ka-
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bul buyuranlar . . . Etmiyenler. . . Oy birliğiyle ka
bul edilmiştir. 

15 nci maddenin de bu komisyona verilmesi 
icabedip etmediğini yüksek takdir inize arzedece-
ğim: B u 15 nci madde seçim komisyonlarından 
bahistir. Bu hususta Adalet Komisyonu Sözcüsü 
usul hakkında söz istiyor. 

A D A L E T KOMİSYOAU SÖZCÜSÜ E M İ N 
H A L İ M E R G U N (Ankara) — Efendim, k a r a r 
verdiniz, 14 ncü madde ka ra r verilen şekilde Ge
çici Komisyona gidecektir. F a k a t 15 nci madde 
bence müstakil b i r maddedir , alâkası yoktur , üze
r inde konuşabiliriz. Takdirinize arzediyorum , 

B A Ş K A N — Hasan Dinçer de aksini söylü
yor. 

H A S A N D İ N Ç E R (Afyon Karahisar ) — 
Arkadaş la r ; okunan önergelerde, sadece 14 ncü 
maddeyi değil, diğer maddelerin ha t t â bu tadil le 
mevzuubahis edilmiyen maddelere temas eden 
hususlar için, meselâ defterlerin tanzimine k a d a r 
taal lûk eden hususlar vardır . Binaenaleyh tasa
rının tümünün komisyona havale edilmesi sure
tiyle tetkika tâbi tutulması lâzımdır. Aksi tak
dirde mütenakız hükümlerle tekrar Meclis huzu
r u n a gelmek gibi bir neticeye varırız. Onun 
için tasar ının t ümünün komisyona havalesini tek
li f ediyorum, (öy le şey olmaz sesleri). 

G A L Î B P E K E L (Tokad) — Efendim; seçim 
kurulu ne şekilde teşekkül ederse vazifeleri de 
onun teşekkülüne göre dağıtmak mecburiyeti var
dır. Karma Komisyon ne şekilde yapılacaktır? 
Seçim kurulu , belediyeden bir üye, t icaret oda
sından bir üye, meclisi umumiden bir üye ve ma
halle muhtar la r ın ın seçeceği bir üyeden mürek
kep bir komisyonun, ne bileyim; bu seçim işlerine 
ait bütün vazifeleri görebileceğine kani değilim. 
Bu şekilde seçim kuru lu k u r u l u r ise bu vazife
lerden biı- kısmını belediyelere bırakmak lâzım-
gelir. Belediyeler taraf ından yapılabilir , yapı l ı r ; 
Bu şekilde ayırabilir, ayırdı mı istediğimiz se
çim kurulunu yaparız. B u suretle hakiaten hâ
kimin murakaba yapabileceği bir komisyon kuru
labilir. Benim teklifim yalnız 14 ncü madde ile 
hattâ 15 nci madde ile ilgili değildir, diğerleri 
ile de. ilgilidir. 

B A Ş K A N Söz Nur i ö z s a n ' m n . 
Yalnız mevzu şudur ; 15 nci maddenin ko-

mişvomı gidip gitmemesi, bir de Galib Pekel ar
kadaşımızın teklifi veçhile bü tün tasar ının ko* 
m'syona gönderilip gönderilmemesi meselesidir. 
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NURİ ÖZSAN (Muğla) — Sayın Adalet Ko

misyonu Sözcüsü 15 nci maddenin müstakil hü
kümleri ihtiva ettiğini ve bu itibarla Komisyo
na gönderilmesine lüzum olmadığını söyledi
ler. 

Bendeniz, o kanaatte değilim. 15 nci mad
de seçim komisyonlarının tarzı teşekkülünden 
bahistir. Seçim Komisyonları, kurullar kadar 
ve hattâ kurullardan daha önemlidir. Onların 
da seçim kurulları kadar bitaraf hüviyeti taşı
ması elzemdir. Bu itibarla seçim komisyon
larının tarzı teşekkülünün bir daha elden ge
çirilmesi ve bunlara mutlak bir bitaraflık hü
viyetinin verilmesi lâzımdır. Bu bakımdan 15 
nci maddenin de Komisyona şevkini çok lüzum
lu bulurum. 

GALlB PEKEL (Tokad) - Usul hakkında. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Akif Eyido-

ğan. 
AKİF EYÎDOGAN (Kars) — Efendim, 14 

neü ve 15 nci maddeler seçim kurul ve komis
yonlarının tarzı terekkübü ile alâkadar olan 
maddelerdir. Yüksek Heyetin Komisyona ha
vale ettiği husus ve izhar ettiği temayül de bu 
kurul ve komisyonların tarzı terekkübü ile 
alâkadar olan direktiflerdir. Diğer maddeler 
bu kurul ve komisyonların vazifelerini gösteren 
maddelerdir. Vazife maddelerinin, tarzı terek
kübü gösteren bu maddelerle alâkası yoktur. 
O itibarla Komisyona verilmesine lüzum yoktur. 

, GALlB PEKEL (Tokad) — Söz istiyorum. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Oradan yerinizden söyleyiniz. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Heyeti umu-

miyesinin Komisyona gitmesini bendeniz teklif 
etmedim, yalnız bazı vazifeleri komisyonların 
terkip şekline göre filân, yahut falan yere ver
mek icabedecektir, o bakımdan söyledim. 

Takririm bakımından teklif ettiğim şekli 
sırf malûmat kabilinden veriyorum. Ara seçim
ler yapılıp, kanun geniş şekilde değiştirildiği 
zaman yapacağım tekliflere esas olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi yapacağımız iş; 15 nci 
maddenin de 14 neü madde gibi aynı Komis
yona takrirlerle beraber verilmesidir. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... 15 
nci madde de takrirlerle beraber Komisyona 
verilmiştir. (Diğer maddeler de alâkadardır, 
onların da gitmesi lâzım sesleri). 

1948 0 : 1 
Efendim; maddeler sırası ile okundukça siz

lere söz veririm, söylersiniz. 
Bekata'mn da bir önergesi vardır, 14 ve 

15 nci maddelere taallûk etmektedir. Onu da 
Komisyona veriyoruz. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — 14 ve 15 nci 
maddelerin bundan sonraki maddelerle alâkası 
vardır. 

BAŞKAN — Maddeler görüşülürken bu 14 
ve 15 nci maddelerle ilgisi olduğunu iddia ve 
ispat edersiniz, o da Komisyona gider. Şimdi 
nıütaakıp maddeleri okuyacağız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - - Usul 
hakkında arzedeeeğim. 

Efendim, tasarının'heyeti umumiyesiııin Ko
misyona gitmesi hakkındaki teklif Galib Pekel 
arkadaşımızın değil Hasan Dinçer'indir. Bu 
diğerlerine nazaran en aykırı bir teklif olduğu 
için evvelâ bunun reye konması icabederdi. 
Bu takririmizin reye konmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Hasan Dinçer'in teklifi şifahi 
olmuştur. Reye koyabilmek için yazılı teklif 
lâzımdır. 

Yazılı teklifini şimdi vermiştir, oyunuza su
nacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının heyeti umumiyesinin Komisyona 

iadesini teklif ederim. 
Afyon Milletvekili 

Haşan Dinçer 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi diğer maddelerin müzakeresine devam 
edeceğiz. Bu demek değildir ki; yeni görüşece
ğimiz ilgili maddeleri münferiden Komisyona 
havale etmeye mânidir, tcabederse onları da 
göndeririz. 

Madde 2ü. — Seçim kurullarına verilen def
terlerin incelenmesi tamam olunca, mevcut nüfu
sun miktarı il merkezindeki seçim kuruluna 
bildirilir. Bütün kurulların tutanakları geldik
ten sonra, bu kurul belediye başkanının baş
kanlığında il daimî komisyonu üyeleriyle birle
şerek ikinci maddede gösterilen suret ve nispete 
göre kaç milletvekili seçileceğini tutanakla tesbit 
eder ve vali vasıtasiyle İçişleri Bakanlığına 
bildirir. Aynı zamanda keyfiyet il içinde se
çim kurulu ve komisyonlarına kaymakamlar va-
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sıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde gazete 
ile, oimıyan yerlerde de âdet oları vasıtalarla 
ilân edilir. 

BAŞKAN • Bu madde hakkında söz istiyen 
var mil 

KÂMİL (HKŞKlJNOĞLli (Manisa) -- Muh
terem arkadaşlar; bu madde, şeyim kurulu baş
kanını, yine belediye reisi olarak gösteriyor. 14 
ve 15 nei maddelerde şeyim kurulunun belediye 
meclislerinden ve başkanının da belediye baş
kanı olarak teşekkülü suretiyle bu madde yazıl
mıştı. O maddenin alacağı şekle göre ayarlan
ması için bendeniz bu maddenin de Encümene 
verilmesini teklif ediyorum. Çünkü kurul baş
kam, belediye başkanı mı olacak, kını olacak, 
ona göre tanzim edilecektir. 

SAİT AZMİ FEZÎOlfLU (Kayseri) --- Efen
dim, bu maddedeki «Belediye başkanı» tâbirin
den dolayı maddeyi Komisyona göndermiye ih
tiyaç yoktur, «Belediye başkanı» yerine «Kurul 
başkanı» deriz mesele hallolurnır. 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ EMÎN HALİM ER-
(iVK (Ankara) — Efendim, Komisyona havale 
buyurduğunuz 14 ncü madde de halen kurul 
başkanının kim olacağı tesbit edilmediği için bu 
evvelki şekle göre hazırlanmış olan «Belediye 
başkanı» m «Kurul başkanı» diye düzeltmekle 
işi halletmiş oluruz. Biz de Komisyon namına 
buna iştirak ediyoruz. 

UALİB PEKEL (Tokad) Aziz arkadaş
lar; seçim kurulunun nasıl teşekkül edeceği 
taayyün etmedikçe bu maddeye kati bir şekil 
vermeye imkân yoktur. Belki seçim kurulun
da üyelerin ekserisi genel meclisten olacaktır. 
Belki belediye meclisi başkam başkan olnııya-
cak, başka birisi olacaktır. Şayet seçim kuru
lunun ekseriyeti ki, ben de o fikirdeyim, bü
tün vilâyet halkı tarafından seçilen ve bütün 
vilâyet halkının itimadını kazanmış bulunan 
meclisi umumi üyeleri vardır, ki vilâyet halkı
nın itimadı olmasaydı seçmezlerdi, belki ekse
riyet onlardadır. Komisyon belki bu vilâyet 
daimî encümeni azalarını kabul edecektir. 
Onun için seçim kurulunun kimlerden terekküp 
edeceği taayyün etmedikçe bu maddeyi müza
kere etmek doğru değildir. Bununda Komis
yona gönderilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN - - Bu madde hakkında bir önerge 
vardır, okutuvorunı. 
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Y üksek Başkanlığ a 

20 ııci maddedeki «Belediye başkanının» ke
limeleri kaldırılarak; «Bu kurul başkanının 
başkanlığında» ibaresiyle 14 ncü. maddeye uy
gunluğunun teminini arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
A. Konuk 

BAŞKAN - Adalet Komisyonu da bu sekli 
kabul etmiştir. Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 24. Sandık kilitlendikten sonra her 
gelen seçmenin kimliği sorularak kendisine bir 
mühürlü zarf verilir. Oy puslalarmın beheme
hal bu mühürlü zarflar içine konulup kapatıl
dıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy pus-
laları seçmenler tarafından tedarik edilebilece
ği, gibi seçim yerinde önccdaı hazırlanmış bu
lunan oy puslalarından veya kâğıtlardan alın
mak suretiyle de kullanılabilir. 

Adayların adlarını gösteren v; önceden bas
tırılmış veya yazılmış veya yazdırılmış oy pus
la lan da kullanılması caizdir. 

Oy puslalarına ne kadar- Milletvekili seçi
lecek ise ok adar ad yazılmak lâzımdır. 

Seçim komisyonu, seçmenlerin, içinde oy 
puslularını yazmaları ve zarfa koymaları için 
seçmen adedine göre münasip görülecek miktar
da kapalı yerler hazırlar. Bunların hacından ve 
şekilleri mahallin icaplarına göre değişebilir. 
Seçmenin oy puslasını kimse görmeden kapalı 
oy yeıiııde zarfa koyması mecburidir. Bir seç
men kapalı o,y yerini terketmedikçe herhangi bir 
kimsenin girmesine müsaade edilmez. Ancak 
bir aday listesini yazabilecek müddetten fazla 
bu kapalı oy yerinde kaldığına kanaat getirilen 
seçmen, komisyon başkanı tarafından uyarılır. 
Yine bu yerde kalmakta devanı ederse komisyon 
kararı iie buradan çıkarılır ve keyfiyet bir tuta
nakla tesbit edilir. 

Kapalı oy yerinde boş beyaz kâğıt bulundu
rulur. Parti ve adaylar isterlerse bu kapalı yer
lerde adaylarının ve kendilerinin isimlerini 
muhtevi puslalar da bulundurabileceği gibi 
bir büroda kendisi bulunmıyan veya temsilci 
bulundurmıyan parti ve adaylar, komisyonlar 
vazifelerine gitmezden evvel oy puslularını 
komisyonun bağlı bulunduğu kurula verdiği 
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takdirde bu oy puslaları komisyonlar taı-afm- I 
dan kapalı oy yerine konur. Puslalarda seçi
lecek milletvekili sayısından fazla ad yazılır ve 
yazdırılırsa bu pusluların başından bağlıyarak 
sırası ile yalnız seçilecek sayıdaki adlar kabul 
edilip fazlası hükümsüz sayılır. 

Belli sayıdan daha az ad yazılmış veya yaz
dırılmış ise yalnız yazılı adlar kabul olunur. 

Puslaya aynı ad birkaç kere yazılmış ise 
bir oy sayılır. Oy puslalarına yazılan adlar 
okunmazsa hesaba katılmaz.. 

Oy puslalarına ad ile birlikte soyadının ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona ait
tir. 

Zarf içinde birden ziyade pusla çıktığı ve 
puslalarda aynı adlar, aynı sıra ile yazılı bu
lunduğu takdirde bunlardan yalnız biri hesaba 
katılır ve eğer bu puslalarda başka başka ad
lar yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile 
yazılmış ise hiçbiri sayılmaz. 

imza, mühür veya seçmenin kim olduğunu 
belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli 
olan oy puslaları hesaba katılmaz, mühürsüz 
zarf içinde atılan puslalar hükümsüz sayılır. 

Puslalar siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların mahsus işaretini havi olabilir. 

Kanunun bu şartlan seçimden önce gazete 
ile, gazete olmıyan belde ve köylerde adet olan 
vasıtalarla ilân edilir. 

MlTAT SAKİR ALTAN (Konya) Ben
denizin mâruzâtını bir noktaya matuftu: 

Burada tasnifle ilgili ve tasnif sırasında se
çim kurulunu şüpheye düşürebilecek bir durum 
ve buna meydan veren bir hüküm vardır. Seç
menin oy puslasını kapalı yerde zarfa koyup 
sandığa atması mecburidir deniyor. Vaka zarf 
kelimesinin altında bunun kapandıktan sonra 
atılması ieabettiği gibi bir mâna çıkıyorsa da, 
tatbikatta zarfların bazıları kapalı, bazıları da 
açık çıkabilir. Bu da iştibahı mucip olur ve ko 
misyonu bazı yanlış muamelelere sevkeder. Seçi
min emniyeti bakımından da (kapamak kelimesi
nin eklenmesi faydalıdır. Bunu teklif ediyorum 
Bu hususta da bir önerge takdim ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) Vatan
daş, oyunu kullanırken kapalı oy yerine girmesi 
mecburiyeti vardır, Eldeki tasarı seçmen oy 
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puslasını kimse görmeden kapalı oy yerinde zar
fa koymaya mecburdur diyor. 

Arkadaşlar; bir vatandaşın oy hürriyetini di
ğer arkadaşların herhangi bir suretle hissiyatını 
rencide etmemek kastiyle bu tasarıya bu hükmün 
konduğu muhakkaktır.' Bir vatandaşın oy hürri
yetini kemali serbesti ile kullanmasını temin için 
vatandaşın harekâtını, hürriyetini tahdide hak
kımız yoktur. Neden o vatandaşı o hücreye sok
maya mecbur kılıyoruz? Bu, içtimai kaidelere 
uyar bir kaide değildir. Bu, vatandaşı zorla
maktır. Eğer vatandaş oy hürriyetinde sabit fi
kirli ise, ki, muhakkak birçok vatandaşlar böy
ledir, oyunu her suretle kullanabilir. Yalnız ta
sarıda melhuz olan vatandaş arasındaki hissiyatı 
rencide etmemeyi izale maksadiyle bendeniz şöy
le bir düşüncede bulunuyorum: 

Kğer vatandaş kendi oyunu hazırlamış evin
de bir zarf içine koymuş ve gelmişse, seçim ku
rulunun huzurunda mühürlü zarf alarak içine 
kor ve kapalı yere gitmeden sandığa atabilir. 

Bunun haricinde vatandaşın hürriyetini tah
dide hakkımız yoktur, bunu Yüksek Heyetinize 
arzediyorıım, kabulünü rica ederim. 

FAHRÎ KARA KAYA ( Klâziğ) - Efendim, 
bu maddede deniyor ki, vatandaş oyunu kullan
mak için hücreye girdikten sonra muayyen bir 
zamanda çıkmazsa komisyon başkanı tarafından 
kendisi uyarılır, olmazsa çıkarılır ve vaziyet, bir 
tutanakla tesbit edilir. 

Arkadaşlar, faraza böyle bir vaziyet oldu, va
tandaş çıkarıldı ve tutanakla tesbit edildi, ondan 
sonra bu vatandaş oyunu kullanabilecek midir, 
kulla nam ıyacak mıdır? Bu hal tatbikatta btrçok 
tereddüdü mucip olacaktır. Belki bir kısım ko
misyon başkanları sen vaktinde yazmadın, ver
medin der ve bundan sonra oyunu kullanamaz
sın diye oyunu almaktan imtina edeceklerdir. 
Bunun için burada vuzuh lâzımdır. 

2 —- Arkadaşlar, şimdi bir teklif yapacağım. 
Bu teklif bugünkü demokrasi düşüncelerimize 
biraz aykırı gibi gelecektir. 

Meselâ gerek arzettiğini gibi hücreden çı
karmak için gerekse diğer seçim emniyetini te
min etmek için zabıta memurları orada bulun
durulacak mı bulundurulmıyaeak mıdır? Bulun-
dıırulacaksa polis bulundurdunuz, jandarma bu
lundurdunuz, vatandaş hürriyeti tahdit edildi 
denecek. Bıılundurulmazsa vatandaşların bu şe
kilde seçim emniyetini bozacak hareketlerini 
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önliyecek, komisyon başkanının elinde ne gibi 
kuvvei müeyyidesi vardır, mâni tedbir nedir? 
Bunun da bu kanunun maddesinde açıkça tas
rih edilmesi lâzımdır. Yoksa netice itibariyle 
bir takım huzursuzluklar olur, karışıklıklar olur, 
seçimin iyi yapılmadığı şeklinde birtakım id
dialar olur. Bu cihetleri Yüksek heyetinize ar-
zediyorum. 

Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Efen
dim ; bendeniz heyeti umumiyesinde de arzetti-
ğiıu bir meselede ısrar edeceğim. 

«Kapalı yer» tâbiri bunu ifade etmez. Bu
nun «hücre» ile ifade edilmesini rica ediyorum. 
Çünkü; «hücre» o yerdir k i ; oraya bir kişiden 
fazla kimse giremez. 

Bunu teklif ve rica ediyorum. 
GALÎB PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaş

lar; bir zarfın içinde muhtelif listeler, oy pusu
laları çıktığı takdirde eğer bu listeler birbirinin 
aynı ise, aynı isimleri taşıyorsa, onları kabul 
ediyoruz, fakat başka başka isimler varsa, hiç
birini kabul etmiyoruz. 

Aynı zarf içinde çıkan listeler aynı isimleri 
ihtiva edip de bunların sıraları değişik ise, bunu 
da kabul etmiyoruz. Fakat neden dolayı kabul 
etmiyelim, buna sebep yoktur, isimler aynıdır, 
ama yukardan başlıyarak aşağı doğru inmiş, 
diğerinde aşağıdan yukarıya çıkmış üçüncü bi
ri de karışık yazılmıştır. İsimler aynı olduktan 
sonra bunları niçin kabul etmiyelim. Onun için 
biz bunu İçişleri Komisyonunda inceledik ve 
böyle aldık. Rica ediyorum, İçişleri Komisyo
nunun bir listede isimler aynı ise sıraya riayet 
edilmediği takdirde dahi, bu listenin kabul edil
mesi hakkındaki görüşünü kabul etmenizi rica 
ediyorum. Bunun için de bir önerge takdim edi
yorum. -

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Vatandaşın 
hücreye girme mecburiyeti konunca bunun ne
ticesi olarak bir şey yapmak da lâzımdır. Bir 
vatandaş hücreye girmeden reyi kullanmak arzu 
ederse seçim kurulu bunu kabul edecek midir? 
Bu bir. ikincisi; bu mecburidir kaydı, seçim 
ameliyesinin tahakkukunu çok güç duruma so
kabilir. Onun için buradan bu mecburidir kay
dını çıkaralım, vatandaşın ihtiyarına bırakalım. 
İstiyen girsin, istiyen girmesin. Aksi takdirde 
herhangi bir vatandaşın seçim kurulu huzurun
da hücreye girmemesi hali o nnntakadaki bütün 
seçimin yani komisyonun yaptığı seçimin mual-
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lel olmasını icabettirtr. Oayet küçük detaylara 
taallûk eden kısımlarda şümulü ile bir ameli
yeyi tahakkuk ettirmek müşkülâtı ile karşılaşı
rız. Bu itibarla (Mecburidir kaydını kaldıralım) 
ihtiyaridir diyelim. Mecburi kaydı kalacaksa 
Adalet Komisyonu sözcüsü girmek istem iyen 
vatandaşın reyinin kabulden istinkAf edilip 
edilmiyeceğini burada tasrih etsin. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - • Efendim, ben
deniz bu maddede oy pusulalarında ne kadar 
Milletvekili seçilecekse o kadar yazılması lâ
zımdır ifadesini doğru bulmanı. Adalet Komis-
yanu bu noktayı müphem yapmıştır. Bunun ye
rine Anayasa Komisyonunun bu noktada tesbit et 
tiği metin daha uygundur ve unun konması 
lâzımdır. Olabilir ki vatandaş (i mebus seçeeek-
se üç isim yazar. Bu lâzımdır. 

Adalet Komisyonunun : oy puslalarma, ne ka
dar seçilecekse o kadar ad yazılması lâzımdır, 
kaydının bulunması iltibaslara meydan vere
bilir. Anayasa komisyonu bu maddeyi daha a-
çık ve uygun yazmıştır, her hangi bir iltibasa 
meydan verilmiyeeek şekildedir, bu itibarla \-
nayasa Komisyonunun metninin müzakereye e-
sas olmasını rica edei'inı. bir de teklif kâğıdı 
sunuyorum. 

ALİ RIZA ESEN (Siinl.) Arkadaşlar bir 
noktayı açıklamak için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum, Adnan Adıvar arkadaşımızın nok
tayı nazarlarını hürmetle karşılarım, hücreyi 
teklif ettiler. Bu, yurdumuzda kabili tatbik ol-
mıyan bir şeydir. Şark vilâyetlerinde halk sey
yardır. Hücre nereye yapılacaktır. Bunun için 
kapalı yer demek daha doğru olur. Aynı zaman
da hücre, masrafı muciptir. Bu hücreler için i-
ki buçuk milyon lira harcamak lâzımdır. Vazi
yeti coğrafimiz itibariyle hücre şuraya buraya 
yapılır. Fakat bunlar şuraya buraya taşına
maz ki. 

Hücreye girme mecburiyeti an prensip kabul 
edilmiş bir meseledir. Bunu, girmek mecburidir, 
şeklinde kabul etmek yerinde olur zannede
rim. 

MUZAFFER AKALIN (Kastonıonu) 
Sayın arkadaşlar, bu kanun tasarısının getir
diği yeniliklerden birisi de seçmenin oyunu ka
palı hücre içerisinde zarfa koymasıdır. Tasarı
da oy kullanmak için hücreye girmek mecburi
yeti konmuştur. Bazı arkadaşlar seçmen mec-
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bur edilmesin ister hücreye girsin, isterse gir
mesin diyorlar hücreye girmiyen girmek iste-
miyen seçmenler olursa bunları hücreye girme
ye icbar etmiyelim. Aksi takdirde seçim masu
niyetini temine çalışırken diğer taraftan şahsi 
hürüyete müdahele edilmiş olur diyorlar. 

Sayın arkadaşlar, hücreye girmek mecburi
yeti hücre sisteminin zaruri bir neticesidir. E-
ğer hücreye girmek ve oy puslasmı hücrede 
zarf a koymak mecburiyeti olmazsa hücre sistemi
ni kabul etmiş olamayız. Çünki hücre sistemi va
tandaşın hangi seçmenler lehine oyunu kullan
dığı bilinmemesini ve bu hususta her hangi bir 
tesit veya şu ve bu nüfuzdan salim olarak re
yini kullanmasını temin edecektir. 

Eğer mecburi olmazsa vatandaşlar tesir ve 
nüfuz altında kalır. Onlara birisi diyebilir ki, 
siz oyunuzu benim gözümün önünde atacaksınız -
ve atmadan evvel de oy pusulanızı açıkta zarfın 
içine koyacaksınız, sizin hangi oy pusulasını 
zarfın içine koyduğunuzu ben müşahede fırsat 
ve imkânını bulacağım. İşte bu suretle hücreye 
girenlerin bunun hilâfında oy verdiği şüphe ve 
zannı uyanacaktır. Hücreye girmeden oyunu 
açıkta veren bu teklifi kabul etmiş, giren ise, 
kabul etmemiş olacaktır veya böyle sayılacak
tır. Hücreyi kabul etmekten maksat oyların ta
mamen gizli olmasını garanti ettiği için oyların 
burada zarfa konulması maksada tamamen uy
gundur. Mademki hücreyi kabul ediyoruz, hücre
ye girmenin mecburi olduğunu da kabul etmeli
yiz. 

Bir arkadaş, hücreye girmezse reyinin sayılıp 
sayılmıyacağını sordular. Şüphesiz ki, sayılmı-
yaeaktıı* , zaten bu hüküm bunun için konmuş
tur. Benim görüşümün bir noktası budur. 

İkincisi; bir zarfta birden fazla pusula çıkar
sa olunaeak muamele hakkındaki kayıt ve şart
lar. Birden fazla pusula çıkarsa ve pusulalar 
ayrı ayrı ise hiçbiri kabul edilmiyeeektir. Eğer 
puslalar birden fazla olmakla beraber aynı isim
ler, aynı sırayla yazılmışsa birisi kabul edile
cektir. Fakat pusla birden fazla, olmakla bera
ber aynı isimler değişik sıra ile yazılmışsa bunu 
da kabul etmiyoruz. Peki; ayrı ayrı isimleri ih
tiva ettiği takdirde hiçbirinin kabul edilmesin
de hiçbir tereddüt yoktur. Fakat aynı isimleri 
başka başka puslalara yazarak değişik olarak 
vermişse neden birini kabul etmiyoruz endişesi 
vardır. Bunun mucip sebebi şudur; bir kim-
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se beş milletvekili seçilecek ise 7 tane işim ya
zar, bunun başından beşi kabul edilir. Sondan 
ikisi tenzil edilir. Tasavvur buyurun ki, iki tane 
pusla yazmıştır, ikisinde de yedi isim vardır, 
fakat sıraları değişiktir. Sonundan iki tanesi
nin tenziline imkân yoktur. Bundan dolayı ay-

. nı isimler aynı dahi olsa değişik yazılmış 
olan puslalarm kabulüne imkân tasavvur edile
mez. Şimdi burada bir şey hatıra gelir; eğer se
çilecek milletvekili sayısından fazla isim yazıl
mamış ise, yani beş milletvekili seçileceğine gö
re beşer kişi yazılmışsa o vakit böyle bir endişe 
yoktur denilebilir. Arkadaşlar, bu takdirde de 
tasnif çok güçleşir. 1000 oy puslası çıkması lâ-
zımgelen sandıktaki zarflardan fazla oy puslası 
çıktığı takdirde, aynı isimler aynı sırada mı ya
zılmıştır. kolaylıkla göze çarpar. Ama, sıralar 
değişik ise bunların değişik isimler olup olma
dığını tesbit etmek, uzun sürer arkadaşlar. Ve-
bunu bir tasnif süresi içine sığdırmıya da im
kân kalmaz. Bu zaruretledir ki, değişik sıra ile 
yazılmış olan oy puslalarınm kabul edilmemesi
nin bir zaruret olduğunu kabulden başka çare 
yoktur. 

BAŞKAN — îhsan Olgun-
ÎHSAN OLGUN (Yozgad) — Benim maru

zatımı Sayın komisyon başkanı da izah ettiler. 
Onun noktai nazarına katılacağım. 

Esasen prensip itibariyle bu kanunun kabu
lünde ta bidayettenberi şu nokta ürerinde dur
duk : Gizli oy, açık tasnif. Binaenaleyh gizli oy 
prensipini kabul ettikten sonra hücreyi de bizzarur 
kabul edeceğiz. Oraya girmek mecburidir. Bina
enaleyh hücreye girmeyi ihtiyari olarak kabul 
edemeyiz. Kabul ettiğimiz takdirde; koyduğu
muz ana prensipe mugayir hareket etmiş oluruz. 

Bundan dolayı hücreye girmenin mecburi 
olduğunu teklif ediyorum. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaş
lar; bir zarfta çıkan iki listede isimleri ayni ol
duğu takdirde sıranın değişikliği nasıl bir hak
sızlık doğrudur? Eğer listelerde fazla isimler var
sa mesele yok. Meselâ beş tane Milletvekili seçi
lecektir, listelerde beş isim yazılmıştır, yalnız 
sıra takip edilmediğinden dolayı bunu kabul et
memek hiçbir sebebe istint edemez. Yok; seçimde 
vakit uzar, listeleri karşılaştırmak için zaman 
ister gibi sebeplerle bilmem ki böyle hakların ip
taline gitmek doğru olur 'mu? 
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Bön asili kapalı yere seçmenin girmesi mec

buri tutulmalı mıdır; tutulmamalı mıdır mese
lesi üzerinde konuşmak için söz aldım,. 

Arkadaşlar, bizim seçimde aradığımız âzami 
derecede seçmeni tesirden uzak tutmaktır. Kapalı 
yeri de bunun için kabul etmekteyiz; Eğer bu, 
ihtiyari bırakılırsa hariçte bazı pazarlıklar "•olur, 
ki bizim' namımıza rey vereceksin ve reyini de 
açık kullanacaksın şeklinde. Bu pazarlıkta, seçme
ni kontrol için bunu şart koyarlar. O takdirde 
seçmeni tesirden uzak tutamayız. 

Sonra bazıları kendine güvenir, açık verece
ğim der. Diğerleri sen bize söz verdiğin halde 
reyini açık verdin gibi hâdiseler olabilir, ve rnıi-
ahazeye mâruz kalır- Veyahut ta falan reyini 
açık verdiği halde sen veremedin, koydıth, koyma
dın gibi iddialara vesile verir. Onun için madem
ki kapalı yer usulünü kabul etmekteyiz, reylerin 
mutlaka herkes tarafından kapalı yerde zarfa 
konmasında içtimai fayda vardır. 

IIIFZT OĞUZ REKATA (Ankara) — Efen
dim, bu maddenin yazılışında: bir takım tehir 
olmuştur. Bu takdim tehir dolayrsiyle zihinler
de teşevvüş doğuran, bir vaziyet hasıl oluyor. 
Netekim maddenin ikinci ve ' üçüncü 'fi kral arı 
şöyle diyor: «Adayların adlarını gösteren ve 
önceden bastırılmış veya, yazılmış veya yazdı
rılmış oy puslaları kullanılması caizdir. 

Oy puslalarma, ne kadar Milletvekili seçile-
cekse o kadar ad yazılmak lâzımdır-;» P>u fık
ralardan sonra da, seçim komisyonlarına ait 
birçok şeylerden bahsediliyor. Halbuki alt ta
rafta bir hüküm vat' ki, bu, fıkrayı ikmal edi
yor, o da şudur: «Oy puslalarma ne kadar 
Milletvekili seçilecekse o kadar ad yazılmak lâ
zımdır» denildikten sonra şu 6 ncı fıkramı in 
gelmesi icabeder: «Belli sayıdan daha az yazıl
mış veya yazdırılmışsa yalnız yazılı adlar ka
bul olunur.» «Ve devamı..» 

îşte bu, ikinci ve üçüncü fıkradan sonra de--
vam etin esi lâzlmgelen bir hükümdür. Metinde 
ise al&Sâc'î' fıkra olarak konmuştur. Binaena
leyh'bir kimse bu metni ele aldığı zaman, o y 
puslularına,' yakılacak olan Milletvekili sayısın* 
dan az yazılmışsa çok aşağıda, gelen bu'hük
mü na'zâra alırfadan oyların muteber olmıyaeağı 
fikrîne zahip olabilir. 

Bu fıkranın yukarıdaki fıkrayı takip; etme
si ise; fikrî teselsülve mantık icâbıdır. Bu iti
barla, ikinci üçüncü fıkraların altıncı fıkranın 
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başına gelmesi lâzımdır. Bu tashihi yapmak 
için bir önerge sunuyorum kabulünü rica-ede
rim. 

Bu vesile ile bir noktayı daha arzedeyü»; 
I>ıı tasarıda gizli oy prensipi asıldır; Gizli oy 
prensipiuin asıl olması tasarının getirdiği ana 
kaidelerden birisidir. Tatbikatta güçlük ola
bilir. Bilhassa köylerdeki kadın seçmenleri
mizde baz! tereddütleri icabettirecektir. Ama 
bu tasarının ortaya koyduğu gizlilik prensi-
pine en ufak bir istisna yolu açtığımız takdir
de bu prensip tatbik edilemez bir hale gelebi
lir. Onun için istisna teşkil edecek bir açık 
kapı bırakmak ,bu kanımdan beklediğimiz giz
lilik prensipini ortadan tamamen kaldırabilir. 
İşin t atbika tındaki bütün güçlüklere rağmen 
bir demokrasi terbiyesi ve disiplin mevzuu 
olan seçimin "gizliliğini-masun tutmak için hüc
reye girmeyi mecburi kılmak yerindedir. Seçim 
terbiyesini demokrasi dünyasının her yerinde 
olduğu gibi, memleketimizde'de geliştirmek 
için reyin mut lak gizliliğini temin, edelim. "Bu 
itibarla hücreye girme keyfiyetinin mecburi olma
sını müdafaa ediyorum ve bunun böyle kabu
lünü rica ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Hücreye 
girmek mecburiyetini müdafaa eden arkadaş
ların noktai nazarlarına iştirak ediyorum. Kül 
halinde kanunun gizlilik prensipini muhafaza 
etmesi için bunun zaruri olduğuna kanaat ge
tirdim. Yalnız hücreye girmiyenlerin reyini 
kabul edip etmemek hususundaki seçim kurul
larının hattı hareketinin tasrih edildiğine kani 
değilim. Bu nokta tasrih edilmelidir. Hücreye 
girmiyen bir insanın oyunu almaktan seçim,ku
rulları istirikâf edecek midir, etmiyecek midir » 
(Edecek sesleri) 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Arkadaşlar; 
gizli oy'prensipi millî hukukumuza bir objektl f 
hak konusu olarak girmektedir. Yani seçmen, 
bu benim sübjektif hakkımdır, istersem kapalı 
yerde,' istersem açık yerde veririm, diyemez. 
Onun kapalı' yerde rey vermesi, diğer bütün rey 
ku 1 lanahların • hukuku % umumiy esindedir. Binaen-
aleyh bu bir mecburiyet ifâde eder ve seçim ko
ni isyonlarında kapalı yere uğramadan; zarf ge- • 
tirşe oyu kabul edilmez. Seçim komisyonu da 
bunu kabulden memnudur. Bu noktanın zapta 
geçmesinde fayda vardır, faidei hukukiye var* 
dır. 
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Saym üstadım Adnan Adıvar, kapalı yer tâ

birinin, hücre tâbiri ile değiştirilmesini teklif 
buyuruyorlar. Esas maksadımız haddizatında 
hücredir. Buna diyecek yoktur. Yalnız şu nokta
yı arzedeyim ki arkadaşlar, bu hücre usulünü 
memlekette ilk defa bir kanun mevzuu olarak, 
bir müessese olarak alıyoruz ve hüereyi secimin 
sıhhatinin şartı olarak kabul ediyoruz. Şimdiye 

. kadar;içişleri Bakanlığının yerdiği talimatla 
hüeseye benzer şekilde,; muhtelif mahallî vasıta 

; ve imkânlara göre hazırlanan kapalı oy yerlerin-
de<tatbikat;yapılmı§tır ve tatbikat muvaffakiyet
le! neticelenmiştir. Fakat memleketin her .tara
fından, Jıer köşesi içinmniform bir hücre - tesis 
ve tatbikına da imkân görülemez. 

Anayasada bütün tâbirlerin yerine Türkçe te
rimler^ koyakken; SeçimKanununa yeni koydu-

, -,. ğumuz bir, mavzuda ı Arapça. bir tâbiri koymıy a-
lım dedik. Maksat> yalnız, bir ̂ kişilik kapalı yer
dir dedik. Esasen ibarei kanuniyede yalnız bir 
kişinin,irebileceğini, gösteren, hükümler vardır. 
Ve o bir kişi çıkmadıkça diğer bir, kişinin gire-
m iveceğini gösteren hükümleri mevcuttur. Onun 
için müsaade buyurun. Mahallî şartlara göre 
hazırlanmış olan kapalı oy yeri diyelim ki, 
kadın da erkek de sırası ile girsin, bu suretle iş
tirak nispetinin yükselmesini sağlıyalım ve işti
rak nispetini azaltacak bir şekle gitmiyelim. 

Hücrenin lûgatta mânası altı semti kapalı 
olan yer demektir. Fakat Türk Milletinin hücre 
olarak ifade ettiği -birçok şeyler ve şekiller, var
dır. Duvardaki raf hüerediry duvardaki oyun-
tulu yeylere hücre der le r ; 'Bu itibarla değişiklik 

- olmasın. ^Kapalı oy-yeri yalnız bir kişinin gire-
- eeği ve okimse çıkmadan diğer birisinin gdremi-

y«ceği yer demektir.- Binaenaleyh maddenin ay-
< nen kabulünü rica ederim. 

-Yalnız* Hıfzı-Oğuz Bekata'nın bir teklifi var
dır, i'-> fıkraların yerlerini değiştirmeyi istemekte
dir. Fıkraların yerlerinin değişmesiyle madde-

; ;.nin*maksat ve- mânasına ve taşıdığı hükme halel 
../i ^İmiyeceğiîiçin Îç4#eıi Komisyonu adına iştirak 
•is ediyaram. 

^SAİTv KOKSAL i (İsparta) —Efendim; ben 
Miniftthtecemj iki* arkadaşımınuSaşkanlığa -sunduk-
»»iarau fcâksrirAerin;ihtiva- "ettiği;iki. noktaya ., temas 

, .\ iedficeğim: 
^&Saym^Mitat tŞakm Altan. arkadaşım.. verdiği 

ubirutekrirde^mevcut metindeki:( «Oy *<#uslasını 
.Mkjmsfc görmeden .-kapalı oy) yerinde., zarf akoyması 
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mecburidir» cümlesine «kor ve kapar» kelimesi
nin ilâvesini istiyor. Halbuki 24 ncü maddenin 
yukarsında şöyle bir hüküm vardır; aynen oku
yorum : 

«Oy puslalarınm behemehal bu mühürlü 
zarflar içine konulup kapatıldıktan sonra sandı
ğa atılması şarttır.» 

. Bu itibarla bu fıkraya arkadaşımın, teklif et
tiği gibi bir ibarenin eklenmesine kanaatimce 
lüzum yoktur. Arkadaşım müsaade buyururlar
sa lütfen takrirlerini geri alsınlar. 

.Ikmçi nokta : 
Emin Soysal arka4aşım da Ananasa Komis

yonunun metnindeki biç Jıkranuı,»lmı?aya ilâve
sini teklif etmektedir. 

Anayasa .Komisyonun, kabul v ettiği, ügüneü 
fıkra .şudur: 

. t«Oy puslalarına ne kadar Milletvekili «eseçi-
. ieoeksc % kadar Müjefeekili adı.,yapılabileceği, 
. yazışı, olmıyaaların emniyet ettikleri .Jtimşelere 

de yazdırabilecekleri ». Bu seçim komisyonunun 
vazifesini,gösteren bir fıkradır, Halbuki Ada-

.let Komisyonu bunu daha mütekâmil .bir şekil
de şu hale getirmiştir: 

« Oy puslalarına ne kadar milletvekili seçile- • 
çekse o, kadar ad yazılmak lâzyndır » Yani ;âmir 
hükme çevirmiştir, Fakat buradaki yazırbilmi-
yenlerin durumunu da yukariki, fıkraya,,der-
çetmiştir: « Adayların adlarını gösteren ve ön
ceden, bastırılmış veya yazılmış veya yazdırılmış 
oy puşlalarım d,a kullanması caizdir ».Burada 
yazdırılmış oy pusjası kullanılması caizdir, de-
4ik,ten sonra, artık emniyet ettiklerine< (yazdır a-
biieçeği) şeklindeki ihtiyari hükmün bu suret
le değişmesine.lüzum kalmamıştır. 

Naçiz kanaatime göre Adalet Komişyonu-
, nun arzett^iğim iki takrir mevzuu olanvhüüküm-

leri mutlaktır. ; Takrirlerin ifade ett^kj-eri, mak
satlar .esasen hâsıl olmuştur. Adalet Kqmisyo-
nu metninin kabulünü rica ediyorum. 

•• RASÎM ERELı (Konya) — Muhterem,arka
daşlar, mevzu çok aydınlatılmıştır. Yalnız 
Seçim Kurullarında uzun zaman görevli kal
mış bir arkadaşınız sıfatile bendenim bu mevzu 

adaşlar, mevzu çok aydınlatılmıştır. ; Yalnız 
kullanacak vatandaşlar için katî bir zarurettir. 

• Yalınız hücre tesisinde esas, ana maksat doğ
rudan doğruya verilen oyların gizlilğidir. Ana
dolu da : bilhassa . birçok -yerlerde öyle. f çiftçi 

-^78» — 
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aileleri vardır ki bunlar kendi maiyetleriyle 
toplu bir halde seçim yerlerine giderler. Hattâ 

. buna 50 kadar yekûna baliğ olabilirler. Binaen
aleyh bunların başında olan çiftçi ailesi onun 
kontrolü altındadır. Bunlar rey vermek için 
hücreye girme mecburiyeti olmadığı taktirde 
bizzarur onların istediklerine rey vermek duru
muna düşerler. Halbuki bu çiftçi aileleri ve bu 
nun maiyetinde bulunanlar doğrudan doğru
ya hücreye girmek suretiyle rey vermek hak
larını kullandıkları taktirde daha serbest ha
reket ederler, kendi düşüncelerinde serbest 
kalırlar, binaenaleyh açıkta rey vermekte mah
zur vardır, hücre esastır kabulünü rica ederim. 

MlTHAT SAKİR ALTAN (Konya)—Muh
terem arkadaşlar; benim bu maddeye konmasını 
istediğim şey yukarıdaki Fıkra hükümlerine 
münafi değildir, faidei zaide kabilindendir da
ha çok sarahat vermek ve metindeki noksanlı
ğı gidermek baknnmdandır. Yoksa Sait Kok
sal arkadaşımın dediği noktaya ben de iştirak 
ediyorum. 

Filhakika bu hüküm esasen yukarda var. 
Oyların gizli olması esası kabul edildiğine göre 
o hükme muvazi olarak bunuda bir faidi zai
de de olsa (Kapamak) kelimesinin konmasında 
bir mahzur yoktur. Komisyon üyesinden Sa
yın Akif Eyidoğan'la da görüştüm bir mahzur 
görmediler. 

İkinci mâruzâtım da, hücre kelimesine ait
tir. Hücre hakikaten mühimdir ve bir esas pren
sip olarak bu kanunda yer almıştır. Oy emniye
tini temin edecektir. Oy odasına girmek ihti
yari bir tecerrüt olur. Burada hücre kelimesi
nin yerine oy odası denmesi daha iyi olur tah
min ediyorum. Hücreden maksat kapalı olma
sından ileri geldiğine göre oy odası denilmesi, 
iki kelimeden ibaret bir mürekkep kelimedir, 
kapalılığı daha iyi fayda eder. Bu itibarla oy 
odası denmesini teklif ederim. Bilmem bu hu
susta Naim Hazini Beyefendi üstadımız ne bu
yurdular? Üç kelimeden ibaret bir ibaredir. Bu
nu kapalılık mânasını da ihtiva etmek üzere 
«Oy odası» olarak ifade etmekte mahzur var 
mıdır, bilmiyorum ne düşünüyorlar? 

Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Efen
dim, bendenizin bu hücre meselesinde ısrar edi
şimin sebebi, dün ve evvelki gün de söyledim, 
sırf bu dil meselesinden ibarettir. Kapalı yer 
elendiği zaman, cami de kilise de kapalı yerdir. 
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Eğer «Hücre» yerine güzel Türkçe bir kelime 
bulunursa onu da kabul ederim. Ama güzel 
Türkçe! Fakat, başka yer, hücre, bir kişinin gir
mesi matlup olan yer demektir. İngiltere'de, 
postanelerin bölmeleri gibi bölmeler yapıyor
lar. Buna o kadar ehemmiyet veren yerler var ki, 
ayakları gözüksün mü, gözükmesin mi onu dahi 
münakaşa etmektedirler. 

Şimdi içişleri Bakaniyle görüştüm, dedi ki, 
benim yapacağım gayet kolaydır, dört direk 
çakmak, bir de üzerine bez sarmaktan ibaret
tir. işte bu bir hücre olabilir. Fakat kapalı yer 
hücre değildir, etrafı kapanmış ve bir kişinin 
gireceği yer demektir. Perde çekildikten sonra 
zaten görülmez. Buna hücre demekte ben bir 
mahzur görmüyorum. Bazı arkadaşlar yanlış 
anlamışlar bunun için tekrar kürsüye çıktım. 

BAŞKAN — Madde hakkında 19 arkadaş 
söz söylemişlerdir. Verilmiş beş önerge de var
dır. 

EMlN HALİM ERGUN (Ankara) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeler okunduktan sonra 
izahat verirsiniz. 

EMİN HALIM ERGUN (Ankara) —Söz
lerim önergeler hakkında değildir. 

BAŞKAN — Komisyon namına mı konuşa
caksınız ? 

EMlN HALIM ERGUN (Ankara) — Komis
yon namına da konuşmak istiyorum fakat evvelâ 
şah'sî mülâhazalarımı arzedeceğim: 

Efendim; madde hakkında önerge veren ve 
noktai nazar beyan eden arkadaşlarımın müta
lâalarına sonra kısa kısa cevap vereceğim: Ba
nini, komisyonda ekseriyetten ayrıldığım bir 
nokta vardır. Demin söz söyliyen arkadaşların 
ifadelerine dikkat ettim, hiçbirisi bu kısma te
mas etmedi. Ben bu itirazımı imzam üzerine üç, 
dört kelime ile yazdım. 
Efendim, komisyon ekseriyeti; bazı bağımsız aday
ların teşkilât yapamıyacağı, sandık başlarına ka
dar oy puslalarını gönderemiyeceğini nazarı iti
bara alarak, komisyonlar gitmeden.evvel her aday 
rey puslalarını kurula verirse, kurul komisyonlar 
vasıtasiyle bu rey puslalarını sandıklara kadar 
gönderir diye, diğer komisyonlarda olmıyan 
bir fıkrayı maddeye ilâve etti. Bendeniz buna 
muhalif kaldım. Sebebi şu; malûmu âliniz kurul 
ve komisyonlar bitaraf olacaklardır adayların 
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rey puslalarınm tevzii keyfiyetiyle onların alâ
kadar olmaması lâzımgelir. Binaenaleyh, aday
lar veya siyasi partiler, kendi oy puslalarmı 
sandık başlarına kadar gönderir ve bunun için, 
isterlerse teşkilât da yaparlar. Burada kendileri
ne kanunen âmme vazifesi verdiğimiz kurul ve 
komisyonlara, partilerin ve adayların rey pusla
larmı taşımak ve oraya kadar götürmek gibi bir 
mecburiyet tahmil etmeyi ben sisteme aykırı gör-
öüm, Bu itibarla komisyonda bu noktaya muha
lif kaldım. 

Komisyonun tesbit ettiği şekle göre - ister 
hücre deyin, ister kapalı oy yeri deyin - şimdi 
önergeler okunacak ve tesbit edeceksiniz % orada 
beyaz kâğıt bulundurmak mecburiyeti vardır. 
Partiler ve adaylar bu kapalı oy yeri içinde ken
di oy puslalarmı da bulundurabileceklerdir. İs
terlerse hücre dışında da bulunduracaklardır. 
Binaenaleyh bu vaziyette ve beyaz kâğıt bulun
durmak mecburiyeti yanında bir de komisyonlara 
parti ve aday puslalarmı da oraya götürmek vo 
bulundurmak mecburiyetini tahmil etmiyelim. 
Bu kanaatimi komisyonda, da arzettim. Fakat 
ekalliyette kaldım. Bu benim şahsi noktai naza-
rımdır. Yüksek takdirinize arzediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutcağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim Kanunu tadili projesindeki 24 ncü 

maddede bulunan (kapalı yer) tâbirinin şifahen 
arzettiğim esbaba binaen (hücre) kelimesiyle 
değiştirilmesini teklif ederim-

İstanbul Milletvekili 
Dr. Adnan Adıvar 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, birer bi
rer önergeleri halledelim. 

Bu önerge hakkında komisyonun bir noktai 
nazarı var mıdır? 

KOMİSYON ADINA EMİN HALİM ER-
GTJN (Ankara) — Efendim; kapalı yerden mak
sat; zaten hücredir, kapalı oy yeridir. Bendeniz 
sarahaten arzediyorum. Müsaade buyurursanız 
metinde daha vazıh olmasiı için «kapalı yerî» 
diyeceğimize «kapalı oy yeri» diyelim. 

Sonra diğer komisyonların tasarısında, bu 
oy yerinden bir seçmen çıkmadıkça, başka bir seç
men giremez, kaydı vardı, başka bir seçmen gire
mez ama, memur girer, komisyon üyesi girer gi
bi bir mâna çıkmasmıı önlemek için, seçmen oy 

• yerini terk etmedikçe herhangi bir kimsenin gir-
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meşine müsaade edilmez, demek suretiyle b k 
bunu daha şümullü bir vaziyette aldık. Binaen
aleyh kapalı oy yerinden maksadımız, şimdi hu
zurunuzda arzettiğim şekilde, seçmenin oy pus-
lasmı kimse görmeden zarfa koyabilmesine mü
sait olabilecek bir yerdir. Başka bir kimse de bu-
lunmıyacaktır. Hattâ sandık başındaki muvaz
zaf bir kimsenin de girmemesini temin için «baş
ka kimse giremezi» şeklinde aldık. Takdir Yük
sek Heyetindir. 

BAŞKAN — Bu önergeyi reyinize sunuyo
rum- Adnan Adıvar'm bu «kapalı yer» tâbirinin 
«hücre!» ile değiştirilmesi hakkındaki teklifini 
nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti
bara alınmıştır. 

Şimdi diğer önergeyi okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin 8 nci bendinin bir zarf 

içinde birkaç liste çıktığı halde bu listelerdeki ad
lar aynı ise sıra takip etmese dahi birisinin ka
bulü şeklinde tâdilini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili Tokad Milletvekili 
Cenap Aksu Galib Pekel 

BAŞKAN — Bu noktai nazarın muhalifi olan 
arkadaşların da mütalâalarını dinledik. Binaen
aleyh mesele aydınlamıştır. 
önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilme
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle (zarfa koyması 

mecburidir) ibaresinin (kapar) kelimesinin' ilâve
siyle (zarfa kor ve kapar) şeklinde düzeltilerek 
kabul buyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Mitat Altan 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Komis
yon sözcüsü mevzuubahis etti. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okuduktan sonra oya 
koyarken kimseye söz veremem. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Be-
min de söz söylemek hakkım değil midir? Kifa
yeti müzakere kararı verilmemiştir. 

BAŞKAN — Usulen bütün hususlar hakkın
da bütün arkadaşlara söz verdim, siz de konuştu
nuz. 
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.(MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) - t Bu 

;itâkri"P hakkında görüşümü araedeleğim••" belki 
"•'. faydalı-ölür. 

•••'• BALKAN —^ Peki. 
ASALET KOMİSYONU ADINA' EMİN 

- HALİM ERGUN (Ankara) — Demin 'diğer bir 
-âtfkad^iiMzıft dediği gibi .komisyonda tesbit-etti-

-;ğimk jpkil >zatenı bu arkadaşımızın•• Meklifitideki 
maksadı taşimaktadır. •'Arkadaşımızın teklifi gi
bi buraya böyle bir kelime korsak tatbikatı daha 
»z%ad©a.güçleştirmiş olabiliriz, Zaten biaim mak-

•'•'• sadımıZ'/sepaen oy puslatsmı .kapalı oy yerinde 
zarfa koyduktan sommc içerisindeki bu*puslanın 
başkası tarafından görülmesi iinaimkün olmıyacak 
şekilde zarfı götürüp sandığa .atmacıdır. 
Yapıştırma mecburiyeti •<. yoktur, s. isterse zar
fın kapağını içine kıvırır, isterse örter, 
isterse yapıştırır.' Bu vaziyet tavazzuh et
sin ki, yarın sandıktan çıktığı zaman bu 
zarf yapştırılmamıştır, içine bükülmüştür de
yip oyların nazarı itibara alınmaması gibi bir ne
tice hâsıl olmasın. Yapıştırma mecburiyeti yok
tur. ÎSterse yapıştırır, isterse kapağını kıvırır, 
maksat doğrudan doğruya, içindeki pusulanın ki-

! ine i ait olduğu sandığa atd-ı ncaya kad ar ı bel li ol-
mamasrdır. 

MUZAFFER AKALIN i (Kastamonu) - * Bir 
•diyeceğim yoktur. -.;•• Kaspatmak yapıştırmak de-
mek-iîiidir diye, 'bunu anlamak istemiştim. 

BAŞKAN — Başka söz yok, önergeyi oyunu
za sunuyorum, Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Y üksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğiım sebepler yüzünden şu fık

ranın kabulünü rica ederim. 
Anayasanın hazırladığı fıkra : 
« Oy puslalarma ne kadar milletvekili seçi-

lecekse o kadar milletvekili adı yazılabileceğini; 
yazısı olmıyanlarm, emniyet ettikleri kimselere 
de yazdırabilecekleri belirtilir ». 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALIM ERGUN(Ankara) — Adalet Komisyo
nunun. tesbitt ettiği• şekil daha vazıhtır. Sekmen 

: zaten yazdırırkenı emniyet ettiği kimseye yazdı-
dır. Okuyup yazma bilmeıpek mecburiyetini de 
kaldırdık. Okuyup yazma bilir, de yine başka-
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sına-yazdırabilir. Metin Emin Soysal arkadaşı
mın istediği şekildedir; Biz komisyonda madde
yi daha vazıh olarak tesbit etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeu yoktur, öner
geyi nazarı itibara alanlar... Almıyanlar ... öner
ge nazarı itibara alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim üzere 24 neü madenin 2 

ve 3 neü fıkralarının, (Belli sayada) kelimele
riyle başlıyan ti ncı fıkranın başmak .olunmasını 
arz ve teklif ederini. 

Ankara »Milletvekili 
. fiıfzı ()ğuz;Bekata 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
AD ALET KOMÎSY( )N U SÖZCÜSÜ' EMİN 

HALÎR ERGUN (Ankara) —Bizim arzettiğimiz 
şekil daha vazıhtır. Sırayı değiştirmeye lüzum 
görmüyoruz. 

HIFZI OĞUZ BE KATA (Ankara) — Tekli
fimi içişleri Komisyonu kabul etti. 

BAŞKAN — Siz de israr ediyorsunuz? 
HIFZI OĞUZ BEKATA* (Ankara) -^ Bir 

nokta vardır, böyle olmazsa-teşevvüş uyandırt-
yor. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu önergeye göre yapılacak iş, bir takdim 
tekirden ibarettir, o şekilde tashih .edeceğiz. 

Bir- önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen 24 neü madde

deki (Seçim komisyonları seçim mahalline hare
ket etmezden evci kurullara verilen oy puslala-
nnm bu komisyonlar marifetiyle mahallerine 
gönderilmesine) dair olan fıkranın tayyedilme-
sini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

BAŞKAN —-Emin Halim Bey Komisyonda 
akalliyette kalmıştır. ,, Ekseriyette olan arkadaş
ları mütalâaya daveti ediyorum. Yani Adalet 
Komisyonunda ekseriyet fikrine iştirak,-edenler
den bir arkadaş izahat versin. 

EMİN MALÎM EROUN (Ankara) - ^ M ü 
saade ederseniz bitarafane; olarak:her İM noktai 
nazarı arzedeyinı. 
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BAŞKAN-—Ekseriyet fikrine iştirak eden-

leri -beyanı mütalâaya davet ediyorum. 
FUA1> SİRMEN (Rize) — Ekseriyetin fik

rini Sözcü izah- eder. 
EŞREF;DİZDAR. (Giresun) — Bitaraf söy

lemek şartiyle. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM EEGüN (Ankara) —Bi ta ra f olarak 
ârzedeceğim; 

Adalet Komisyonun ekseriyetinin noktai na
zarı şudur; siyasi- partilerin her köy ve kasa
bada teşkilâtı, vardır; onlar istedikleri oy pus-
lalarmı sandıklara gönderebilirler. Fakat müs
takil adayların bu iktidarları yoktur, bu oy 
puslalarım kurula versinler, kurul da komisyon
lara versin, mahallerine göndersin, ekseriye
tin noktai nazarı budur. 

Benim noktai nazarım ise aday kendisi teşki
lât yapsın ve göndersin, kurullara ve komisyon
lara bu vazifeyi tahmil etmiyelim merkezin
dedir. Çünkü, bu keyfiyet âmme hizmeti gö
ren kurulların tarafsız olmaları esasına uygun 
düşmez. 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza su
nacağım, mesele, müstakil adayların puslaları-
nı seçim komisyonlarına seçim kurulları tarafın
dan gönderilip gönderilmemesi meselesidir 

Mesele bu bakımdan ehemmiyetlidir. Arka
daşımız- ekalliyette kalmıştır, Komisyonda. 
Hem çoğunluğun ve hem de ekalliyetin noktai 
nazarını izah etti. Arkadaşım diyor ki ; seçim 
kurulu tavassut etmemelidir. 

önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum: Na
zarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı itiba
ra alınmıştır. 

Yazılış şeklini Komisyon tesbit etsin. Bek
liyoruz. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — 24vncü"irıaddenin-18 - 19 ncu satırlarm-

daki,; (Bunların 'hacimleri ve şekilleri- mahal
lin icaplârnıa.1 göre değiştirilir) kelimelerinin 
kaldtîvllmasîfti? 

2. — 21 * iıci'satırındaki (Kapalı oy yerinde 
zarfa koyması meeburidir) ibaresinin yerine 
(Kapalı oy yerinde zarfa koyabilir) ibaresinin 
konulmasını^ 

'3.-'—- 56 - 57 nci< satırlarındaki (Veya aynı 
adlatf «değişik sıra ile yazılmış) kelimelerinin çı-
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karılmasını; 

Yüksek- Meclisin oyuna sunulmasını arz ve 
rica ederimi 

Niğde .Milletvekili 
İbrahim Refik :Soyer 

BAŞKAN — Bu önerge İbrahim Refik Soy-
er'indir, izah etmemiştir. 

İzah edecek misiniz önergenizi İbrahim Bey! 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Mak

sat hâsıldır, önergemi geri alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin 6 ncı fıkrasının-.aşağıdaki şekilde 

yazılmasını teklif ederim:. 
«Belli sayıdan da&a»>az ad yazılmış veya yaz

dırılmış oy puslala.rı olduğu gibi kabul edilir.» 
Konya, Millet vekil i ; 

Naim IIazim Onat 

BAŞKAN — Naim Bey önergenizi lütfen 
izah ediniz. 

NAtM HAZIM ONAT (Konya) — Önerge-
belli sayıdan daha az ad yazılmış veya yazdırıl
mış ise yalnız yazılı adlar kabul edilir. Zaten 
başka birşey yapılamaz ki. Yazılmıyan ad yok
tur ki, onlar kabul edilsin. Bendeniz onun için 
bir önerge veriyorum. . 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, bizim 
maksadımız şudur: Belli sayıdan az ad yazılır
sa bunlar atılmasın, noksan olanlar birer rey 
yazılsın diye düşündük. Belli sayıdan fazla ise 
baştan belli sayıya kadar olanı alınır, diğer
le ı?i çizilir. Maksadımız budur. 

NAİM HAZİM ONAT (Konya) — Önerge-
inin bir defa daha okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okuyoruz. 
(Naim Hazini Onat'm önergesi tekrar okun

du). 
BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate, alan

lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Maddeyi o şekilde değiğiştireceğiz. 

Arkadaşlar; bu madde tashihe mâruz kal
mıştır. Müsaadenizle SJII şeklini yeniden 

okutuyorum. 
(24 ncü maddenin tashihli şekli yeniden 

okundu). 

Madde 24. — Sandık kilitlendikten sonra 
her gelen seçmenin kimliği sorularak .kendisi
ne bir mühürlü zarf verilir.; Oy- pusmalarının 
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behemehal bu mühürlü zarflar içine konulup ka
patıldıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy 
puslaları seçmenler tarafından tedarik edilebile
ceği gibi seçim yerinde önceden hazırlanmış bu
lunan oy puslalarmdan veya kâğıtlardan alın
mak suretiyle de kullanılabilir. 

Seçim komisyonu, seçmenlerin, içinde oy 
puslalarını yazmaları ve zarfa koymaları için 
seçmen adedine göre münasip görülecek mik
tarda kapalı oy yerleri hazırlar. Bunların ha-
cımları ve şekilleri mahallin icaplarına göre de
ğişebilir. Seçmenin oy puslasmı kimse görme
den kapalı oy yerinde zarfa koyması mecburi
dir. Bir seçmen kapalı oy yerini terketmedikçe 
herhangi bir kimsenin girmesine müsaade edil
mez. Ancak bir aday listesini yazabilecek 
müddetten fazla bu kapalı oy yerinde kaldığı
na kanaat getirilen seçmen, komisyon başkanı 
larafmdan uyarılır. Yine bu yerde kalmakta 
devam ederse komisyon kararı ile buradan çı
karılır ve keyfiyet bir tutanakla tesbit edilir. 

Kapalı oy yerinde boş beyaz kâğıt bulundu
rulur. Parti ve adaylar isterlerse bu kapalı oy 
yerlerinde adaylarının ve kendilerinin isim
lerini muhtevi puslalar da bulundurabilirler. 
Pusla hırda seçilecek milletvekili sayısından faz
la ad yazılır ve yazdırılırsa bu puslalarm başın
dan başılıyarak sırası ile yalnız seçilecek sayı
daki adlar kabul edilip fazlası hükümsüz sayı
lır. 

Adayların adlarını gösteren ve önceden bas
tırılmış veya yazılmış veya yazdırılmış oy pus
laları da kullanılması caizdir. 

Oy puslalarma ne kadar Milletvekili seçile
cek ise o kadar- ad yazılmak lâzımdır. 

Belli sayıdan daha az ad yazılmış veya yaz
dırılmış oy puslaları okluğu gibi kabul edilir. 

Puslaya aynı ad birkaç kere yazılmış ise bir 
oy sayılır. Oy puslalarma yazılan adlar okun
mazsa hesaba katılmaz. 

Oy puslalarma ad ile birlikte soyadının ya
zılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı ya
zılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona ait
tir. 

Zarf içinde birden ziyade pusla çıktığı ve 
puslalarda aynı adlar, ayın sıra ile yazılı bulun
duğu takdirde bunlardan yalnız biri hesaba ka
tılır ve eğer bu puslalarda başka başka adlar 
yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile yazıl
mış ise hiçbiri sayılmaz/ 

. 1948 O : 1 
t niza, mühür veya seçmenin kim olduğunu 

belirten herhangi bir işaret bulunan ve renkli 
olan oy puslaları hesaba katılmaz. Mühürsüz 
zarf içinde atılan puslalar hükümsüz sayılır. 

Puslalar siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların mahsus işaretini havi olabilir. 

Kanunun bu şartları seçimden önce gazete 
ile, gazete olmıyan belde ve köylerde adet olan 
vasıtalarla ilân edilir. 

I* AŞK AN — Maddeyi bu tashihlerle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyen-
ler... Madde bu tashihlerle kabul edilmiştir. 

Madde 25. —• Seçim yerine gelen her seçmene 
köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve hü
viyetinde tereddüt edilirse kimlik cüzdanı iste
nebilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin 
seçim defterindeki adı yanma imzası alınarak 
zarfı sandığa atmasına izin verilir. İmza bilmi
yorsa veya mührü yoksa sol elinin baş parma
ğı bastırılır ve bu parmağı olmıyanların hangi 
parmağının bastırıldığı yazı ile açıklanır. Her 
seçmen kendi oyunu getirip sandığa atmakla 
ödevlidir. Hiç bir sebep ve suretle başkasının 
namına oy puslası sandığa atılamaz. 

Oyların sandığa atılacağı süre saat 8 den 18 
ze kadardır. Ancak sandık başında oyunu ver
memiş seçmenler varsa onlar da oylarını kullan
madan, tasnife başlanamaz. 

HÜSEYİN ULTTSOY (Niğde) — Efendim, 
maddenin ikinci fıkrası şöyledir: Oyların sandığa 
atılacağı süre saat 8 den 18 e kadardır. Ancak,' 
sandık başında oy vermemiş seçmenler varsa on
lar da reyini kullanmadan tasnife başlanmaz. 

Tatbikatta şöyle bir durum düşünüyorum : 
Saate baktık, tam 18 sandık başında beş kişi var. 
Bu beş kişi reyini kullanmcıya kadar sıraya 4 - 5 
kişi daha geldi. Bunlar da reyini kullanmcıya 
kadar 4 - 5 kişi geldi. Böyle teselsül edip gidi
yor. Yani bu maddenin maksadı tam saat 18 de 
sandık başında bulunanların reyini almak ve 
sandığın başında bulunmıyanlarm reyini alma-
maksa, bunun maddede esaslı şekilde tasrihine 
zaruret vardır. Eğer komisyonun maksadı bu 
ise bunu tasrih edici bir fıkranın eklenmesini bir 
önerge ile teklif ediyorum. Karar Yüksek Hey
etinizindir. 

HIFZI OĞUZ Bekata (Ankara) — Kanun 
şâmildir, bütün vatandaşları alâkadar eder. Bu 
itibarla herhangi tereddüdü mucip bir tarafı ol-
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maması ve vazıh olması iyi olur. Burada mühim 
bir hüküm vardır. Her seçmen kendi oyunu ge
tirip sandığa atmakla ödevlidir, deniliyor. Bura
da maksat sandığa her seçmenin kendi oyunu biz
zat atmasıdır. Halbuki burada «bizzat» kelime
sinin unutulmuş olması cümledeki bizzatlık mâ
nasını za'fa uğratıyor. Sırf takviye bakımından, 
yani her seçmenin sandığa oyunu bizzat getirip 
atmasını ifade edecek şekilde bir teklifte bulu
nuyorum. Önergemin kabulünü rica ederim. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Oyunu 
sandığa atacak vatandaşlardan kimliği belli olan 
seçmenlerden seçim defterindeki adı yanma im
zası alınır. îmza etmiyenlerin mühürü varsa 
mühürü bastırılır, o da yoksa sol elinin baş par
mağı bastırılır, o dâ bulunmadığı takdirde diğer 
parmaklarından biri bastırılarak hangi parmak 
olduğu tasrih edilir deniyor. Tasarıda diğer 
parmaktan kasıt, benim anladığıma göre, diğer 
el parmakları olacaktır. Fakat her iki koldan 
mahrum vatandaşları da düşünelim. Onların da 
rey hakkı vardır. Onun için bendeniz parmak 
basma kelimesinden sonra; iki koldan mahrum 
bulunanların bu hal ve vaziyetleri seçim defteri
ne yazılarak oyunu kullanmasına izin verilir. Bu 
şekilde ifade etmek lâzımdır. Bu hususta bir 
önerge takdim ediyorum. Yüksek Kamutayca ka
bulünü rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALIM ERGUN (Ankara) — Efendim, evvel
ki kanuna nazaran buradaki değişiklik yalnız 
saat 19 u 18 yapmaktan ibarettir. Evvelki me
tinde 19 a kadardı, şimdiki metinde ise saat 18 
e kadardır. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın teklifi; saat 
18 den sonra seçmen gelirse rey atmak hakkı 
olmasın mahiyetindedir. Takrirden anladığını 
bu. 

Şimdi saat 18 olduktan sonra sandık başın
da rey atacak kimse varsa ve sandık başına gel
miş kimseler bulunursa, onlar da reylerini ata
bilirler komisyonlara da reylerini attırmaya 
mecburdur. 

Saat 18 e gelmiş, sandık başında kimse yok, 
yahut evvelden birkaç kişi var, bunlar da rey
lerini kullanmış, sandık kapanmış ve zabıtla 
tesbit edilmiş ise ondan sonra gelenlerin tabia-
tiyle rey atmalarına müsaade edilmez. Bu key
fiyet vazıhtır ve tatbikatta da böyle yapılmış
tır, mamafih takdir yüksek heyetindir. 
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HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Saat 18 e 

geldi, sandık kapanmadı, daha beş kişi var, 
şimdi saat 18 e geldi diye bu beş kişinin geldi
ğini tesbit edecek ve onlar reylerini kullandık
tan sonra gelenlere rey hakkı tanınacak mı ta-
nınmıyacak mı? 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — San
dık kapanmadan saat 18 e geldi. San
dık başında daha üç beş kişi var. Sandığın ka
panma muamelesi daha tevsik edilmemiş. On
dan sonra gelen birkaç kişi daha var. Onlar da 
rey atacaklardır. Çünkü sandığın kapanma mu
amelesi bitmemiştir. 

HASAN ŞÜKRÜ AD AL (Bolu) — Her seç
men kendi oyunu getirip sandığa atmakla ödev
lidir. Gerçi aşağıda bir cümle var, ama bu, seç
menlerin oy verme mecburiyetini ihsas eder ma
hiyettedir. Bu «getirip» kelimesini kaldırmak 
suretiyle ve Hıfzı Oğuz'un «bizzat vermek» tâ
birini koymak suretiyle bunu biraz daha vuzu
ha götürmek kabil midir? 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Mak
sadımız şudur: Vekâleten oy vermek meselesi 
yoktur. Hasta evinde yatıyor, karısı getirdi, 
kocam hastadır ben oyunu getirdim diyor. Ka
bul edilmez. Başkası namına vekâleten oraya 
gelip te rey atmak memnudur. Her kim oyunu 
kullanacaksa onun sandık başına kadar gelme
si şarttır. 

Yalnız Hıfzı Oğuz arkadaşım, bizzat atacak
tır, diyor. Sandık başına kadar gelecek, zarfa 
da koyacaktır. Fakat meselâ şöyle düşünün; 
çok ihtiyar bir adam gelmiştir, zarfa da koy
muştur, sandığa atamıyor, eli titriyor, orada 
bir memur zarfı onun elinden alacak ve sandı
ğa onun gözü önünde atacak, bunda mahzur 
yoktur. Yani sandık basma kadar bizzat gele
cek, oy puslasmı kendisi zarfa koyacaktır. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Şim
di efendim; buradaki «getirip» tâbiri ile mu
hakkak oy puslasmın kendisi ile beraber gele
ceği mânası çıkması ihtimali vardır. Bu getirip 
kaydının kaldırılarak «Seçmen tarafından biz
zat atılacaktır» denilmesi daha doğru olur. Bil
mem komisyon kabul eder mi ? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Bendeniz de aynı şeyi söyliyecektim. Simdi 
Hasan Şükrü Adal arkadaşımız ikaz etti. Ora
daki ödevlidir kelimesi seçim hakkını mutlaka 
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kullanması uıânasına alınabilir, Bu itibarla bu 
hususun tavzihini rica ederim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALÎM EROUN (Ankara) — Bizim maksadı
mız oy vermeye mecbur tutulma şeklinde değil
dir. Vatandaş oy vermek arzu ettiği takdirde 
oyunu bizzat getirmesi mecburidir .şeklidir. 
Buna göre Sahir arkadaşımızın teklifi veçhile 
tashih muvafıktır. 

RASÎM EREL (Konya) — liu oy atma mu
amelesi devanı ederse, saat 20 ye 22 ye kadar 
devam ederse, oylama muamelesi kosilmiyecok 
midir: 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALÎM EROUN (Ankara) — Devam edecek
tir. Yani saat 18 e kadar seçmen gelirse bunla
rın rey verme muamelesi devam edecek ve saat 
geçse bile beklenecek ve bittabi bu ai-ada gelen
ler de reylerini vereceklerdir. Fakat hiç semen 
kalmadığı takdirde saat da gelmişse, bir zabıt 
tutulup sandık kapanacak ve ancak ondan son
ra gelenlerin reyleri kabul edilmiyeeektir. 

BAŞKAN — Bir önerge var : 

Yüksek Başkaı 11 ığa 
Şifahen izah ettiğini üzere maddede (iler) 

kelimesiyle başlıyan cümlenin «iler seçmen 
kendi oyunu getirip sandığa bizzat atmakla 
ödevlidir» şeklinde kabulünün Kamutaya arzı
nı teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
TTıfzı Oğuz Bekata 

SAUÎR KURUTLUOttLU (Kırşehir) — Ge
tirilip kelimesinin kaldırılmasına Komisyon mu-
fakat etmiştir-. Takrir sahibi de muvafakat 
ediyor mu? Muvafakat ediyorsa redaksiyon 
ona göre yapılsın. 

BAŞKAN —- Her seçmen kendi oyunu biz
zat kullanır. Bu şekilde kabul edildi, önergeni
zi geri alıyor musunuz? 

TTTFZT OĞUZ REKATA (Ankara) — O eri 
alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
25 nci maddenin iki eli olmıyanların hal ve 

vaziyetleri seçim defterine yazılarak oylarının 
kullanılmasını teklif ederim. Yüksek Kamu
taya arzını rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Dr. Hikmet Fırat 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önerge iki eli ol
mıyanların nasıl oy vereceğine dairdir. 

KOMİSYON'SÖZCÜSÜ EMİN HALİM EK-
O UN — Efendim okuyup yazma biliyorsa imza 
eder. Bilmiyorsa mühür basar, mühürü yoksa. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da ya
zıldığı gibi sol elinin başparmağım basar, sol 
elinin başparmağı yoksa diğer bir parmağını 
basar bu takdirde şerh verilir. İliç eli yoksa 
ağızı ile imza eden veya mühür basanlar vardır. 
Bunlar nadir olan şeylerdir. Bu nadir vaziyet 
için secim komisyonu bir şekil tesbit eder. Bu
nu Komisyonun takdirine bırakmak ve onu ka
imi etmek daha doğru olur. Nadir ahval için 
maddeye bir kayıt koymayı biz düşünmedik. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arka
daşlar, Komisyon Sözcüsünün boyanı beni 
tatmin etmedi. Bir adamın okuyup yazması var
sa, imzasını atacak eliyle ağzıyla, neresi ile 
olursa olsun. Yoksa ıııühürünü basacak, o da 
yoksa sol elinin başparmağını basar, bit da yoksa 
diğer parmaklarını basar. Parmak diyince eli
mizin parmağı aklımıza gelir. Tabiî ayak par
mağı değildir. Binaenaleyh el parmakları ol-
mıyarı vatandaşlar vardır. Bunlar da elbette 
bu vatanın evlâdıdır bunlar da bizim gibi kut
si kak kını kullanmak isterse sen alilsin, bu va
tanda hakkın yoktur diye nasıl karşı! lyabiliriz» 
Ben rica ediyorum, şurasını okuyacağım, Sözcü 
arkadaş da lütfederse mesele hâsıl olur. Cümle 
şöyle diyor: « . . . . Sol elinin başparmağı bas
tırılır ve bu parmağı olmıyanların hangi par
maklarının bastırıldığı. - . ->> Bundan sonra «Ve
ya iki elinin parmaklan buluıımıyaıılarııı hal 
ve vaziyetleri mazbataya dercedilerek ondan 
sonra oyu alınır» denmelidir. 

BAŞKAN — Komisyon bu kaydın konulma
sına muvafakat ediyor. 25 ııci maddeyi yapı
lan son değişiklikle tekrar okutuyorum : 

Madde 25 — Seçim yerine gelen her seç
mene köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur ve 
hüviyetinde tereddüt edilirse kimlik cüzdanı 
istenebilir. fVu suretle kimliği belli olan seç
menin seçim defterindeki adı yanına imzası alı
narak zarfı sandığa atmasına izin verilir. İmza 
bilmiyorsa veya mühürü yoksa sol elinin baş
parmağı bastırılır ve bu parmağı olmıyanların 
hangi parmağının bastırıldığı veya iki el par
makları bulunmıvanlarııı bu hal ve vaziyetleri 
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yazı ile açıklanır. İler seçmen kendi oyunu biz
zat kullanır. Hiçbir sebep ve suretle başkası
nın namına oy puslası sandığa atılamaz. 

Oyların sandığa atılacağı süre saat 8 den 
18 ze kadardır. Ancak sandık başında oyunu 
vermemiş seçmenler varsa onlar da oylarını 

kullanmadan tasnife başla namaz-. 
Maddeyi bu suretle kakül edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmişi ir. 
Bugün saat 15 te toplanılmak üzere Oturu

ma son veriyorum -
Kapanma saati : 13 

I K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — 01. Ali Fuad Cebesoy 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuzda tereddüt var
dır. Yoklama yapacağım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Oturum 

açılmıştır. Seçim Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 27. — Oy verme bitince seçim komis
yonlarınca seçmen defterlerine konmuş olan 
imza, mühür veya parmak işaretlerine göre oy
larını kullananların sayısı bir tutanakla belir
tildikten sonra sandık açılır. Sandık içinden çı
kan oy zarfları sayılarak oylarını kullananların 
sayısını belirten tutanakla karşılaştırılır. Fazla 
zarf çıktığı takdirde fazlası açılmadan yakılır 
ve oy puslaları 24 ncü maddedeki esaslar göz-
Önünde bulundurulmak suretiyle tasnif edilir. 
Tasnif aralıksız devam eder. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bit
tikten sonra: 

A) Seçim günü, 
B) Sandığın ne zaman ve varsa temsilcile

rin ve hazır bulunan halkın huzurunda alenen 
açıldığı ve oyların sayıldığı, 

C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla
rını kullananların sayısını belirten tutanaklarla 
karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların 
yokedildiği, 

D) Oy puslalarmdan kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı, 

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı, 

P) Seçim, Kanununa aykırı şekilde yapıl

dığı haber verildiği veya şikâyet edildiği takdir
de bunların nelerden ibaret olduğu, bir tutanak
la belirtilir. 

Bu tutanakların tasdikli bir sureti hazır bu
lunan parti temsilcilerinden her partinin bir 
temsilcisine isteği bağlı olmaksızın ve bağımsız 
aday veya temsilcisine istediği takdirde derhal 
verilir. Komisyon, tutanağın verildiğine dair 
imzalı bir belge alır ve bu belgeyi sair evrakla 
birlikte seçim kuruluna gönderir. Tutanakların 
birer sureti de sandığın bulunduğu mahalde 
derhal asılmak suretiyle halka ilân olunur. 

Yukarda sayılan işlemler, varsa temsilcileri 
ve seçim yerinde hazır bulunanların önünde ale
ni olarak yapılır. 

Bunu sağlamak için seçim komis3ronlar ve 
kurullarının okul, belediye binası, köy odası 
gibi geniş ve tercihan açık yerlerde iş görmeleri 
lâzımdır. 

Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri hesaba katılmıyan oy 
pııslalariyle birlikte bu komisyonlar tarafından 
mühürlenmiş bir zarf içinde seçim bürosunun 
bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. He
saba katılan oy puslaları komisyon üyeleri ve 
seçim yerinde hazır bulunanların önünde yakılır 
ve keyfiyet bir tutanakla belirtilir. 

BAŞKAN — Söz Adnan Adıvar'mdır. 
Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Bu de

fa huzurunuzu kelime oyunu ile işgal etmiyece-
ğim. 

Yakmak meselesi, evvelce de bu hususta ınâ,-

— m 
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razatta bulunmuştum, hemen puslaları yakmak 
pek doğru bir şey değildir. Onun için bendeniz 
teklifte bulunuyorum, evvelce de arzettiğim 
veçhile, mazbataların Mecliste kabulüne kadar 
saklanmak üzere, puslalar bir zarf içine konarak 
ve mühürlenerek Meclis Başkanlığına gönderil-
sin, Meclisçe mazbatalar kabul edildikten sonra 
yakılsın. Dünyanın her tarafında böyledir. 

Mİ TAT AY'DIN (Aydın) — Başka memle
ketlerde öyle midir'? 

Dr. ADNAN ADI VAR (Devamla) — Bun
ları söylemek istememiştim, dünyanın her tara
fında böyledir, hattâ İngiltere'de bir sene sak
lanır. Bu, teminattır. Yanlış denir, çalışırız, 
sayarız. -Takınak, bir nevi teminatsızlıktır, buna 
gidilmesin. 

İkinci bir ricam ise, bu da gayet basittir: 
Mazbataların tutulmasında ve rakamların ya
zılmasında mümkün olduğu kadar mürekkep 
veya hiç olmazsa kopya kalemi kullanılmalıdır. 
Çünkü kurşun kalemi çok tehlikelidir. Kurşun 
kalemini biz mahkûm etmeliyiz. Bu yüzden bir 
çok şikâyetler olabilir. Çünkü silinmesi gaye: 
kolay bir şeydir. 

İkinci bir istirhamım vardır. Unutulmuştur, 
koyacaklar zannediyorum. O da, sandık başında 
bulunan Parti mümessillerinin veyahut diğer 
insanların, kendileri ayni sandığa mensup de
ğillerse sandık başından ayrılıp ait oldukları 
sandıklara giderek rey vermeleri kabil değildir. 
Bu itibarla sandık başında meni üren bulunan 
vatandaşların o sandığa memur bulundukları 
sandığa rey vermelerini temin etmek lâzımdır. 
Bunu yapmazsak belki bu suretle on bin rey 
kaybolacaktır. Onun için nazarı dikkatinizi cel-
bediyorum ve bir takrir takdim ediyorum. 

IIÜSETÎN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 
bu fıkrada tasnif bittikden sonra tanzim edile
cek tutanağın hangi fıkraları ihtiva edeceğini 
tanzim eden bazı maddeler vardır. 

Bendeniz (B) fıkrasından sonra ve (0\) fık
rasından evvel «sandığın kapandığı saat ve 18 
den sonraya kalmışsa sebebi» fıkrasının da ek
lenmesini rica ediyorum. Bu suretle 25 nci mad
denin son fıkrası sandığın saat 18 de kapanma
sını tasrih etmekle beraber ikinci bir hükümle 
bunun biraz uzatılabileceği imkânını da vermiş 
bulunuyor. Bu imkân ilerde belki de bir takım 
iuualleliyet imkânına yol açabilir. Bu bakımdan 
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böyle bir fıkra koymakla bu mualleliyeti önle
miş oluruz. 

Bir önerge de takdim ediyorum, takdir Tük-
sek heyetinizindir. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —Tas 
nif bittikten sonra hesaba katılan oy pus-
ialarınm yakılması bir nevi itimatsızlık havası 
uyandırır. Seçimde hepimizin başlıca arzusu va
tandaşlara tam bir emniyet telkin etmek oldu
ğuna göre, bu pusulaların yakılmaması lâzım
dır. Bundan başka herhengi bir itiraz karşısın
da bu itirazın varit olup olmadığını tetkik ve 
sıhhatli bir neticeye varmak için bunları delil 
mahiyetinde muhafaza etmek mecburiyetinde
yiz. Bunun başka bir faydası da seçim komis
yonu üyelerinin herhangi bir tesir altında bir 
tarafı iltizamen bir kanunsuzluk yapmak ihti
malini önl emesidir. Çünkü, bu pusulalar yakı
lınca, nasıl olsa deliller ortadan kalktı, tahkiki 
gayri kabildir şeklinde düşünülerek bir şeytana. 
uymak tehlikesini bertaraf edebilir. 

Bundan başka yakılmamış olması halka tam 
bir itimat telkin eder. Ve puslalar meydanda 
ve her zaman kabili tetkikdir gibi bir itimat 
havası yaratmış olur. Binaenaleyh tutanakla! 
merciince tetkik ve kabul edinceye kadar bun
ların yakılmaması doğru olur. Esasen belediye 
seçimlerinde de bunları yakınıyoruz ve Adnan 
Adıvar arkadaşımın ifade ettiği gibi bir çok 
memleketler bu maksat ve düşüncelerle oy pus-
lalarının yakılmamasını iltizam etmektedirler. 
Bu itibarla bu fıkranın kendi bünyemize uygun 
bir düşünce ile hareket edecek olursak bu oy 
puslalarmnı yakılmaması doğru olur. Bu mak
sadı temin için bir önerge takdim ediyorum, 
takdir sizindir. 

BAŞKAN —• Muzaffer Akalın. 
MVZAVVVAİ AKALİN (Kastamonu) — Sa

yın arkadaşlar, sandıktaki oy puslalarının tas
niften sonra yakılması meselesi hakikaten mü
him bir iştir. Birden bire yakmayıy> muhafaza 
etmek, seçimin teminatı bakımından daha elve
rişli gibi görünür. Zaten bunları yakınlyalım, 
muhafaza edelim diyen arkadaşlar da seçim 
emniyet ve selâmetini temin etmek için bir te
minat bulunması maksadını gütmektedirler, ini
kat arkadaşlar, tasniften sonra oy puslaları tını 
yakılmamasını, muhafaza edilmesini istiyen ar
kadaşlar bunun için seçimin emniyeti için bir te
minat elde edilmesi maksadını istihdaf ediyor-
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larsa bunun yakılması hükmü de kanuna aynı 
maksatla konmuştur. Yani seçim emniyet ve se
lâmetinin teminatı •• olarak bunların ilerde mü
kerrer'tasniflere ve bu mükerrer tasnifler yapı
lıncaya kadar vukuu*melhuz hile ve hud'ayama
hal vermemek maksadını' istihdaf ediyorlar, ya -
kılmasını istemiyen, muhafazasını arzu eden ar
kadaşların'öne sürdükleri sebeplerle bu kaydın 
kanuna konması-sebepleri arasında fark yok
tur. -Hepsi-aynı maksadı istihdaf eder. Şu hal
de, maksat birokk*ğuna göre bu müşterek olan 
maksadı istihsal için bu iki çeşit sistemden han
gisinin'daha elverişli ve müsait olduğunu bir 
incelemeye tâbi tutmak lâzımdır. 

Muhafaza edelim, yakmıyalım diyen arka
daşlar itiraz vukuunda yeni bir tasnif yapılma
sını düşünmüş oluyorlar şüphesiz. Vakaa tasa
rıda böyle bir kayıt 'görmedim. Muhafaza edile
cek olan * bu > oy puslalarını itiraz vukuunda ne 
/aman sayılacağı, kimler huzurunda sayılacağı 
tekrar köye mi götürülecek yoksa ilçede kurul 
Ününde mi sayılacak veyahut Meclise getirilip 
burada mı sayacağız. Velhasılı saklanan bu oy
ların iudelieap tâbi olacağı muamele hakkında 
bu sistemi-müdafaa eden arkadaşların öne sür
dükleri bir şekle tesadüf edemedim belki gö
zümden kaçınıştır. Eğer yakmayıp muhafaza 
edecek olursak itiraz üzerine bunları yeniden 
sayıp yeni bir tasnif yapmak lâzımgelecektir. 
Bunun için de tasnifi nıütaakip bütün oy pus-
lalarınm bir torbaya doldurulması oradan bir 
atın sırtında veya kamyon veya otomobile bin
direrek göndermek,, evvelce halkın ve parti mü
messillerinin • önünde açıkta sayılıp tesbit olun
muş oyları, bir itiraz sonunda seçim yapılan ma
hallin uzağında yeniden tasnif edilecek demek
tir. Bu ikinci tasnifle birinci tasniften hangisi 
daha kıymetlidir. Biran için ikinci tasnifin da
ha kıymetli ve selâmetli olduğunu kabul ede
lim.'Bu takdirde birjnei tasnifin-yapılmasının 
sebep ve hikmeti kalmaz. Gece yarısına icabında 
sabaha kadar çalıştıracağımız adamlara biz bi
rincisini kabul etmiyoruz ikincisini yapacaksı
nız demeye hangi mantık müsaittir. Arkadaşlar 
tasnif seçimin hemen akabinde yapılmasında 
yani zaman ve mekân itibariyle araya bir fasıla 
.girmemesinde seçim emniyeti ve selâmetini te
min eden başlıea bir • teminat mevcuttur. Ikın
dan dolayadır ki, biz oyların kullanılması bi
ter bitmez araya fasıla girmeden mevcut bütün 
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vatandaşlar huzurunda tasnifi yapıyoruz ve 
akabinde tutanakları tanzim edip orada hazır 
bulunan parti mümessillerine de veriyoruz. Bu 
tasnifin aralıksız olarak, oyların kullanılması 
akabinde yapılmasiyle, aradan zaman geçtikten 
sonra yapılması halindeki durum birbiriyle ka
bili telif midir? Şüphesiz birinci tarzda büyük 
teminat vardır. Arkadaşımızın teklif ettiği tarz
da bir sisteme gidecek olursak daha kıymetli, 
selâmet ve teminatı daha çok haiz olan bir 
tasnif sistemi yerine, daha çok itimat unsurla
rından : mahrum bir sistem ikame etmiş olaca
ğız. Çünkü araya, zaman girecektir. Nihayet 
millî iradenin tecellisini hilâ lüzum geciktirmiş 
olacağız. 

Sonra arkadaşlar; bizim yaktığımız pusla-
lar ihtilafsız oiaıı puslalardır, yani hesaba katıl
mış puslalardır. Şu ve bu suretle mualleldir de
nen puslalara dokunmuyoruz. Onlar her zaman 
incelenebilir. Acaba hesaba katılsın mı, katıl
masın mı diye yeniden-gözden geçirilmeleri im
kânı, daima mevcuttur. 

Ben de sayın Adnan Adıvar .gibi, başka 
memleketlerden misal getirmeye taraftar olmir 
yan bir arkadaşınızım. Fakat bu sistemi biz \ • 
cat etmedik. Biz de başka memleketlerden, zan
nedersem Frnsa'dan aldık. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) _ . Muh
terem arkadaşlar; ben de, seçimden sonra oy 
puslalarının, mazbataların kabulüne kadar, mu
hafaza edilmesi fikrindeyim. 

Biz, kendimizden evvel milleti tatmin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Biz böyle seçim yapmaya mecburuz ki, seçim 
müessesesine İktidar Partisinin, ne ele Akal-
liyet partisinin oyuncağı olsun. Biz her şeyden 
evvel mili eti tatmin • etmek ; mecburiyetindeyiz. 
Oy puslalarının, mazbataların kabulüne kadar 
muhafazası fikrindeyim. ^Samimî kanaatim bu
dur, i Bu itibarla bir önerge takdim ediyorum,, 
kabulünü riea ederim. 

İkincisi, .mademki emniyeti sağlamaya çalı
şıyoruz, mümkün mertebe, hattâ mümkün merte
be değil, her yerde, binaenaleyh, kopye kalemi 
ile, yahut bildiğimiz mürekkeple zabıt varaka
larının tutulmasını mecburi kılmalıyız. Kurşun 
kalem suiistimale çok müsaittir. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) —' Arka
daşlar, tutanaklar meselesine temas etmek is
tiyorum. 

~_ /as — 
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iki tutanaklar, eski tâbir ile zabıt varaka

ları, üç türlü mahiyet irae ederler. 
1) Sahteliği sabit oluncaya kadar mute

ber olan zabıt varakaları, 
2) Hilafı sabit oluncaya kadar muteber 

olan zabıt varakaları, 
.'>) Alelade zabıt varakaları. 
Şimdi bu seçim kanununda kabul edilen za

bıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar mu
teber olan zabıt varakalarıdır. Binaenaleyh, bu
nun hilafı iddia olunabilir, hilafı ispat oluna
bilir. Bu itibarla rey puslaiarmın tutanağın ka
bulüne kadar muhafazası lâbüddür. Çünki bu
nun mayasında sahteliği sabit oluncaya kadar 
muteber olan zabıt varakalarından değildir, hi
lafı iddia oluncaya kadar tutanaklar, seçi
min eseri olan, asarı olan rey puslalarınm mah
fuz bulundurulması emniyet bakımından lâzım
dır, arkadaşlar. Yine bunların kopye kalemiyle 
ve mürekkeple yazılması lâbüddür. Kurşun ka
lem ile yapılan zabıt varakaları suiistimale mü
saittir, tahrife müsaittir, hiyleye müsaittir,her 
şeye müsaittir. I lataya da müsaittir, en hafif 
tâbir ile, binaenaleyh bunun da temini elzem
dir, emniyet noktasından . 

Başka bir noktadan da zabıt varakaları 
hakkında söyliyeceklerim vardır, onu diğer 
maddenin müzakeresine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün bir di
yeceği varandır?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
[LALİM ERCUN (Ankara) — Var. 

Yüksek Huzurunuza kanunu takdim ederken 
arzettiğim gibi biz tamamen her türlü şüpheden 
azade bir şekilde seçim yapılması esasını prensip 
olarak aldık. Binaenaleyh herhangi bir şekil 
arkasına sığınarak bu şekil şöyle olsun, veya böy
le olsun tarzında bir ısrarımız yoktur. Yalnız 
Kamutayda olduğu gibi komisyonda da reylerin, 
yani hesaba katılan reylerin muhafazası lehinde 
ve aleyhinde bulunanlar olmuş ve bu münakaşa 
edilmişti. Evet şimdi kürsüden aleyhte söyliyen 
arkadaşlarım gibi reyler muhafaza edilir ve 
sonra herhangi bir ihtilâf vukuunda bu reyleri 
tekrar saymak mümkündür. Ancak münakaşa
nın tahaddüs edeceği zamana kadar, yani Mec
liste tutanakların kabulüne kadar, bu reylerin 
muhafazasındaki müşkülâtı da nazarı dikkate al
mak lâzımdır. 

Malûmu âliniz seçim neticeleri tesbit edil-
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dikten sonra komisyonlar ve kurullar dağılır, 
muhafaza edilmesi lâzımgelen bu rey torbaları
nın gayri mesul ellerde kalmak tehlikesi belirir. 
Binaenaleyh maksat ve gayenin eyi olmasına rağ
men netice bu suretle daha başka yollardan mah
zur doğurabilir. Bu itibarla bu ciheti takdir 
buyuracak olan arkadaşlarımın her iki noktayı 
da ve her iki mahzuru da nazarı dikkate alması 
lâzımgelir. Komisyonlar ve kurulun vazifesi hi
tam bulduktan sonra Mecliste tutanakların 
müzakere ve kabulü keyfiyetine kadar arada ge
çecek zamanı düşünmek lâzımdır. 

Bu itibarla bu ciheti yüksek takdirinize ar-
zodiyorum. 

Diğer noktaya gelince; Adnan Adıvar arka
daşımızın söylediği nokta hakikaten Belediye Se
çimleri Kanununda nazarı dikkate alınmıştır. 
Yani sandık başındaki komisyon üyeleri başka 
bir sandıkta kayıtlı ise, reyini kullanmak için 
o sandığa vazifesini bırakıp gidemiyeeeği için 
vazife gördüğü sandıkta rey vermesi lâzımdır. 
Belediye Seçimleri Kanununda bu keyfiyet ka
bul edilmiştir. Buna komisyon da muvafakat 
etmektedir. Tensip buyurursanız tesbit ettiği
miz bu maddenin son fıkrasına bu hususu ilâve 
edelim. 

Hulusi O rai arkadaşımızın da söylediği vu
zuh bakımından faydalıdır. (B) fıkrasının son
dan iki kelime evveline belli saatten sonraya kal
dığı takdirde sebebinin tesbiti şeklinde bir kayıt 
ilâve edelim. 

Bu iki nokta üzerinde yani sandık başında 
vazifeli olanları, vazifeli bulundukları sandık
larda reylerini kullanmaları ve bir de bu belli 
saatten sonra devam sebebinin mazbataya derci 
hususunu maddeye ilâve edilmesine komisyon 
adına muvafakat ediyorum. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Bir su
al. Efendim, mademki, iş oyların muhafazası 
meselesinde kalmıştır. Acaba bu oyların adliye 
mahzeninde muhafaza edilmesinde bir mahzur 
görülür mü? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMtN 
MALİM ERGUN (Ankara) — Oyların yakılıp 
yakılmaması meselesini takdirinize arzediyorıım. 
Nasıl tensip buyurursanız öyle olur. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Komisyon 
Sözcüsü benim mâruzâtımı yanlış anlamıştır. 
Ben açılma saatini değil, kapanma saatini sor
muştum. 

m -
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM ERGUN (Ankara) — Sandığın açıl
ması, reylerin tasnifine başlanması meselesi ay
nı mahiyettedir. Tabiî reyler toplanacak, muay
yen saati geldiği zaman başka rey atacak kimse 
de bulunmıyaeak, zabıt tutulacak, oy toplama 
muamelesi kapanacak. Bundan sonra sandık açı
lacak ve buradaki şekillere göre tasnife başlana
cak. Arkadaşımın dedikleri varittir. Saat 18 de 
bu sebeple açılmamışsa ye daha orada rey yere
cek vatandaşlarımız mevcutsa, yani tasnife baş-
lanamamışsa bu keyfiyetin de zabıtta beyan edil
mesi faydalı olur. Onu biz kabul ettik ve arzet-
tim. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bİrşey sor
mak istiyorum. Tutanaklar kurşun kalemle mi 
tanzim edilecektir? Adaylar oy aldıkları zaman 
oy adedi rakamla mı yazılacak, ayrıca yazı ile 
de belirtilecek midir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER
GUN (Ankara) —- Arkadaşımızın sorusu tama
men tatbikata taallûk eden bir husustur. Tat
bikatta tutanak zaten formül halinde bastırılır, 
açılma saatleri, kapanma saatleri haneleri 
boş bırakılmak suretiyle. Bu matbualar sandık
lara tevzi edilir. Şekil olarak da şöyle birşey 
hatıra gelebilir: Bankalarda ve postanelerde 
olduğu gibi, tutanak, altına kopya kâğıdı 
koymak suretiyle doldurulur. Kopya kâğıdı ol
duğu için altına geçmiştir ve altına geçmesi için 
de kopya kalemi kullanmak icabeder. Zaten 
sandık başında bulunan parti temsilcilerine tu
tanak suretlerinden bir tanesinin verilmesi ve 
bir tanesinin de orada asılması mecburidir. Bu 
itibarla kopya kalemi ile yazılması ve kopya kâ
ğıdı konarak altına geçmesi lâzımdır. Bunu 
tatbikatta bittabi izahname gösterecektir. Ra
kamla da yazılır, yazı ile de yazılır. Her iki
siyle de yazılsın, bence hiçbir mâni yoktur. 
(Her ikisiyle sesleri). Zaten arkadaşlar, bütün 
maksadımız tam emniyettir. Her ikisiyle de yazıl
ması muvafıktır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Yazı İJe ya
zılmasının zaruretini tâyin için maddeye bir 
fıkra koyalım. Burada söylenilmiş olması kifa
yet etmez. Biliyorsunuz ki, kurşun kalemle ya
zılmış olması emniyetli değildir. Onun için bu
rada tesbit edelim. Çünkü iki bin rakamla ya
zıldığı zaman 3 bin de okuna bilir. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Mâru
zâtını zapta geçiyor. Bu zaptı İçişleri Bakanlı
ğı okuyacak, ona göre izahname hazırlayacak
tır. Ben arzediyorunı, her türlü emniyetsizliği 
gidermek için rakamla olduğu gibi, yazıyla 
yazılması da lâzımdır. Sözlerim zapta geçmiş
tir, bunun artık bütün teferruatının maddeye 
konulmasına lüzum yoktur. Tekrar ediyorum, 
her türlü iştibaha mahal vermemek için rakam
la olduğu gibi yazıyla yazılması da yerindedir. 
Artık maddeye hepsini geçirmekte bilmem lü
zum var mıdır? 

BAŞKAN — Zaten bir önerge vardır, oyu
nuza sunulacaktır. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Sözcü 
arkadaşımız, tasnif bittikten sonra ve komis
yon dağıldıktan sonra, oylar nasıl muhafaza 
olunur diye tereddüt ediyorlar. Peki, koca bir 
Devlet oy puslalarını bir müddet muhafaza ede
cek yeri bulamıyacak mı? Adliyemiz yok mu, 
noterlerimiz yok mu, bankalarımız yok mu? 
Bir müddet için pekâlâ muhafaza edilebilir. 

Sonra Meclisi âli bu tasarıya istediği şekil
de rey verebilir ama içtihadımız taayyün etmiş
tir. Belediye seçiminde oy puslaları tasniften 
sonra bir müddet yanmıyor, bil âhara imha edi
liyor. Elimizde bu türlü kanuni bir misal de 
var. 

Dr. SADİ KONUK (Samsun) — Efendim; 
vakıa hukuki ve adlî bakımdan herhangi bir 
fikri müdafaa edecek takatte olmadığımı teslim 
ederim. Yalnız pratikte gördüğümüz hâtırala
rımızda muhafaza ettiğimiz bazı bilgi ve duy
gularımız bu oy varakalarının yakılması veya 
yakılmaması meselesindeki tereddütlerde, bir 
tarafı daha kuvvetli tutacak şekilde bizde bil
in tiba bırakmıştır. 

Rey puslaları sayılıyor, tereddüt hâsıl olun
ca bir daha sayılıyor. Bu mütaaddit saymayı 
kanun temin ediyor. Orada bütün mevcudun 
önünde mazbata tanzim ediliyor, alâkalılar im
za ediyor, halka ilân ediliyor. Binaenaleyh bu
nun. zaptı muallel olmaktan çok uzaktır. Çün
kü itina ile hazırlanmıştır. Halbuki rey pusla-
1 arının hemen orada yakılması maddi delilerin 
ortadan kalkması gibi bir üzücü ruhi hava ya
ratıyor. Halbuki hakikat böyle değildir, hüsnü 
niyetle ve halkın gözönünde tanzim edilmiş maz
batalar bu gibi tereddütlere mahal bırakmaz. Şim
di biz bunu kazada saklıyalım, köyde saklıya-
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imi diyoruz. Emin olunuz ki, bütün saffetimle 
söyl iyeyim ki, bütün intihaplar d aki hile ve 
hüd'alarm kaynağı bu puslalurm muhafazasın
da olmuştur. Giderken olur, gelirken olur, 
olur, olur. Bin bir itina karşısında yine olur, 
süngülü nöbetçi dikersiniz, bacadan girerler 
yine birşey yaparlar. Denecek ki, taraflar var, 
kontrol edilir. Nihayet, taraflar da anlaşabilir. 
Derki, falan seçimdeki insanların hiç birisi bu 
puslularda yoktur. K, nasıl ispat edilecek? 
Halbuki elimizde tutanak var, tebdil ve tağyir 
kabil değil. Ve itiraf etmeliyiz ki, tutanak en 
medeni bir şekildir. Tutanak açılır ve dâva 
halledilir. Müeyyidesi vardır. Bu kadar kuv
vetli birşeye itibar etmemek bence hiç doğru 
değildir. Tutanağa itibar edelim ve değişmesi 
melhuz muğlak şeyleri itibara vasıta olarak alıp 
birçok dedikodulara fırsat ve meydan vermi-
yelim, müsaade «deseniz, arkadaşlar. (Muva
fık sesleri). 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendi m, ben 
mutlaka yakalım veya mutlaka yakmayalım di
ye müspet bir teklif yapacak değilim. Yalnız 
Yüksek Meclise kafama takılan bazı tereddüt
leri 'arzedip hakemliğini istiyeeeğim. 

Maddeye sureti nıalısusada şu hüküm kon
muştur : «Secim biter bitmez sandık açılır, ale
ni olarak herkesin huzurunda ve aralıksız tas
nif yapılır». 

Aralıksız bilhassa bu kelime üzerinde dura
cağım. Neden aralıksız? Arkadaşlar bir iş karış
masın, yani birşey karıştırılmasın diye. Aralık 
olursa o arada şu veya bu şahıs, şu veya bu 
ekseriyet, şu veya bu parti birşey yapar. Ya
lıdan şeyi tasrih etmeye lüzum yoktur. Madem
ki bir aralıktan dahi şöyle birşey hatırımıza 
geliyor vâzıı kanun olarak uzun bir fasılada 
torba içine konan kâğıtların aynı kâğıt olduğu
na inanabilir miyiz arkadaşlar? (Doğru, doğru 
sesleri). 

İkinci olarak kafama takılan nokta şudur: 
Tasnif yapıldı, kâğıtları muhafaza ediyo

ruz. Mütemadiyen itiraz, falan sandığın tas
nifi yanlış yapılmıştır. Bu itiraz yapıldıkça 
her zaman yapılacaktır, oy pusluları saklandık
ça ve tasnif yenilenmedikçe bu iddia reddedile-
miyecektir. 

Tekrar arzediyorum bu cümleyi; 
Kalan sandığın tasnifi yanlış yapılmıştır, 
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itirazı yapıldıkça ve rey pusluları baki kaldık
ça bu itirazı ancak ikinci bir- tasnifle reddet
mek mümkün olabilir. Bunun sonu nereye varır 
arkadaşlar? 

I>u iki noktayı arkadaşlarım sarih olarak 
cevaplandırsınlar, ben de fikrimi değiştireyim. 

I > AŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 

ItKŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim, 
sayın arkadaşlarımız bu tutanakların yazı ile ve 
rakamla tesbit edilmesi hususunda dediler ki; 
bunu talimatname ile, İçişleri Bakanlığı yapa
cağı bir yönetmelikle tesbit eder. Fakat kanu
ni bir hüküm, bir fıkra olmadıkça İçişleri Ba
kanlığı bunu neye müsteniden yapacaktır? Bi
naenaleyh İçişleri Bakanlığı tutanakları tan
zim hakkında bir yönetmelik yaparken kanun
daki bir fıkraya istinat edebilmesi için 27 nci 
maddenin (E) fıkrasının sonuna şu hususun da 
ilâvesine müsaadelerinizi rica edeceğim: «En 
ziyade oy alanlardan bağlıyarak kimlerin kaçar 
oy aldığı rakam ve yazı ile...» Burada (olduğu) 
deyip kalmıştır ve bir virgül konmuştur. Bu 
virgül yine kalabilir, bunun sonuna «Rakamla 
ve yazı ile» ibaresi ilâve edilirse, bu suretle 
içişleri Bakanlığı bu talimatnameyi yaparken 
bir mesnet bulmuş olur. Takdir Yüksek Heye
tindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmamıştır, 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim Kanununun tadili projesindeki 27 nci 

maddenin «Oy pusluları tasnif bittikten sonra 
kapalı bir kutuda veyahut bir zarf içinde par
tiler mümessili ile diğer iki âzanm nıühürleriyle 
mühürlenerek taahhütlü posta ile Büyük Millet 
Meclisi Kiyasetine gönderirler ve Milletvekille
ri mazbataların Meclisçe tasdikini mütaakıp ya
kılmak suretiyle imha olunur.» diye tadilini 
ve reylerin tasnifinde, listelerin tanziminde, 
mazbataların yazılışında, velhasıl bütün seçim 
muamelelerinde kurşun kalemi yerine mutla
ka mürekkep yahut kopya kalemi kullanılması
nın ve yekûn rakamlarının yazı ile tekrarının 
mecburi olduğunun maddeye dercini teklif ede
rim. Bir de bu maddeye sandık başında bulu
nacak parti mümessillerinin o mahalle veya 
köye bağlı olmasalar bile, vazifedar oldukları 
yerdeki sandığa rey atmalarının caiz olduğunun 
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belirtilmesini arz ve teklif ederini. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Adının Adıvar 

Yüksek Başkanlığa 
27 neı maddenin (B) fıkrasından sonra aşa

ğıdaki fıkranın da eklenmesini teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

Hüseyin Ulusoy 
«Sandığın kapandığı saat ve 18 den sonraya 

kalmışsa sebebi». 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin: (Hesaba katılan oy pusla-

ları komisyon üyeleri ve seçim yerinde hazır bu
lunanların önünde yapılır ve keyfiyet bir tuta
nakla belirtilir.» şeklindeki son fıkrası kaldın' 
larak yerine «Hesaba katılan oy puslaları içten 
dikişli torbalar içine konulup komisyon ve tem
silciler tarafından mühürlenerek seçim tutanak
ları kabul edilinciye kadar, seçim kurulların
ca muhafaza olunur.» şeklindeki fıkranın kon
masını teklif eylerim. 

Afyon Milletvekili 
Hasan Dinçe r 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle oy 

puslalarmın; seçim mazbatalarının kabulüne 
kadar yakılmamasını arz ve teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. F. Kurtuluş 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin (E) fıkrasının sonuna «Ra

kam ve yazı ile» cümlesinin ilâvesini rica ede
rim. 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 

BAŞKAN - - Bu önergelerden müşterek ola
rak «Oyların yakılmamasını istiyenler» var. 
Binaenaleyh önergeleri ayrı ayrı reyinize sun-
mıyacağnn. Müşterek olanları oyunuza sunaca
ğım. 

Adnan Adıvar, önergesinin birinci kısmında 
«Oyların yakılmayup bir torbaya konmasını» 
ve diğer iki arkadaş ta «Oyların muhafaza edil
mesini» veyahut maddenin maksadının aksini, 
yani «Oyların yakılmamasını» teklif ediyorlar. 

Binaenaleyh bu hususu oyunuza arzediyo-
raın. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Oy-
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| ların yakılmaması kabul edilmemiştir, maddenin 

o fıkrası aynen kalıyor. 
Ulusoy arkadaşımızın teklifi. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN HALİM ER

Cİ UN (Ankara) — Bunu kabul ediyoruz. 
i BAŞKAN — Ulusoy arkadaşımızın teklifini 

komisyon kabul etmektedir. Oyunuza sunuyo
rum, şimdi (D) fıkrasuım sonuna (Sandığın ka
pandığı saat ve 18 den sonraya kalmışsa sebe
bi) cümlesi ilâve edilecektir. Kabul edenler... Et
miyenler..- Kabul edilmiştir. 

Şimdi Reşad Aydınlı ve Adnan Adıvar arka
daşımızın teklifleri vardır; (Rakamla ve yazı 
ile) kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorlar. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Bu tek-
| life komisyonumuz iştirak ediyor. 
j BAŞKAN — Komisyon da bu ilâvenin yapıl-
| masını kabul ediyor. Kabul edenler... Etmiyen-
| 1er... İlâve kabul edilmiştir. 
| KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER-
| OrUN (Ankara) — Adnan Adıvar'm Komisyon 

Başkan ve üyelerinin o sandıkta oylarını kullan
maları hakkında bir teklifi vardı. Bendeniz de
min affedersiniz konuşurken bu husus Belediye 
Kanununda var demiştim. Halbuki şimdi bak
tım. Yaşıyan ve tadil edilmiyen Seçim Kanunun 
22 nci maddesinde de bu kayıt vardır. Binaen
aleyh bu husus esasen kanunda derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Şu halde bu kısmı oya arzetmi-
yeeeğim- Çünki esas kanunda 22 nci maddede 
aynen mevcuttur. 

Şimdi Adnan Adıvar'm «kurşunkalem yeri
ne kopye kalemi olması» hakkında teklifi var. 
Bunda tereddüt olmadığı, zabıtlarda kanunu ik-

; mal edici mahiyette bulunduğu için bunu ayrı;-
I ca reye koymıyacağım. Tatbikatta elbette bu hu-
| suslar nazarı dikkate alınacaktır. 
| Madde hakkında başka değiştirge yoktur, bu 
1 tashihlerle maddenin aldığı son şekli okutuyo-
| rum. 
! 
! Madde 27. — Oy verme bitince seçim ko-
i misyonlarmea seçmen defterlerine konmuş olan 
| imza, mühür veya parmak işaretlerine göre oy-
\ 1 arını kullananların sayısı bir tutanakla belirtil-
| dikten sonra sandık açılır. Sandık içinden çı-
I kan oy zarfları sayılarak oylarını kullananların 
j sayısını belirten tutanakla karşılaştırılır. Fazla 
! zarf çıktığı takdirde fazlası açılmadan yakılır ve 
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oy puslaları 24 neü maddedeki esaslar göz önün
de bulundurulmak suretiyle tasnif edilir. Tasnif 
ar;iliksiz devam eder. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra: 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve varsa temsilcilerin 

ve hazır bulunan halkın huzurunda alenen açıldığı 
ve belli saatten sonra açılmış ise sebebi ve oyların 
sayıldığı, 

C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla
rını kullananların sayısını belirten tutanakla kar
şılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların yok-
edildiği; 

D) Oy puslalarmda kaç tanesinin ne sebep
le hesaba katılmadığı, 

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kim
lerin kaçar oy aldığı, (Rakam ve yazı ile)-

P) Seçim kanununa aykırı şekilde yapıl
dığı haber verildiği veya şikâyet edildiği takdir
de bunların nelerden ibaret olduğu, 

Bir tutanakla belirtilir. 
Bu tutanakların tasdikli bir sureti hazır bu

lunan parti temsilcilerinden her partinin bir tem
silcisine isteğe bağlı olmaksızın ve bağımsız aday 
veya temsilcisine istediği takdirde derhal verilir. 
Komisyon, tutanağın verildiğine dair imzalı bir 
belge alır ve bu belgeyi sair evrakla birlikte se
çim kuruluna gönderir. Tutanakların birer su
reti de sandığın bulunduğu mahalde derhal asıl
mak suretiyle halka ilân olunur. 

Yukarda sayılan işlemler, varsa temsilcilerin 
ve seçim yerinde hazır bulunanların önünde aleni 
olarak yapılır. 

Bunu sağlamak için seçim komisyonlar ve ku
rullarının okul, belediye binası, köy odası gibi 
geniş, ve tercihan açık yerlerde iş görmeleri lâ
zımdır. 

Seçim komisyonlarınca tutulmuş olan tuta
naklar ve seçim defterleri hesaba katılmıyan oy 
puslalariyle birlikte bu komisyonlar tarafından 
mühürlenmiş bir zarf içinde secim bürosunun 
bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir. Hesaba 
katılan oy puslaları komisyon üyeleri ve seçim 
yerinde hazır bulunanların önünde yakılır ve key
fiyet bir tutanakla belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. ~ il merkezlerindeki secini kıı-
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1 rulu 1.1 daimî Komisyonu üyelerinin katılması 
ı ve Kurul Başkanının başkanlığı altında topla-
j narak gerek kendisinin 28 nci madde gereğin-
| ce hazırladığı tutanak ve gerek diğer secini ku-
! ruflarından gelen tutanakları birleştirmek sure-
; tiyle oy kazananların adları ve soyadlarını ve 

kazandıkları oyları bit- tutanakla belli eder. 
i Bunlardan eııcok oy alanların Milletvekili se-
\ (didiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder. Şa-
I yet bu seçimlerde enaz oy alanın aldığı oya 
j eşit oy alınış başka biri varsa kurul önünde 

aralarında ad çekme yapılır. Milletvekili seçi-
j lenlere kurul tarafından Milletvekilliğine seçil-
I diğine dair imzalı birer tutanak verilir. Bun-
j ların ayrıca ikişer sureti Valilikçe İçişleri Ba-
! kanlığına gönderilir. Bakanlık illerden gelen 
j tutanakların birer tanesini Meclisin açılışında 
I Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmek 
| üzere Başbakanlığa gönderir. 
i BAŞKAN —• Madde hakkında söz ist iyen 
i var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Ktnıiyonlcr... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde H4. — Seçime katılan siyasi partile
rin temsilcileri oyların sandığa atılması, san
dığın açılıp oyların sayılması ve bütün tuta
nakların düzenlenmesi ve birleştirilmesi sırasında 
seçim komisyonu ve kurullarında müşahit ola
rak hazır bulunmaya yetkilidirler. Her siyasi 
parti ençok iki temsilci bulundurmak hakkını 
haizdir. 

Adaylar da isterlerse aynı suretle, bu kurul 
ve komisyonlarda bizzat bulunabilecekleri gibi 
bağımsız adaylar da temsilcilerini gönderebilir
ler. 

Partilerle bağımsız adaylar tâyin edecekleri 
temsilcilerin ve bunların mazeretleri halinde 
yerlerini alacak yedek temsilcilerin ad ve. san-

I larmı seçimden enaz dört gün evvel seçim ku-
I ruluna yazı ile bildirirler. Partiler ile bağımsız 
i adayların tâyin edecekleri temsilcilerin seçmen 
j olmak vasfını haiz bulunan kimselerden olma-
I lan şarttır. Secim kurulları seçmen vasfını ha-
! iz olmadıklarından dolayı kabul etmediği tem

silcileri, gösteren parti veya bağımsız adaya se
cimden enaz yirmi dört saat, önce yazı ile bil
dirir. Bu takdirde bunların yerine başkaları 
gösterilebilir. 

Partiler ve bağımsız adaylar seçim komis-
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yonları ve kurullarına gönderecekleri mümes
sillerine kendilerini temsil etmeye yetkili bu
lunduklarına dair imzalı birer vesika verilir. 

BALKAN -— Madde hakkında söz istiyen 
var mı.' 

MASAN ' DİNUUR (Afyon Karahisar) - -
Bfendim, eğer yanılmıyorsam bu o4 ncü mad
de siyasi partiler temsilcilerine sadece seçim 
kurulları ve komisyonları nezdinde müşahit 
sıfatiyle bulunmak hakkını tanıyor. Halbuki 
secim kurul ve komisyonları haricinde, 29 ncu 
maddede zikri geçen bir de muhtelit komis
yon vardır. Yani iş bittikten sonra secim kurul 
üyeleri ile il daimî komisyon üyelerinin müşte
reken meydana yetirdikleri ve tutanakları bir
leştirici bir komisyon daha vardır. Temsilci
lerin burada bulunacaklarına dair vazıh bir hü
küm yoktur. Matta, sarahat olmadığı gibi, ak
sine bir mâna çıkarmaya da müsaittir- Bu iti
barla maddeye, seçimin nihai faaliyeti olan ve 
her türlü tutanakları birleştirmek ve neticeleri 
almayı sağlıyan bu türlü faaliyetlerde parti 
temsilcilerinin de bulunması için buraya bir 
fıkra eklenmesini lüzumlu görüyorum ve aynı 
zamanda tutanaklara imza atmaları hususunun-
da yine bu fıkraya ilâvesini arzediyorum. Bu 
maksatla da bir önerge takdim ettim, kabulü
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) Arka
daşını Masan Dinçcr'in mütalâasına tamamen 
iştirak ediyorum. Maddede bu şekilde bir kay

dın bulunması icabetler. 
Demin tutanakların envaından bahsettim; 

kanunen nasıl tanzim edildiğini arzedeyim. Za
bit varakaları memurini nıütaallikanın inızala-
riyle ve hazır bulunan birkaç kişinin imzasiyle tan
zim edilir. Bunun haricinde zabıt varakası yapıla
maz. Binaenaleyh temsilcilere muhakkak imza hak
kı vermeliyim ki tanı zabıt varakası meziyetini, 
mahiyetini ve kıymetini haiz olsun. Burada tem
silcilerin de aynı zamanda zabıt varakalarını 
imza etmeleri şarttır. Eğer imza etmezlerse di
ğerleri tarafından zaten istinkâf ettiğini mübey-
yin bir şerh verilir orada. Usul böyledir. Tari-
fatı kanuniye bunu âmirdir. İmza edenler eder
ler. Etmiyenlerin keyfiyeti imtihanları bir şerhle 
bildirilir. Binaenaleyh hazır bulunan temsilci
lere imza salâhiyetini mutlaka vermelidir ki, 

zabıt varakalarının tekemmülü noktasından tah
rifatı kanuniye muvafık olsun. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN —- Başka söz istiyen var nııı' 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka

daşlarım; bu maddenin seçim komisyonları ile 
bir ilgisi vardır; komisyonlarda yapılacak tadi
lâta göre bu madde sonra konuşulursa daha iyi 
olur. Eğer seçim komisyonları bitaraf bir heyet
ten teşekkül ederse belki de parti temsilcile
rinin imza hakkı istenmez. Bunun için bu mad
denin'de komisyona iadesini veyahut da komis
yondan 14 ve İT) nci maddelerin gelmesine te
hirini müsaadeleri ile arz ve rica ediyorum ve 
bunun için de bir takrir hazırlıyorum, kabulünü 
Yüksek heyetinizden rica ederim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ UM İN 
MALİM ERGUN (Ankara) — Efendim; Masan 
Dinçer arkadaşım, kurullar ve komisyonlarda 
bulunacak temsilcilerin, tutanakları en sonra 
tevhit edecek ve vilâyet merkezinde daimî en
cümen üyeleriyle birleşecek olan komisyonda da 
bulunup bulunmıyacağı mucibi tereddüttür, de
diler. Halbuki burada tereddüdü mucip bir cihet 
yoktur. Madde metnine dikkat edilecek olursa, 
«düzenleme ve birleştirme sırasında» diye yazıl
mıştır. Maddenin başındaki «Belediye başkanı ke
limelerini de tashih etlik» Metin :«Kurııl başkanı
nın başkanlığında toplanacak» şeklinde konmuştur. 
Encümenin noktai nazarına göre kurul en son 
birleştirmeyi yapacak ki evleviyetle burada da 
parti temsilcileri bulunacaktır. Arkadaşımı bu 
izahımla tatmin etmiş olduğumu zannediyorum. 

Sandık başlarında ve kurullarda bulunacak 
temsilcilerin tutanakları imza etmeleri keyfiye
tine gelince; şimdi arkadaşlar bu temsilcileri 
orada müşahit olarak bulunduruyoruz. Komis
yonların ve kurulların ne suretle teşekkül ede
ceğini de henüz bilmiyoruz. Bunun için teşkil 
buyurduğunuz komisyon bunu ne suretle ten
sip ede ;e o suretle Yüksek tasvibinize sunu
lacaktır. Uakat müşahit olarak bulutlan ve ta
mamen Partisinin mümessili olarak secimin yo
lunda gidip gitmediğini, kontrol ve müşahede 
ile vazifeli olan ve kurulda hiçbir vazife alnıı-
yacak olan müşahidin zabıt varakasına imza 
etmesinde fayda yerine zarar müşahede ettik. 
Daha evvel kabul etliğiniz maddede komisyon 
bir itiraz olursa onu tesbit edip zapta geçirmeye 
mecburdur dedik Bu itibarla bu maddenin ora-
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dan gelecek olan maddeye talik edilmesine lü
zum olmadığı gibi temsilcilerin tu t anak la r ı 
imza etmesi de t a tb ika t t a müşkülât ı doğurur . 
Bundan evvel kabul buyurduğunuz madde il" 
esasen maksat hasıl olmuştur . 

HÜSEYİN EEESOY (Niğde) - Efendim, 
Adalet Komisyonu Sözcüsü arkadaş ımın nokta
yı nazarını anlıyamadım.2!> nen madde hükümleri
ne göre İl Daimî Komisyonu üyelerinin de ka-
lılmasiyle müştereken toplanacak olan seçim 
kurulu , Milletvekillerine tu tanak la r ın ı verecek
lerdir. Buradaki par t i müşahit leri eğer bu tuta
nağa i t iraz eder ise bu i t irazlar o JViületvekili 
tu tanağ ına geçecek midir? Eğer gececekse Mil
letvekilleri tu tanaklar ın ın hepsine ilıtirazi kayıt
lar koymak ieabeder. Buna daha prat ik bir şe
kil bulmalıyız. 

KÂMtL OÜNDEŞ (Kayseri) Efendim. 
esas hakk ında konuşmaya başladık mı.' Benim 
usul hakkında bir önergem vardır . Evvelâ o 
halledilsin, sonra esasa geçelim. Yani I I ve 15 
nci maddeler son şeklini a ldıktan sonra bu mad
de konuşmak konusu olsun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 11 ALİM EK-
(!UN (Ankara ) — Efendim, Hasan Dinçer arka
daşımızın önergesi ve mütalâası üzerine son ku
rulda da temsilci bulunacağını söyledim. İtiraza 
mütaall ik oları izahatım, bundan evvel kabul 
buyurduğunuz komisyonların tasnif ve seçim 
sırasında yanlar ında bulunan mümessiller tara
fından yapılacak i t i razlara ai t t i r . Bu tu tanak 
lar. tasnife ai1 olan tu t anak la rd ı r . Bu fıkrayı 
bir daha okuyay ım; (E Seçim, kanuna aykı
rı şekilde yapıldığı haber verildiği veya şikâ
yet edildiği takdi rde bunların nelerden ibaret 
olduğu, bir tu tanakla belirtil ir .) Maksadım bu
dur . Deminki mâruzât ım, son birleştirme kuru
lunda da ayrıca temsilci seklindedir . B-ndeniz 
maddenin t e k r a r encümene gitmesine düzüm 
yoktur mütalâasıudayım. İler halde diğer mad
deler hakk ında encümence bulunacak şeklin, 
Yüksek Meclisin arzular ını tatmin edecek ma
hiyette olacağını umarım. Bu itibarla madde
nin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN - - Evvelâ usul hakkında bir öner
ge vard ı r , onu okutuyorum, bu ciheti hallede
lim. 

Yüksek Başkanlığa 
84 ncü maddenin secim komisyonları ile il-
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gisi vardır . 14 ve 1.5 nci maddeler in son şeklin
den sonra konuşulmasını teklif çelerini. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Oiindeş 

BAŞ, KAN - Önerge gayet sar iht i r . Oyunu 
za arzedeceğim. Kabul buyuranlar . . . El Hijyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

KÂMİL OÜNDEŞ (Kayser i ) Esas hak
kında kanuşacağım. 

Sayın a rkadaş la r ın ı ; <U ncü maddenin bir 
üçüncü fıkrası var. Bu f ıkra ile temsilcilerin 
dör t gün evvel kurul lara isimlerinin bildirilme
si ve bazı vasıfları da taşıması mecburiyeti ko
nuluyor. Temsilciler par t i müşahi t ler i olduğuna 
göre, par t i ler in hüviyetini taşıyacak, falan san
dığın müşahidisin diye bir vesikayı taşıyacak 
temsilcinin doğrudan doğruya elindeki vesika
da hangi sandığın ismi yazılı ise o sandığın ba
şına giderek, ben falan par t in in temsilcisiyim 
demesi kâfidir. Binaenaleyh 34 ncü maddede, 
i\öv\ gün evvel müşahidin ismi bildirilmek gibi 
liiecbııriyeller biraz muhalif part iyi kuşkulandı 
rıyor. Bunda da haklıyız. Seçim kurul lar ı bita
raf olmayınca muhalif part inin müşahit ler ini 
şu veya bu bahane ile reddederek sandık başla
n ı n baştan aşağı müşahitsiz b ı rak t ı raeak la rd ı r . 
Bunun için biz bir takrir veriyoruz. Ivıbıı-
lünü Yüksek Heyetinizden bilhassa istirham 
ederiz. 

ALİ RİZA ESEN (Siird) - Sayın arkadaş
lar: 21 Temmuz l!)4(i seçiminde müşahit dedik
leri, sandık basma konan adamların ne mal. ;ıe 
matah adamlar olduklarını millet gözü ile gör
müştür. 

Arkadaşlar o kutsi oir.n sandığın başına gele
cek olan adamın seviyesini, seciyesini ahlâkını 
bilmeliyiz ve Hükümetçe bilinmelidir. »Şu veya 
bu. şekildeki adamlar o sandığın basma gelemez, 
ona emin olun. 

HÜSEYİN EhUSOY (Niğde) Efendini, 
Adadet Komisyonu Sözcüsü demin burada beyan
da bulunurken, 29 ucu madde mucibimi leşek-
kül edecek seçim kurullariyle daimî encümen 
üyelerinden mürekkep komisyon huzu-runda parti 
müşahitleri de bulunacaklar ve bunlar bir itiraz
da bulunacak olurlarsa i t irazları mazbataya derç. 
olunacaktır, dediler. Bu komisyonların meyda
na getirecekleri mazbatalar, doğrudan doğruya 
milletvekillerinin şahıslarına ait mazbalatardır 
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Binaenaleyh, bunun esaslı bir şekilde bütün pren
sipleri burada il'ade edilmeli. Aksi takdirde bü
yük karışıklık olur. 

BAŞKAN — Fazıl Ahmed Ay kaç.. 
FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka

daşlarım., seçim emniyeti kadar yüksek bir gaye
yi temin hususunda izhar edilen her türlü asa
biyeti, her türlü fedakârlığı hepiniz - şüphe yok -
tebcil ile karşılarsınız. Yalnız eğer zihinlerimiz
de bir •vehim kanseri hâsıl olursa artık marazı bir 
mahiyette hastanelerde emrazı akliye mütehassıs
larına tedavi ettirecek bir manzara hâsıl olursa 
netice nereye varır?? 

Efendim, bizim bütün vatandaşlarımız, bü
tün seçmenlerimiz, bütün kontrollarımız dünyada 
her türlü hissi ahlâkiden muarra, her türlü fik
ri hakka düşman birer katili hakikat midir? 

Milletimizin sizler kadar aziz mümessilleri 
karşısındayız, ne hakkı. bütün bir milletin ken
disinden bu kadar şüphe ederek iftira edecek ka
dar mânevi maluliyet içinde telâkki ediyoruz? 
Bu doğru değildir! Doğrusu teessür içindeyim. 
Beni burada teselli eden tek nokta: mâruzâtımın 
bidayetinde de arzettiğinı gibi; seçim emniyeti 
mefhumuna âzami tedbiri, âzami faydayı vermek 
gayretidir. Akil olalım, müdebbir olalım! Ola
lım ama, hastanelere pisiyatri mütehassıslarına 
gidecek dereceye işi vardırmıyahm! 

ADLÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMtN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Hüseyin Ulusoy 
arkadaşımızın söylediği son kurul yani vilâyet 
merkezinin seçim kurulu ile Encümeni daimî 
âzalarının birleşerek tutanakları birleştirecek 
olan kurul; o il'e bağlı ilçeler seç IU kurulların
dan gelecek tutanaklardaki yekûnları birleştire
cek ve o birleştirmeye göre kimler ekseriyet al
mışsa onları sıra ile yazıp mazbatalarını verecek
tir. Vazifesi bundan ibarettir. Bilfarz Anka
ra'nın Haymana, Ayaş, Kızılcahamam, Çubuk 
ve ilâahir herhangi bir ilçesinden gelen tuta
naktaki yekûn sekiz bin, oradaki kurul bunu ye
di bin diye almışsa temsilcinin yanlış yaptınız 
diye itiraz etmeye hakkı vardır. Bu itiraz da 
Milletvekiline verilecek tutanakta değil, ayrıca 
bir zabıtla tesbit edilecektir. Binaenaleyh orada 
bulunacak temsilci, o rakamların birleştirilme
sinde, tutanaklarda kendisinin bir itirazı varsa 
ayrıca bir zabıtla tesbit edilecektir. Bu mâruzâ
tım arkadaşımızı tatmin etti zannediyoıauıı. 

1948 0 : 2 
Diğer bir arkadaşım, temsilcilerin isimleri 

kurula daha evvel bildirmesin. Doğrudan doğru
ya sandığa gitsin şeklinde bir mütalâa söylediler; 
Burada asgari şart olarak seçmen olmak şartını 
esas aldık. Partilerin temsilci gönderecekleri 
kimselerin seçmen olması, rey atabilmek hakkını 
haiz kimselerden bulunması esas olarak düşünü
lecektir. Böyle bir kayıt olmazsa ceza ehliyetini 
haiz olmıyan, mesuliyet taşımıyan bir çocuk da 
temsdei olabilir ve başkaca mahzurlar da müta
lâa edilebilir. Hukuku medeniyeden sakil olan 
bir kimse de malûmu âliniz, seçmen olmak hakkı
nı haiz değildir. Bunun için bu şart konulmuş
tur. Yalnız rey verme hakkını haiz olan bir 
kimse temsilci olacaktır'. Bunun daha evvel ku
rula bildirilmesinde intizam bakımından fayda 
vardır. Ve seçim kurullarının en çok bitaraf 
bir kurul olması da esastır. Bu esasa göre ona 
ait madde zaten Meclisi âlinin noktai nazarı dai
resinde teşkil buyrulan komiksyon tarafından 
tetkik edilmektedir. Gönderecekleri kimseler 
içinde bu şartı haiz temsilci yoksa lâakal seçim
den 48 saat evvel kurul mensup olduğu partiye 
bildirilecek ve o parti de yerine başka birisinin 
ismini bildirecek. Bu hem intizamı temin bakı
mından hem de sandığa ben falan partinin tem
silcisiyim diye gelecek kimsenin evvelden komis
yonlarca bilinmesi bakımından hem partilerin 
hem de seçimin intizamı için doğru olur düşün
cesindeyiz. (Soldan doğru sesleri). 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlarım; parti müşahitleri parti üyeleridir. 
Kimlerin parti üyeleri olabileceği Cemiyetler 
Kanununda gösterilmiştir. Binaenaleyh hiçbir 
parti bir çocuğu falan yere müşahitsin diye gön
dermez ve gönderemez. (Emsali var sesleri) 
Esasen böyle bir şey yapmış ise seçim kurulu ve
ya komisyon başkanı onu kabul etmiyecektir. 
Çünkü ozaman kanuna aykırı hareket edilmiş 
olur. Yani üye olmıyan bir şahsa vazife verili
yor demektir. Herhalde komisyon başkanlığın
da bulunan bir arkadaş gelen çocuğun durumu
nun Cemiyetler Kanununa*muhalif midir, değil 
midir, bunu takdir eder. Binaenaleyh bu fıkra
nın burada bulunmasına lüzum yoktur. Bende
niz seçimde tam bir emniyet tesisi için arzedi-
yorum, takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmamıştır. 
Önergeleri okutuyorum: 
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Y ü ksek Bayka rıl ığa 

34 ııeü maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde, değiştirilmesini teklif eylerim 

«Secime katılan siyasi parti lerin temsilcileri 
oyların sandığa atılması, sandığın açılıp oyların 
sayılması ve bütün tulatıaklarnı düzenlenmesi ve 
birleştirilmesi sırasında seçim komisyonu ve 
kurullarında ve secim kurulu ile İl Daimî Eneü-
ıneni üyelerinin 2!> ncu maddeye göre yapacak
ları işlemlerde müşahit olarak hazır bulunmaya 
yetkilidirler, i ler siyasi parti en çok iki temsilci 
bulundurmak hakkını haizdir. Temsilciler tuta-
naklara imza koymaya yetkilidirler.» 

Afyon Milletvekili 
Hasan Dinçer 

HASAN D İ N L E R (Afyon K.) Birinci kı
sımdan sarfı nazar ediyorum. Sözcünün verdimi 
izahatla tatmin edilmiş bulunuyorum. İkinci kıs
mın oya konulmasını rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğinı sebeplerden ölürü -'M ııeü 

maddenin temsilcilerin vasıflarını (âyin ve isim
lerinin secim gününden dört gün evvel kurul lara 
bildirilmesi mecburiyetini vaz'eden üçüncü fık
ranın çıkarılarak maddenin oya konmasnıı talep 
ve teklif ederim. 

;». vi'ı . IÎJ+Ş 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil (lürıdeş 

BAŞKAN Şimdi Hasan Dinçer ' in önerge
sinin ikinci fıkrasını t ek ra r okutuyorum : 

(Afyon Milletvekili Hasan Dinçer ' in öner
gesinin ikinci fıkrası t ekrar o k u n d u ) . 

B.YŞKAN - Önergenin bu ikinci fıkrasını 
nazarı d ikka te alanlar-... Alımyanlar. . . Nazarı 
d ikka te al ınmamışt ır . 

Kayseri Milletvekili Kâmil (lündeş'i ı ı öner
gesini t e k r a r oku tuyorum : 

(Kayseri Milletvekili Kâmil (Hindeş'in öenr-
gesi t ek ra r okundu ) . 

BAŞKAN Önergeyi nazarı d ikka te alan
lar... Alımyanlar. . . Nazarı d ikka te alınmamış
tır. 

.'54 ııeü maddeyi olduğu gibi oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyeııier... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - 4918 sayılı Milletvekilleri Se

çimi Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş
t i r : 

EK MADDE 1. Seçim Kanununda ve di
ğer kanun la rda yazılı seçim suçlar ından birini 
iş l iydiler , sıfat ve memuriyet ler i ne olursa ol
sun haklarımla umumi hükümler dairesinde ko
vuşturma yapılır . 

Valiler hakk ındak i kovuşturma, ve hazırlık 
soruşturması C Başsavcısı, gerekli görüldüğü 
halde ilk soruşturma Yarg ı t ay Birinci Başkanı
nın görevlendirdiği Yargı tay üyesi ve Yargıla
ma Yargı tayın yetkil i ceza dairesi taraf ından 
umumi hükümlere göre yapılır . 

Hazırl ık soruşturmasını Başsavcı ke ld i } ;ı r-
dımeılarına da yapt ı rabi l i r . Ane-k kamu dâva
sını açmak ve kovuşturmaya mahal olmadığına 
ka ra r vermek Başsavcıya ai t t i r . 

Hazırlık soruşturması s ırasında Başsavm ta
rafından istenilen tevkif, tahliye, zabıt ve ara
maya da ilk soruşturmaya, yetkili Yargı tay üye
si taraf ından ka ra r verilir. 

Başsavcı I a raf ından kovuş turmaya mahal 
olmadığına dair verilen karar la y u k a rd ak i fık
ralar gereğince Yargı tay üyesi taraf ından ha
zırlık ve ilk soruş turmala r s ı ras ında verilecek 
karar lara karsı vukubulan i t iraz, Yargı tay Bi
rinci-Başkanı ta raf ından görevlendir i len bir da
ire başkanı taraf ından te tkik olunarak kara
ra bağlanır . 

ilk soruşturma sırasında Yargı tay üyesi ta
rafından verilecek ka ra r l a rdan umumi hüküm
lere ^övv tasdik ile tekemmül etmesi icabeden-
lerin tasdik mercii Yargı tay Daire Başkanıdı r . 

Yargı tay Daire Başkanının tasdiki ile te
kemmül eden ka ra ra l a r a karşı yapı lacak itiraz
lar Yargı tay Birinci Başkanı ta ra f ından tet
kik edilerek karara bağlanır . 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruştur
masının yapılması ve kamu dâvası açılması ve 
son soruş turma açılmasına k a r a r verilmesi o 
ile en yakın il merkezindeki vazifeli mahke
meler ta raf ından yapıl ır . Yardımcı lar la üçüncü 
ve ikinci sınıflara mensup Yargıç, ve Savcıla
rın bu kanuna göre işledikleri suçlar hakk ında 
umumi hükümler dairesinde yapı lacak aoruş-
turma, sanık Ağır Ceza Mahkemesi Yargıçla
r ından veya. Savcı lar ından ise en yakın Ağır 
Ceza Mahkemesi Savcısına değilse kazaları da-
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iresinde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi Sa\cj-
sına aittir. 

Savcı, yaptığı soruşturma evrakını iddiana
me ile son soruşturmanın açılmasına veya mu
hakemenin men'ine dair mahkemece bir karar 
verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
na tevdi eder. 

Haklarında son soruşturma ayılmasına ka
rar verilenlerden ikinci sınıfa mensup olanlar
la Ağır Ceza Mahkemesi heyetine dâhil bulu
nan yargıç, ve savcıların son soruşturması Yar
gılayın .vazifeli ceza dairesinde görülür. 

Yardımcılarla üçüncü sınıfa dâhil yargıç ve
ya savcıların Ağır Ceza heyetlerine mensup 
olanlardan maadasının son soruşturmaları da
irelerine en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde ya
pılır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar, bu ikinci maddenin ihtiva etti
ği ek maddelerden birinci ek madde, daha ziyade 
iki nokta üzerinde durmuştur. Birisi, umumi 
hükümlere tâbi olması, yani bu kanuna göre suç 
işliyenlerin memuriyeti ne olursa olsun, umumi 
hükümlere tâbi olmasını, ikincisi de, vazetmiş ol
duğu usuli hükümlere göre yargılama şeklini ih
tiva etmektedir. 

Bendenizce, bu kadar uzun bir ek maddeye 
lüzum yoktur. Burada esasen aradığımız, seçim
lerde vatandaşın hak ve hürriyeti bahsinde suç 
işlemiş olanların Memurin Muhakemat Kanununa 
tâbi olmamasıdır, gerek muvafakat ve gerekse 
muhalefetin üzerinde durdukları nokta burası
dır. Su halde bu nokta üzerinde birleştikten son
ra, bendeniz usuli kısımlara lüzum görmüyorum. 
Çünkü mevzuat müsaittir. Gerek kanuni, ge
rek usuli hükümleri mevzuatımız pekâlâ tedvin 
etmiş bulunmaktadır. 

Bu ciheti arzederken istirhamım; yalnız kısa
ca Memurin Muhakemat Kanununa tâbi olmıya-

. cağını zikredelim. Üst tarafını ahkâmı ıımıımi-
yeye bırakalım. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim, bu ek birinci maddenin birinci fıkrası 
hakikaten yerinde bir fıkradır. Yani sıfat ve, 
memuriyetleri ne olursa olsun her memur hakkın
da umumi hükümlerin tatbik edileceğine dair olan 
bu fıkra hakikaten seçim emniyetini temin bakı
mından, vatandaşlara emniyet telkini bakımından 
ve işin icabı bakımından çok yerinde bir fıkra
dır. Fakat bunu takip eden fıkralar vali ve 

kaymakamlara bir nevi imtiyaz sağlıyan bir fık
radır, Buna lüzum yoktur, çünkü bu tadilâtı 
ile Seçim Kanunu vali ve kaymakamlara bu ka
nunun tatbiki dolayısiyle vazife vermiyor, bina
enaleyh, vazifeli olmadıkları halde bu kanunun 
tatbiki dolayısı ile işledikleri suçlar şahsi suçlar
dır. Vali ve kaymakamların şahsî suçları dola
yısı ile ne şekilde muamele yapılacağı Usul Ka
nunumuzun bir maddei mahsusasmda 'gösteril
miştir. Valiler şahsi suçlarından dolayı en yakin 
vilâyetlerde, kaymakamlar ise; mensup oldukları 
vilâyetlerde yargılanır. Bu hüküm umumi ve 
kâfidir. Bunun haricinde yeni bir hüküm tesisi 
bir nevi imtiyaz kabul etmekten başka birşe.y de
ğildir. 

Bu itibarla bendeniz bu maddenin birinci 
fıkrasını takibeden diğer fıkraların tamamen ka
nundan çıkarılmasını teklif ediyorum. Ve bu 
maksatla da bir önerge veriyorum. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim; bu 
ek birinci maddenin sekizinci fıkrasında kay
makamlar hakkındaki tahkikat şeklinin iltibasa 
mahal verecek tarzda yazılmış olması dolayı-
sile maruzatta bulunacağım. «Kaymakamlar 
hakkında hazırlık soruşturmasının yapılması 
ve kamu dâvasının açılması ve son soruşturma 
açılmasına karar verilmesi o ile en yakın il mer
kezinde vazifeli mahkemeler tarafından yapı
lır» deniyor. 

Şimdi mahkemeler tarafından yapılır den
diğine göre hem hazırlık soruşturulmasmın ya
pılması, hem kamu dâvasının açılması ve hem-
de son soruşturmanın yapılmasını aynı mahke
menin yapması gibi bir mâna çıkıyor. Halbu
ki gerek Hükümet ve gerek Anayasa komisyon
larının bu maddeye ait kabul ettiği metinde 
«Kaymakamlar hakkında hazırlık tahkikatı ic
rası ve kamu dâvası açılmasına karar verilmesi 
ve son tahkikatın açılması kararı o ile en, yakın 
olan il merkezinde bulunan Cumhuriyet Saveısı 
ve sorgu Yargıcına aittir. Bunların yargılan
maları da bu il merkezindeki vezifeli mahkeme
ler tarafından yapılır. 

Bu .maddeler değiştirilerek şu şekle sokul
duktan sonra tatbikatta şu mahzurlar meydana 
çıkar. Bir kaymakam hakkında bir tahkikat 
yapılması icabettiği zaman Cumhuriyet Savcısı 
bu benim vazifemdir, yine bu maddeye istina
den hâkim de benim vazifemdir der. Hükümet 
teklifiyle, Anayasa ve Adalet Komisyonun yap-
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tığı son tadil heyeti umumiyeden geçtiği taktir
de hem iltibasa mahal verir, hem de güçlük 
doğurur. Bu hususta hazırladığım öergeyi oku
yorum. 

(Urfa .Milletvekili Vasfı Gerger Önergesini 
okudu). 

İHSAN OLGUN (Yozgad)--Tasarının bu ek 
maddesiyle mühim bir esas üzerinde durmuş, 
seçimde-adlî teminatı sağlamış bulunuyoruz. İş
te şimdi okunan madde adlî teminat diye üze
rinde durduğumuz teminatın kendisidir. Bu te
minatta seçimden mütevellit suçların kâffesini 
Adalet huzuruna getirmektir. Bu suretle adlî 
teminatı temin ve tesis etmiş bulunuyoruz. Bu
nu tesis ederken de,yeui müessesei hukukiye 
olması itibariyle bazı formalitelere tâbi tutul
muştur. Hâdise Özeobaıı ve Hasan Din ger arka
daşlarım .izm buyurdukları gibi imtiyaz değildir. 
Bu madde ile seçimden mütevellit suçların kâf-
fesi adalete gidecek binaenaleyh evvelce cari 
olan formalitelere tâbi ohrııyacakdır. 

Arkadaşlar, bu hali münhasıran seçim suçun
dan mütevellit ve hukuk esaslarımıza • yeni dâ
hil olan bir hukuk müessesesi olarak mütalâa 
ediyoruz. Yoksa umumi hukuk hâdiseleri için 
de münferit bi r hâdise değildir. 

Şu-hale nazaran şimdiye kadar geleneklerimiz 
mevzuatımız ve bütün hükümlerimiz Memurin 
Muhakemat Kanunu yetkisi içinde vazifeden mü
tevellit suçlar ele alarak mütalâa ederken bu 
sefer seçimden mütevellit suçları doğrudan doğ
ruya umumi hükümlere tâbi tutmuş ve bu suç
lar umumi hükümlere tâbi tutulurken vali ve 
kaymakamlar ayrı bir hükme tâbi tutmayı her 
üç komisyonda, kendi görüşlerine, kanaatlerine 
göre yeni hükümlere tâbi tutulması hususunda 
ittifak etmişlerdir. Çünkü arkadaşlar seçimde bir 
valiye, kaymakama vazife vermiyoruz ama bun
ların umumi idarede vazifeleri vardır. Yani bu 
vazifelerin kıstasını tâyine de imkân yoktur. 
Hangi suç vezifelerinde hangi suç vazife dışın
dadır, bunu tefrik etmek imkânı mevcut değildir. 
Çünki vali ve kaymakamların idarei umumiyede 
vazifeleri vardır. Meselâ seçimde vali veya kay
makamın bir zabıtai mania tedbiri, idarei umu
miyede emniyet ve asayişi muhafazadan müte
vellit vazifeler vardır. Bunun neticesinde seçim
den ne gibi vaziyetler tahaddüs edeceğini şim
diden bilmiyoruz. Yalnız bu seçimden mütevellit 
suçlarda da, vali veya kaymakam doğrudan doğ-
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rüya seçimden mütevellit bir suç işledikleri za
man adaletin huzuruna getirilmekle beraber bun
lar hakkında istisnai bir husus kabul ediliyor. Ada
liler hakkında Cumhuriyet Başsavcısı, kaymakam
lar hakkında ise kendi bulunduğu ilin dışındaki 
Cumhuriyet Savcısının takibata geçmesi sağla
nıyor. Bu da usullerle tesbit ve tâyin ediliyor. 

Bu haller dışındaki şahsi suçlar hakkında esasen 
mevzuatta hüküm vardır. Buradaki hüküm seçim 
suçları ile ilgilidir. Vali ve kaymakamların se
çimde vazifeleri yoktur. Fakat kötü iftira ve is
natları karşılamak ve bu kabîl hallere karşı alın
mış tedbirlerdir. 

Bu maddenin Kâmil arkadaşımızın buyur
duğu gibi, fuzulî telâkki edilmemesini aynen hu
zurunuza geldiği gibi kabulünü rica ederim. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim; 
ek maddenin birinci fıkrasını müsaadenizle bir 
defa okuyarağmı. «Seçim Kanununda ve diğer 
kanunlarda yazılı suçlardan birisini işliyenlerin 
sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun hakların
da umumi hükümler dairesinde kovuşturma ya
pılır». Yani tatbik edilen. Ceza Usulü Muhakeme
leri Kanunudur. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; bu kanunda vazife 
alan bir vatandaş hakkında doğrudan doğruya 
Ceza Usulü Muhakemeleri ile takibat yaptırıyo
ruz. O halde bu kanunda yazılı olmıyan ve ancak 
komisyonlarda, kaymakam veya valilerin suç işli-
yecekleri şimdiden düşünülmüş ve hüküm koy
muş oluyoruz. Daha dün kaymakam ve valilerin 
suç işliyemiyecekleri, bitaraf oldukları mütema
diyen söylenirken, bugün suç işliyeceklerini ka
bul ederek onlara bir imtiyaz kabul edilmesini 
cidden anlamıyorum. 

Saniyen bu kanunla kendisine vazife veril-
miyen kaymakam ve vali, bu kanunu ilgilen
diren bir :-;ııç işlerlerse, nihayet şahsî bir suç 

i işlemiş olacaklardır, i ler ne olursa olsun, o tak-
| dirde gidecekleri yer Ceca Muhakemeleri Usulü 
! Kanununun t Ayin ettiği, kaymakamlar "için men-
| sup oldukları vilâyetin ağır ceza müddeiumu-
I misi ve mahkemesi, vaiiler için ise en yakın 
j vilâyet ağır ceza müddeiumumisi ve nıahkeme-
: sidir. 
i 

! Arkadaşlar, şimdi biz bir taraftan malike-
! melere itimadımız mutlaktır diye haykırırken, 

diğer taraftan aynı müddeiumumi ve mahke
melere itimatsızlık gösterir- gibi kanuna bir 
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madde koyup, onların vazifesini, kaymakam ve
yahut valilerin muhakemesini veyahut hakla
rında tahkikat yapılması, açılması salâhiyetini 
Yargıtay Başmüddeiumumiliği veya muavin-
lerince yapılmasını kabul etmemiz kanaatimiz
ce yersizdir. 

Binaenaleyh bunda parti görüşü olarak ıs
rar ediyoruz, kabul edip etmemek sizlerindir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALÎM ERGUN (Ankara) — Efendim ben bu 
madde ile tedvin edilen şekilden, itiraz 
eden arkadaşlarımızın da memnun olacağını 
zannediyordum. 

Çünkü esas itibariyle birinci fıkrası ile, se
çim kanununda veya diğer kanunlarda yazılı 
seçim suçlarını işliyenler hakkında doğrudan 
doğruya takibat salâhiyetini mahallî kaza mer
cilerine vermiş bulunmaktayız. 

. Bizim burada valiler, kaymakamlar ve yar
gıçlar hakkında yaptığımız şey, kaza merciin
den alınarak Memurin Muhakemata göre Şû
rayı Devlete gitsin şekli değildir. Kovuşturma 
olmaması ve yapılmaması şeklinde de değildir. 
Onlar hakkında da takibat yapacak kaza mer
ciidir. Esasen bugünkü mevzuatımıza göre va
lilerin muhakemesi Yargıtay 4 ncü Ceza Daire
sinde yapılır. Valilerin, kaymakamların seçim 
işlerinde suç işlemediğini evvelce Komisyon 
üyeleri söylemişlerdi. Şimdi bunlar hakkında 
da müeyyide konmuş dendi. 

• Efendim; valileri ve kaymakamların suç iş
leyip işlemediklerini izah maksadiyle bu hü
küm konmuş değildi; burada böyle bir vazi
yet tahaddüs ederse îhsan Olgun arkadaşımızın 
da dediği gibi vali; ben bunu vazifemin ifası 
zımnında yaptım, derse bu keyfiyet şahsi suç 
mu olur, yoksa vazifeden mütevellit suç "mu 
olur? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — İn
zibati tedbir olmaktan mütevellit de olabilir. 

KOMİSYON ADTNA EMÎN HALİM ER
GUN (Devamla) — Bunu tefrik etmek ve vali
nin, yahut kaymakamın, yahut yargıcın ifayi 
vazife ettiği yerde valinin Hükümeti temsilen 
vazife gördüğü yerdeki kaza mercii tarafından 
hazırlık soruşturmasının yapılmasına ve muha
kemesine imkân vermemek içindir. 

Zaten diğer kanunlarımızda da mevcut olan 
bir usuldür. Daima en yakın ağır ceza mahke-
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meşinde, dâva rüyet edilir, yahut da valilerde 
olduğu gibi Temyiz Mahkemesinde rüyet olu
nur. 

Binaenaleyh buraya usule ait hükümler koy
mak; valiler muhakkak suç yapacaklar demek 
değildir. Böyle bir şey yapıldığı takdirde mu
hakeme usulünü tesbit eden, kovuşturma usu
lünü tesbit eden hükümlerdir. Arkadaşları
mın buyurduğu gibi, böyle bir şeye vazifemden 
mütevellittir diyebilir. Şimdi vali hakkında so
ruşturma yapılması Temyiz Başsavcısına veril
di; ki adalet makamlarının en yüksek derece
lerinden biridir. Takibat yapacak, Başreis, 
Temyiz Üyelerinden birisini de buna memur 
edecek, Temyiz Başreisi icabedeen hallerde son 
itiraz mercii olacak. Buradaki usulde göster
diğimiz gibi takibata mahal olup olmadığı ka
rarını Başsavcı verecek. 

Yargıçlar için de sair ahvalde Adliye Baka
nının izininin alınması lâzım gelirken burada 
onu da kaldırdık. O da burada tesbit ettiğimiz 
şekilde olacaktır. Bizim bu yazdığımız şekil 
adlî cihaz için bir usuldür. 

Vasfi Gerger arkadaşımın kaymakamlar 
hakkında söylediği nokta doğrudur. Bu ya dak
tilo, yahut tabı hatası olsa gerektir. Bu itibarla 
tekliflerine bir itirazımız yoktur, kabul ediyo
ruz ve maddenin bu tashihle kabul buyurulma-
sını heveti ıuuhteremenizden rica ediyoruz. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlarım, elde bir kaidei umumiye vardır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda bir hüküm 
vardır. Valilerin vazifesinden doğmıyan veya 
vazifesinin ifası sırasında vücut bulmıyan suç
lardan dolayı takibat ve muhakemat icrası vi
lâyet merkezine en yakın vilâyetteki Ağır Ceza 
mahkemesi teşkilâtıdır. Yani oranın savcılık 
makamı, Sorgu hâkimi ve mahkemesidir. Tah
kikat oraya gider. Şimdi bu kaideden, bu usul
den dönüyoruz, yeni bir usul koyuyoruz. Bu 
yeni usule acaba neden lüzum görülmüştür. El
bette bunu düşünecek ve anlıyacağız. Sayın 
sözcü: Efendim adlî mekanizmadan çıkmadık 
diyor. 

Canım elbette çıkmadık, sual o değil ki, adlî 
mekanizmadan çıktın diye bir sual var mı? El
bette çıkmadık, çıkmadık ama bu kanunda Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinden 
niçin feragat ettik acaba 1 Seçim suçunun bir 
istisnâiyefi, bir hususiyeti mi var? 

— 745 — 



B : 82 5 .7 
Bana göre vali, en yakın ağır ceza mahkeme

sine gitmiş bulunduğu vilâyetin ağır ceza mah
kemesine gitmiş, yok cennete gitmiş, vallahi.be-
ni alâkadar etmez, nereye giderse gitsin. Fakat 
insan bunu düşünürken ha, seçim işinin husu
siyeti, seçim işinde idare âmirleri kullanacak
ları hile ve desiseler ile seçimi muayyen bir par
tinin lehine çevirmek isteniyor. îşte hususiyet. 
Vatandaş bunu ya insafsızlık edip böyle anlı-
yacak yahutta insaflı hareket edip; ben bundan 
bir şey anlamadım, allatın âlem bu manasızdır, 
diyecek. Her iki takdirde de bunun hukuki kıy
meti yoktur. 

Arkadaşlar, niçin gittik temyiz mahkeme
sine? Bunu bana izah edebilir misiniz? En ya
kın .ağır. ceza mahkemesinden neden korkuyor
sunuz? En yakın ağır ceza müddeiumumisi vali 
hakkında bir âmme dâvası açarsa bu mahke
meye gidecek, yok acmayıpta takibi dâvaya ma
hal olmadığına karar verecek olursa ve bu su
retle de âmme hukuku zayi olacaksa bunun hak
kında hüküm vardır. Diğer bir ağır ceza mah
kemesine gidebilir. Kanun yolları gayet emni
yetlidir. Bu kanunları bu Meclis yapmıştır. Şu 
mesele hakkında şu hüküm bu mesele hakkında 
bu hüküm, elbise değiştirir gibi hüküm değiş
tiriyoruz. Bunun sebebi nedir ? tzah edin ben de 
sizinle beraberim. Bana sorarsanız, bunun kö
tülüğü nedir? Bir kere tariki müstakimden, ana 
caddeden, bulvardan çıkıyoruz. Buna alınma
malıyız. Kanunlarımızın hükümlerini muhafa
zaya, kanun hükümlerinin istikrarını muhafa
zaya çalışmalıyız. 

Şimdi âmme dâvasını açmak Başmüddei II-
mıımiye ait. Amme dâvasının kaynağı hazırlık 
tahkikatıdır, âmme dâvası buna göre açılır, 
hazırlık tahkikatını yapmak ya Başsavcının za
tına ait ve münhasır veyahut muavinlerine de 
teşmil olunabilir. Pekâlâ, tasarının şu madde
sinden okattar ürkmüyorum, pek ni.ah.dut bir 
mapa anî anlı yorum ama, burada bir gerekçe 
var, bu gerekçe de Adalet Komisyonu diyor ki; 
Başsavcı hazırlık tahkikatını ya kendisi yapar 
veyahut yardımcılarına yaptırır, fakat buna 
başkası karışamaz, hattâ cürüm mahallindeki 
müddeiumumiye delilleri toplaması, hazırlık 
tahkikatını yapması için istinabe varakası da ya
zamaz diyor. Bu ne demektir Allah aşkına. Er
zurum Valisi seçim işinde bir suç işlemiş. Cum
huriyet bavcısı veya muavinleri hazırlık tahki-
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katı yapmak için oraya mı seferber olacaktır. 
Yahut o, yerinden kıpırdıyamıyacak, ben me
saili âmme ile meşgulüm işsiz adamlar Ankara'
ya gelsin diyecek. Şahitleri posta edip An
kara'ya mı göndereceğiz, bunda müşkülât yok 
mudur? 

Sonra biz halkçıyız diyoruz. Halkçılık ne de
mektir? Halkçılık hiçbir ferde veya bir aileye 
veya bir sınıfa bir imtiyaz tanımamak demektir. 
Ana Kanun hükümleri dururken valiye bir im
tiyaz tanıyoruz. Valiyi, bir bakan muhakeme 
eder gibi başka başka yollardan, müşkül yol
lardan muhakeme etmek istiyoruz. Bundaki 
sebep ve hikmet nedir, ben anlıyamadım, anlı-
yan varsa bu noktaları izah etsin, doğru cevap 
versin. Yoksa sual Şark'ta, cevap Garp'te 
böyle konuşursak bir netice çıkmaz. Bunu izah 
etsinler. Neden kanun hükümlerinden ayrıla
rak muhafazaya çalış mıyoruz. Kanunun şartı 
olan istikrar ile asla telif kabil olmıyan kaide
lere neden müracaat ediyoruz. Hükümden hük-

I me neden atlıyoruz, bunu izah etsinler, ondan 
sonra pekâlâ kabul. 

Valiye böyle bir imtiyaz tanılıyor da kay
makam neden ihmal ediliyor acaba? Kaymakama 
isnat edilen bir seçim suçundan dolayı takibat 
ve muhakemesinin icrası o ilçenin mensup olduğu 
vilâyette neden yapılıyor? Ona da bir imtiyaz 
tanıyalım, onu da Mahkemeyi Temyiz gibi bü
yük bir yere çıkaralım. 

Böyle hususi hükümler koymak hem istikra
ra mânidir, hem aklı ermeyenlerin sui zannmı 
caliptir, hem de aklı erenlerin yanlış yoldur 
diye, tenkidine uğramasından başka bir fayda 
yoktur. 

BAŞKAN —İhsan Olgun. 
. İHSAN OLGUN (Yozgad) — Ne valilere, ne 

de kaymakamlara seçimden mütevellit suçları 
için hiçbir imtiyaz tanınmamıştır. Adalet man
zumesini bir kül olarak mütalâa ettiğimiz tak
dirde adaletin orta kademsi, ilk kademesi, yük
sek kademesi diye adalet manzumesi içinde 
bir tefrik yoktur. Yalnız adalet müessesesi 
vardır ve onun için yargılanmak vardır. 

İmtiyaz, Memurin Muhakemat .Kanununun 
sınırları içinde olduğu zaman vardı. Yoksa 
adalete tevdi edildikten sonra adaletin yüksek 
kademesinde; yahut şurada olmamış da burada, 
yahut yakınında bulunan ağır cezada olmuş hiç-
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bir fark göstermez. Şu halde doğrudan doğruya 
seçimden mütevellit suçlar adaletin huzuruna 
gidecek bu tam mânasiyle bir adlî teminattır 
hiçbir suretle imtiyaz değildir. 

Arkadaşlar; şüphesiz takdir buyurursunuz 
ki, vali ve kaymakam bulunmuş olduğu ilde, 
ilçede Devleti temsil ederler. Vali ilde bütün 
bakanlıkların mümessilidir. Kanunların ahkâ
mının' infazına memurdur, Devletin orada en 
büyük adamıdır, Devleti temsil eder. Şu sıfat-. 
laıı, yani yine kanunların kendisine bahşetmiş 

• olduğu sıfat ve salâhiyetleri kullanırken, Dev
leti temsil eden bu unsur, kendisini suç işleme
diği halde seçim gibi hırsların galeyana geldiği 
bir noktada bir isnada, bir iftiraya şu veya 
bu şekilde, haklı veya haksız mâruz kalırsa 
hemen onu kendi bulunduğu yerde yargılama, 
hakkında takibata geçmek, idare adamının 
otoritesini zedeler. Çünkü onun yapacağı bir
çok âmme hizmetleri, birçok kanunun kendisi
ne bahşetmiş olduğu vazifeleri vardır. 

İşte bu vazifeleri eda ederken, kendi vazife 
gördüğü muhit içinde onun otoritesini, varlığını, 
gururunu, nefis izzetini zedelememek için doğru
dan doğruya valiler hakkında Teniyiz Başsavcı
sına ve kaymakamlar hakkında da bağlı bulundu
ğu ilin dışındaki en yakın O. Savcısına bir vazife 
verilmiştir. Biz ümit ediyoruz ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden çıkan Kanunların tatbik 
ve icrasında büyüük dikkat, alâka ve hassasiyet 
gösteren vali ve kaymakamlarımız hiçbir su
retle suç işlemezler. Şayet işlerlerse, işlemek ih
timalleri karşısında böyle bir müeyyidenin de 
mevcut olduğunu teyit ediyoruz. 

Arkadaşlar; şunu da ifade etmek isterim ki, 
burada vakit, vakit, haklı veya haksız vali ve kay
makamlar ve diğer idare organları hakkında bazı 
ithamlarda bulunuldu. Vali ve kaymakamlar bu 
memleketin iyi yürekle çalışan ve büyük Meclis
ten çıkmış olan kanunlarınızı en iyi bir şekilde 
tatbik ve icradan başka hiçbir endişeleri olmayan 
ve vazifelerini vefa, sadakat ve dikkatle başarma
ya çalışan insanlardır. Arkadaşlar, haklı, hak
sız, yerli yersiz, idare adamlarımızı incitmekle, 
onlara ve onların temiz yürekle yaptıkları işlere 
şüphe ile bakmakla yalnız tarihi bir mesleke, ve 
memlekete fenalık yapmış olmaktan başka hiç bir 
fayda temin etmiş olmayız. Ben idare âmirle
rimizi bu kürsüden hürmetle selâmlarım. 
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MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa

yın arkadaşlar, Muhterem Necati Erdem üstadı1 

mız bu kantin tasarısına valilerin seçim suçların
dan dolayı haklarında yapılacak olan takibatın 
Yargıtaya verilmesi sebebini bahis konusu etti
ler. ve bunun olsa olsa valilerin İktidar Partisi 
lehinde çalıştıkları takdirde siyah'et maksadına 
matuf olabileceği mülâhazasını ileri sürdüler. 

Arkadaşlar, valilerin muhakemesi Temviz 
mahkemesine bırakılmak suretiyle' ortaya yeni bir 
muhakeme sistemi konmuş değildir, Valilerin 
muhakemeleri bugün de Yargıtaya aittir. Şahsi 
suçları müstesna. Fakat vazifeleriyim alâkalı, ya
ni memurin Muhakemat Kanununun ifadesince 
vazifeden mütevellit veya ifayi vazife sırasında: 
hadis olan suçlardan dolayı valilerin muhakemesi 
bugün dahi Yargıtaya aittir. Yoksa bu kanuni a: 
yepyeni bir usul icadederek seiçm suçları vesile

siyle vililerin muhakemesi Yargıtaya bırakılmış de
ğildir Yalnız bu tasarıda bugünkü günden farklı 

olan esas şudur: Bugün valilerin vazifelerinden mü
tevellit yahut ifayı vazife sırasında hadis olan suç
larının Yargıtayda muhakeme edilebilmesi evvel
emirde Memurin Muhakemat Kanunu gereğince 
haklarında bir lüzumu muhakeme kararının ve
rilmesine bağlıdır. Bu lüzumu muhakeme kararı 
da idare tarafından haklarında tahkikat yapıl
masına ve tahkikat evrakının Danıştaya tevdi 
edilmesine bağlıdır. İşte bu kanun idare tara
fından tahkikat yapılmasını ve-Danıştay-tarafın
dan lüzumu muhakeme'kararı verilmesi teminatı
nı ortadan kaldırmaktadır, Eğer bu gibi konu
larda suç işlemişlerse valiler hakkındaki takibat, 
idari bir teminat olmadan doğrudan doğruya ka
za mercilerinin takibine tâbi tutulmaktadır. 

Şimdi diyecekler ki, ve ifade buyurulmuştur 
ki, bu kamınla vazife verilmemiştir ki, seçim va
zifeleri dolayısiyle suç işlerlerse muhakeme edile
cekleri merci için tasarıya bir hüküm koymak mev-
zuubahis olsun. Arkadaşlar, doğrudan doğruya 
seçim muamelâtının mekanizması içinde valilere 
bir vazife verilmiş değildir, kaymakamlar da 
böyledir. Fakat seçimin emniyet ve selâmetle 
yapılması için bir tedbir almaya kalkarsa bu ted
bir şu veya bu kimse tarafından seçimin selâmeti 
aleyhinde diye iddia edilirse bundan dolayı vali 
hakkında bugünkü muhakeme sisteminden farklı 
bir muhakeme usulü tatbik edilsin denilebilir mi? 
Seçim sırasında seçimin emniyetle cereyan etme
si, huzur ve sükûnun muhafaza edilmesine bağ-
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lıdır. Seçim sırasında çeşitli hareketlerle, mem
lekette huzur ve sükûn bozulmasına çalışırsa bu
nun önlenmesi için tedbir almak çok lüzumludur. 
İşte vali bu takdirde seçimin selâmet ve emniyet
le cereyanı öııliyecek hususlar hakkında tedbir 
alması, seçime müdahale gibi bir telâkki ile 
bir iddiada bulunurlarsa bundan dolayı vali 
hakkında vazifesinden doğan suçların tâbi oldu
ğu mahkemeye sevkedilmesinde doğrudan doğru
ya ıımıfmi hükümler tatbik edilmesin denilebilir 
mi? Bu doğru olmaz, arkadaşlar. Haklı olarak 
seçimin selâmetle, emniyetle cereyanını temin 
için bütün teminat usullerine ait unsurları araş
tırmakta haklıyız ve araştırıyoruz. Valiler ve di
ğer idare âmirleri hakkında haksız yere isnadat 
vuku bulup onların haksız yere yıpratılmalarına 
karşı tedbirler düşünürsek Meclise iyi bir şey 
yapmış olmıyacak mıdır? 

Kaymakamlara gelince; yine buyurdular ki, 
valiyi Temyize gönderiyoruz da kaymakamı niçin 
gönder m iyoruz? Vali için düşündüğümüz bu ted
birlerden kaymakamı niçin mahrum ediyoruz? 
Arkadaşlar, vali ile kaymakam arasında demli
de ettikleri vazifenin kıymet ve ehemmiyeti bakı
mından bir mertebe silsilesi, bir mertebe kademe

si mevcuttur. Bütün hiyerarşide bunlar hakkında 
i'arklı usuller tesis edilmiştir. Bugün de kay
makamlar işledikleri suçtan dolayı il merkezinde
ki mahkemeye verilmektedir. Bunun yeni bir 
vaziyet, olmadığını arzettim. Bu bakımdan orta
da su İzanla tefsir edilecek bir vaziyet yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz ist İyen kalmamıştır. 
Önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 1 in sekizinci fıkrasındaki kayma

kamların suçlarının takibine dair hükmün aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif eylerim: 

Urla Milletvekili 
Vasfi Gerger 

«Kaymakamlar hakkında yapılacak tahkikat 
ve takibat mensup oldukları il'e en yakın il mer
kezindeki Cumhuriyet Savcısı ile Sorgu Yargıcı
na ve son tahkikatları da o yerdeki görevli mah
kemeye aittir.» 

ADALET KOMİSYONU ADİNA EMlN 
HALİM EEUUN (Ankara) — Efendim, biz bu
nu kabul ediyoruz. Madde metnini şimdi yaza
cağız. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 

Ek birinci maddenin (Seçim Kanununda ve 
diğer kanunlarda yazılı seçim suçlarından birini 
işliyerıler, sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun 
haklarında umumi hükümler dairesinde kovuş
turma yapılır.) 

Şeklindeki birinci fıkrasını takibeden fıkra
ların kaldırılmasını teklif eylerim. 

Afyon 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonunun değiştirgesinde ya

zılı 2 nci maddesindeki (ek birinci madde) nin 
aşağıdaki şekilde tadilen kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Ek madde 1. — Bu kanunda yazılı ve se
çim sırasında irtikâp olunan suçlarla bütün se
çimleri. ilgilendiren ve vatandaşların siyasi hak 
ve hürriyetlerine karşı işlenen suçlarda Memurin 
Miı hakem at Kanunu hükümleri tatbik olunmaz. 

Afyon Milletvekili 
Kemal Özçoban 

BAŞKAN - - Etendim, son iki takrir aşağı 
yukarı aynı mahiyettedir. Bu iki önerge de, va
li ve kaymakam hu- hakkında ahkâmı umuuıi-
yeain aynen tatbik edilmesini iltizam etmekte
dir. Binaenaleyh, bu önergelerin mahiyeti, mad
dedeki istisnai kısımların çıkarılması hakkında
dır. 

Kvvelâ bu önergeleri oyunuza arzedeceğim. 
SIftlil İÇÖZ (Yozgad) — Eğer önerge ka

bul edilecekse, önergedeki «irtikâp olunan» tâ
birini «işlenen» tabiriyle değiştirelim. 

BAŞKAN — Kvvelâ oya koyalım. 
Bu iki önergeyi kabul edenler.... Btmiyen-

ler Kabul edilmemiştir. 
Bir de Vasfi (ierger'in önergesi vardır, bu

nu komisyon da kabul etmiştir. Onun kabul et
tiği şekli okutuyorum, sonra da oyunuza arz
edeceğim. 

«Kaymakamlar hakkında hazırlık soruştur
masının yapılması ve kamu dâvası açılması ve 
son soruşturma açılmasına karar verilmesi, o 
İle en yakın İl •merkezindeki vazifeli Cumhuri
yet Savcısı ve Sorgu Yargıcı ve yargılamaları 
o yerdeki görevli mahkemeler tarafından yapı
lır.» 

BAŞKAN Arkadaşımızın önergesinde tek
lif ettiği ve komisyonun kabul ettiği şekil bu-
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dur ; bunu kabul edenler.... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu tashihle beraber okutuyorum: 

ÎKİNCÎ MADDE — 4918 sayılı Milletvekil
leri Seçimi Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir: 

EK MADDE 1. — Seçim Kanununda ve di
ğer kanunlarda yazılı seçim suçlarından birini 
işliyenler, sıfat ve memuriyetleri ne olursa ol
sun haklarında umumi hükümler dairesinde ko
vuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık 
soruşturması Cumhuriyet Başsavcısı, gerekli 
görüldüğü halde ilk soruşturma Yargıtay Bi
rinci Başkanının görevlendirdiği Yargıtay üye
si ve Yargılama, Yargıtaym yetkili ceza daire
si tarafından umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını Başsavcı kendi yar
dımcılarına da yaptırabilir. Ancak kamu dâva
sını açmak ve kovuşturmaya mahal olmadığına 
karar vermek Başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında Başsavcı ta
rafından istenilen tevkif, tahliye, zabıt ve ara
maya da ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üye
si tarafından karar verilir. 

Başsavcı tarafından kovuşturmaya mahal 
olmadığına dair verilen kararla yukardaki fık
ralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından ha
zırlık ve ilk soruşturmalar sırasında verilecek 
karalara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay Bi
rinci Başkanı tarafından görevlendirilen bir da
ire başkanı tarafından tetkik olunarak karara 
bağlanır. 

İlk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi ta
rafından verilecek kararlardan umumi hüküm
lere göre tasdik ile tekemmül etmesi ieabeden-
lerin tasdik mercii Yargıtay Daire Başkanıdır. 

Yargıtay Daire Başkanının tasdiki ile te
kemmül eden kararlara karşı yapılacak itiraz
lar Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik 
edilerek karara bağlanır. 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruştur
masının yapılması ve kamu dâvası açılması ve 
son soruşturma açılmasına karar verilmesi o 
île en yakın i l merkezindeki vazifeli Cumhu
riyet Savcısı ve Sorgu Yargıcı ve yargılamala
rı o yerdeki görevli mahkemeler tarafından ya
pılır. Yardımcılarla üçüncü ve ikinci sınıflara 
mensup Yargıç ve Savcıların bu kanuna göre 
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işledikleri suçlar hakkında umumi hükümler 
dairesinde yapılacak soruşturma, sanık Ağır 
Ceza Mahkemesi Yargıçlarından veya Savcıla
rından ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Sav
cısına değilse kazaları dairesinde bulunan Ağır 
Ceza Mahkemesi Savcısına aittir. 

Savcı, yaptığı soruşturma evrakını iddiana
me ile son soruşturmanın açılmasına veya mu
hakemenin men'ine dair mahkemece bir karar 
verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
na tevdi eder. 

Haklarında son soruşturma açılmasına ka
rar verilenlerden ikinci sınıfa mensup olanlar
la Ağır Ceza Mahkemesi heyetine dâhil bulunan 
yargıç ve savcıların son soruşturması Yargıta
ym vazifeli Ceza Dairesinde görülür. 

Yardımcılarla üçüncü sınıfa dâhil yargıç ve
ya savcıların Ağır Ceza heyetlerine mensup 
olanlardan maadasının son soruşturmaları da
irelerine en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde ya
pılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Birinci ek madde bu tashihle kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Seçim işleriyle görevlen
dirilen kimselerin seçim günü işledikleri seçim 
suçlarından dolayı kovuşturma seçim tutanak
larının verilmesinden bir gün sonra yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi eynen oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Seçim komisyonuna seçil
diği halde haklı bir sebep olmaksızın vazifesi 
başına gitmiyenler ve seçim başladıktan sonra 
seçim kurul ve komisyonundaki görevini terk-
edenler hakkında elli liradan iki yüz elli liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Seçim gününden enaz kırk sekiz saat evvel 
seçim kurullarına bu görevi kabul edemiyecek-
lerini bildirinlere ceza verilmez. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Kendi anlayışıma göre bu maddede bir boş
luk vardır. Sözcü arkadaşımın lütfen beni ten
vir etmelerini rica edeceğim. 

Boşluk şudur: 
Seçim kurul ve komisyonlarında vazifeliler 

vazifelerini yapmadıkları takdirde ne olacak? 
Gerçi burada bir cezai müeyyide gösterilmiş, 
50 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası 
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alınır ilenilmiş. .Fakat- Ira cezayı da vermeyi 
göze alarak vazifeye gitmiyenler olabilir. Seçim 
işi; mukaddes bir vazifedir, vatandaşların bunu 
seve seve yapacaklarını kuvvetle umarım. Ancak 
biz vâzıı kanun olarak, müspet, menfi bütün ih
timalleri gözönüııde tutarak ona göre tedbirler 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu maddenin bi
linci fıkrasında derpiş edilen- ceza ikinci fık
rasında hemen yok bir hale getiriliyor, yani gel-
ıııiyeceklerini evvelce haber veren vazifeliler, 
cezadan dahi kurtuluyorlar. Böylece herhangi 
bir ihtimal ile seçim kurulu veya komisyonları 
teşekkül, edemezse ozanıan vaziyet ne olacaktır'" 
Evvelden yedek aza seçilmessi düşünülebilir. 
Fakat yedekler de imtina ettikleri takdirde se
cimi kimler idare edecektir? Devletin teminatı 
altında bulunan her hâdisede vali ve kayma
kamlar velayeti âmmeleri dolayısiyle müdahale 
ederler. Böyle bir vaziyette de vali ve kayma
kam intihabı bilfiil idare edecekler midir? Hal
buki bu kanun onları bundan uzaklaştırıyor. 
İntihabın bir günde memleketin her tarafında 
yapılması zaruri olmasına nazaran biz de bu 
boşluğu dolduracak bir şey düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Secim işlerinde verilen vazife bir 
mükellefiyet halinde verilmemiştir. Ve burada
ki hükümler de âmir hükümler değildir. Bu iti
barla Sayın Sözcü maksadı izah ederler ve be
nim kendi anlayışıma göre gördüğüm bir boş
luğu dolduracak bir tedbir hatıra gelmiş oldu
ğunu söylerlerse, mutmain olacağım. Bu olma
dığı takdirde o zaman Meclis yeni bir şey dü
şünmek, yani herhangi bir sebeple seçim kurulu, 
•bilhassa kurulu, teşekkül etmezse seçimi kim
lerin idare edeceklerini gösteren bir hüküm koy
mak hususunu düşünmelidir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlarım ; bu madde teşkil edildiği zaman ya
pılan seçimin iyi yürümesi için vazifelilerin de 
vazife başında bulunmalarını mecburi kılıyor. 
Ancak bu maddeden dahi herhangi bir suretle 
istifade edilemez. Muhalefetin faal uzuvlarını 
şu veya bu sandık başına göndernıemek için 
yani bu kanunun bu şüpheden azade kalması 
için maddenin başına bir kelime eklenmesini 
rica ederim. O da «Partiler dışında» kelimesidir. 
Yani partililer isterse gitmemek hakkını kendi
lerinde bulmalıdırlar. Eğer bu hak verilmezse 
en uzak mahallere partinin faal uzuvlarını gön
dererek parti seçimde hareketsiz kalır. Bu da 

ileri sürülecek en mühim meseledir bizim içirt. 
Binaenaleyh bir takrir 'sunuyorum; Bu madde
nin başına: «Partiler dışından seçim komisyo
nuna seçildiği halde haklı bir sebep olmaksızın 
vazifesine gitmiyenler» e teşmil edilmesini tek
lif ediyorum, takdir sizlerindir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMlN HALİM EIİ-
GUN (Ankara) — Efendim, evvelâ şunu arze-
deyim ki bu ek üçüncü madde Adalet Komisyo
nunda kabul edilmiştir. Biz düşündük ki seçim 
komisyonlarında vazife alarak haklı bir sebep 
olmaksızın gitmiyenler veyahut vazifesi başına 
gittiği halde seçim sırasuıda yine haklı bir se
bep olmaksızın seçimi terkedenler hakkında ka
nunda bir müeyyide bulurisuh. Bu da seçimin 
intizamı için lâzımdır. Aslolan vatandaşın va
tani ve millî olan bu vazifeyi takabbül etmesidir. 
Fakat şu veya bu mülâhaza ile seçimin inti
zamını ve bir günde bitmesi esasını bozmayı 
düşünenler bulunabilir. Onun için bu madde 
konmuştur. 

4 saat evvel haber verdiği takdirde hiçbir 
şekilde haklı veya haksız bir sebep aranmaksızın 
bu arkadaşın gitmemesi keyfiyeti kabul edile
cektir. Ve bu keyfiyet ceza müeyyidesi altında 
değildir. Bundan maksadımız da seçim kurulunun 
komisyona gitmeyi arzu etmiyen memurun yeri
ne başka birisini tâyin edebilmek imkânın! ver
mektir. Binaenaleyh ortada arkadaşlarımın söyle
diği mahzur mevcut değildir. 

Kâmil Gündeş arkadaşımızın söylediği mah
zura gelince; bendeniz; bunu da varit görmüyo
rum. Çünkü herhangi bir mülâhaza ile bir parti 
vazifesi alacak bir kimsenin uzak bir sandığa 
gönderilmesi keyfiyetini, kurul biride bir ihtimalle 
düşünse bile, kendisine daha evvel tebligat yapı
lacağına ve 48 saat evvel de bu zat, ben gitmi-
yeceğim diyebileceğine göre ortada bir mahzur 
mevcut değildir. Kurullar ve komisyonların na
sıl teşekkül edeceği henüz katî şekilde takarrür 
etmediği için Sayın Abdürrahman Melek arka
daşımın izahlarına katî olarak cevap veremiyece-
ğim. Çünki içerde komisyonda 14 ve 15 nci mad
deler müzakere edilmektedir. Yetkilerin nasıl 
ikmal edileceği hususu henüz katî şekilde tesbit 
edilmiş değildir. Sabahki celsede kurduğunuz ko
misyon bununla meşguldür. Biz daha evvel Ada
let Komisyonunda 15 nci maddeyi şu şekilde tes
bit etmiştik: mahalline gidildiği zaman veyahut 
seçim başladıktan sonra komisyon üyelerinin ade-
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di üçten aşağı düşecek olursa karar ve müzakere 
uisabı kahnıyacağı için kalanlar o yerde müna
sip kimseleri alarak ve keyfiyeti bir zabıt varaka-
siyle tesbit ederek eksiği üçe çıkarabilirler dedik. 
Bu suretle karar nisabını doldurabilirler diye 15 
nci maddeye bir hüküm koymuştuk. 

Seçim günü bir eksiklik olursa muhabere ve 
nakil vaktinde yapılamazsa mahallinde seçim 
sandığı başında kim kalırsa o mahalden münasip 
kimseleri alarak nisabı temin etsin demiştik. 

Yüksek Heyetiniz 14 ve 15 nci maddeleri ko
misyona havale buyurdu. Orada ne şekil alacağı 
henüz malûm olmadığı için ben katî bir vaziyeti 
size arzedemiyeceğim. 

Yalnız burada ceza müeyyidesi altına aldığı
mız husus 48 saat evvel haber vermiyenler haklı 
bir sebep olmaksızın mahalline gitmiyenler veya 
mahalline gidip vazifeye başladıktan sonra ter-
kedenler hakmdadır. Bu da seçimin intizamını 
temin bakımındandır ve lâzımdır. 

Binaenaleyh arkadaşların mahzur bulunduğu 
yolundaki sözlerini bu şekilde cevaplandırmış ve 
mahzur olmadığını arzetmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Kâmil Gündeş. 
KÂMİL GÜNDEŞ (.Kayseri) — Şimdi sayın 

arkadaşlarım, mahzur olur, 48 saat evvel ha
ber vermeyi ortadan kaldıran ikinci fıkra var, 
bendeniz önergemi verirken düşündüm. Yani 
komisyon kurullara vazife tahmil ederken, va
zife tahmil ettiğini 5, 6, 10 gün evvel tebliğ 
edecek kelimesi buraya girerse veya bıı mâna 
çıkarılacak olursa mahzur ortadan kalkar. 
Yoksa Kurul filân komisyonda vazife aldın diye 
iki, üç gün evvel tebliğ ederse filân nahiyeden 
kaza merkezine gelecek olan bir faal üyenin 
yolda geçireceği zamanla bu 48 saat kendiliğin
den geçebilir. .Binaenaleyh o vatandaşları para 
cezası tehdidi allında bulundurmak doğru de
ğildir. 

Bu noksanlığı Komisyon kaldırırsa ben de 
teklifimi geri alacağım. 

SAHÎR KURUTLUOÖLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlarım, ek üçüncü madde, 
tahmil edilen bir vazifeden kaçınmayı bir ceza 
tehdidi- altında bulunduran bit* maddedir. Bu 
maddenin istismar edileceği hiç akla gelmezdi. 
Bunu bir baskı maddesi olarak konuşacak şe
kilde imalı fikretmek hakikaten bana garip 
geldi. 

$48 0 : 2 
Eğer bu mebdei hareketten gidilseydi, teklif 

şaklinde bir madde haline konduğu zaman par
tilerin himayesine matuf bir maddedir diye ce
vap verilir ve o şekilde bu kürsüden itiraz edi
lirdi. 

Bu madde seçimin sabote edilmemesi için 
ceza tehdidi vazeden maddedir. Hangi partiye 
mensup olursa olsun, bir vatandaşa seçim ku
rulu için en ulvi bir vazifeyi tevdi ettikten 
sonra parti hissi ile, -partisinin kaybetmesine 
müncer olacak rey tasnifine ıttıla kesbettik-
ten sonra o sandığın başını boş bırakın gitme
sine mâni olmak için, yani bir sabote vaziye
tini ceza tehdidi altında bulundurmak maksadı
nı önlemek içindir. Bunun evveliyatını müna
kaşa ettik. Muhakkak gitmesi değil mâkul ve 
haklı saik ve âmiller tahtı tesirinde gitmezse o 
zaman mesele yoktur. Kaldıki 48 saat endişesi 
yerinde değildir. 48 saat evvel haber verebil
mek için kendisine yapılacak tebligatın bu 
müddetten daha evvel yapılması bir emri ka
nunidir, ve vazifenin 48 saatten evvel tebliğ 
edilmesi asıldır. Onun için kendileri endişe 
buyurmasınlar. 48 saat evvel haber verme key
fiyeti mutlak bir mazerete müstenit olacaktır. 
Aksi takdirde nrzettiğim gibi bir sabotaj yap
mak için bu işten kaçarsa elbette bir ceza veril
mesi tabiidir. Bu bakımdan arkadaşımız endişe 
bûyurmasınlar. 

BAŞKAN — İhsan Olgun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Bendenizin 

söyliyeceklerimi arkadaşım ifade buyurdular. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, kanu
nun tadile uğramıyan kısımlarında sandık ko
misyon üyeleri ve başkanlarının 24 safd evvel 
mahallerine gitmeleri diye bir kayıt vardır. 24 
saat evvel mahallerine gidecek kimselere daha 
evvel tebligat yapılması lâzım ve tabiîdir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Buradan o 
anlaşılmıyor. 

EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Mü
saade buyurun, komisyonların ne suretle te
şekkül edeceği, vazifelerini nasıl görecekleri 
keyfiyeti 15 nci maddedir, 15 nci madde havale 
buyurulan 'Komisyonda bu mülâhaza ile tesbit 
edilirse zaten arkadaşımın itirazı ortadan kalk
mış olur. Tesbit edilmezse bu itirazların] 15 
nci .maddenin müzakeresine saklarlarsa daha 
isabetli hareket etmiş olurlar. Binaenaleyh 
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parti temsilcilerine dört gün evvel haber veril
mesi ve kurullar tarafından kabul edilmiyen-
lerin 24 saat evvel partilere bildirilmesi keyfi
yeti evvelce kabul edilmişti. Komisyonların na
sıl teşekkül edeceği, vazifelerine nasıl gide
cekleri hususu 15 nci maddedir. Eğer arkadaşım 
müsaade ederlerse bunun münakaşasını 15 nci 
maddede yapalım. Bu ceza maddesidir, 15 
nci madde henüz Komisyondadır. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen kalmamış
tır. Müsaade ederseniz önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü üçün

cü maddenin ilk ibaresi olan (Seçim komisyo
nuna) kelimelerinden evvel (Partiler dışından) 
ibaresinin de eklenerek maddenin oya konulma
sını talep ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ek dördüncü maddeyi okutuyorum. 
ADALET BAKANI PUAD SÎRMEN (Rize) 

— Komisyon bu maddeyi geri aldığı için tasa
rıda mevcut değildir. 

SAKİR KURUTLUOÖLU (Kırşehir) — Ko
misyon maddeyi geri alamaz, önergeye iltihakla 
o madde kendiliğinden kalkar. 

BAŞKAN — Başkanlık da o fikirdedir. 
Maddevi okutuvorum. 

1948 O : 2 
EK MADDE 4. — Memurlar veya seçimde 

vazife alanlar aleyhinde Türk Ceza Kanununun 
283 ve 285 nci maddelerinde yazılı şekil ve su
retlerle seçim suçu tasni veya isnat edenler hak
larında bu maddelerde yazılı cezalar iki kat 
olarak hükmolunur. 

Memurlar veya seçimde vazife alanlar hak
kında seçim işlerini kötülemek maksadiyle ya
lan veya uydurma haber yayanlar veya bu mak
satla ihbar veya şikâyette bulunanlar, fiilleri 
diğer kanunlara göre daha ağır cezayı gerek
tirmediği takdirde haberin mahiyetine ve şüyu 
derecesine göre on beş günden üç aya kadar 
hapsolunur. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Başkanlık 
bizi konuşturmadı, bu madde Komisyonca alın
dı diye. 

BAŞKAN — Herşey konuşuldu. 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bu madde

yi Komisyon geri aldı dendiği için biz konuş
madık. Halbuki madde şimdi okundu. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Ri
ze) — Komisyon Heyeti Celileye maruzatta bu
lunuyor. Bu lâyiha içinde bu maddeyi yok far-
zedeeeğiz. Çünkü Komisyon bunu arzetmiyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN HALÎM ER-
GUN (Ankara) — Bu maddeyi geri aldık. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü bunu ifade 
etti, binaenaleyh madde yoktur. ' 

Efendim, 14 ve 15 nci madde Geçici Komis
yona havale edilmiş, fakat henüz gelmemiştir; 
binaenaleyh kanunun müzakeresini burada ke
siyorum. Şimdi gündeme geçiyoruz. Yalnız 
Dışişleri Bakanının bir ricası vardır evvelâ ken
dilerine söz veriyorum. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Türkiye üe Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 4 Temmuz 194R tarihinde imzala
nan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile eklerinin 
onanması hakkındaki tasarının görüşülmesi için 
Geçici bir Komisyon kurulması (1/376) 

DIŞtŞLERÎ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, dün A-
merika Birleşik Devletleriyle İktisadi İşbirliği 
Anlaşmasını imzaladık. (Allah hayırlı etsin 
sesleri). Teşekkür ederim. Amerika yardımının 
başlıyabilmesi bu imzaladığımız Anlaşmanın 

Yüksek Meclisçe tasdikma bağlıdır. Bu Anlaş
ma kanun tasarısı da Meclise sunulmuştur. Büt
çe, dışişleri, Ticaret, Maliye Komisyonlarına 
havale edilmiştir. Bunun çabuk çıkması için 
bu Encümenlerden mürekkep bir Geçici Komis
yon teşkiline karar verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Dışişleri Bakanının 
mevzuu bahsettiği kanun tasarısının bir Geçici 
Komisyona havalesi isteniyor. Binaenaleyh ta
sarının görüşülmesi için Dışişleri, Ticaret, Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarından üçer kişi alarak 
bir Geçici Komisyon teşkil edilmesini kabul bu-
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yaranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleş
mesi ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağ
lık Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini 
uzatan Protokolların onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma' ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonları raporları (1/349) [1] 

BAŞKAN - - Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddelere geçeceğiz. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 2 ıtci maddesinin ivedilikle görü

şülmesini arz ve teklif eylerim. 
Dışişleri Bakanı 
Sivas Milletvekili 

Necmettin Sadak 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilik
le müzakeresi kabul edilmiştir. 

Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile 
Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleş
mesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini uzatan 

Protokolların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 21 Haziran 1926 tarihli Millet
lerarası Sağlık Sözleşmesini değiştiren 15 Ara
lık 1941 tarihli Vaşington Milletlerarası Sağlık 
Sözleşmesi ile bu Sözleşmenin süresini uzatan 
Vaşington 23 Nisan 1946 tarihli Protokol ve 12 
Nisan 1933 tarihli Hava Ulaştırmaları Milletler
arası Sağlık Sözleşmesini değiştiren 15 Aralık 
1944 tarihli Vaşington Hava Ulaştırmaları Mil
letlerarası Sağlık Sözleşmesi ile bu Sözleşmenin 
süresini uzatan Vaşington 23 Nisan 1946 tarihli 
Protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
istiyen var mı? Maddeyi, oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

111 184 sayılı basmayazı tutanağın sonunda -
dır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

y ürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Tasarının tümünü acık oya arzediyorum, 

S. — Ankara Üniversitesi Kuruluş ve Kad
roları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/170) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı.. 

Dr. Adnan Adıvar, Dr. Fahri Kurtuluş, Hu
lusi Oral, Yakup Kalgay arkadaşlarımız söz al
mışlardır. 

Söz Adnan Adıvar'mdır. 
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Ben

deniz bu projenin heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylemekten ziyade Komisyon raporunda vuku-
bulan bir sehvi tashih etmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Bütçe Komisyonunun müzakeresi esnasında 
bu kanun projesine muhalif olduğumu söylemiş
tim, Muhalii'etim rapora kaydedilmemiştir. Se
bebi muhalefetimi de kısaca arzedeyim, 

Bu kanun mucibince, bazı kürsüler doğru
dan doğruya isim zikredilerek lağvediliyor. Hal
buki bendenizin prensip ve kanaatime göre, hiç 
bir Meclis isim zikrederek, muhtar olan üniver
sitenin bir kürsüsünü lağvetmez. Ama isim zik-

! retmiyerek istediği kadar parasını kesebilir. Kes-
j tiği paraya göre, üniversite kendi kadrosunu tes-

bit eder. Bunu arzetmek istiyorum. 
Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (RizO - Aluhto-

| rem arkadaşlar, Ankara Üniversitemizin kapısııı-
i dan içeri girince, insanı evvelâ Yunanlı talebe 

(Efebus) un heykeli karşılar. Acaba bunun ye
rine, Türk tarihinin bir mitolojisini yaşatan, 

! bir taplo veya eski Türk kahramanlarından 
\ birinin heykeli konulamazını idi? 
i İngiltere, Almanya ve Amerika Üniversite

lerini görenler, o milletlerin üniversitelerinde 
i yabancı bir milletin rejiminin, bir üniversitenin 
' methalinde ve ilk basamağında yer almadığını 

söylüyorlar. Bu sembol üzerinde acaba, muh-
; tar olan üniversite biraz durup düşünmek 
: ietemez mi? Muhtariyet, her zaman söyliyece-
i ğim ve iddia edeceğim ki, milliyetçi vasfı taşı-

[1] 186 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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uıamak ve memleketin tuttuğu yol hilâfına ha
reket etmek demek değildi?*. 

Ankara'da Türk ruhunun, Türk tarihinin 
beş bin senelik dinamizminden kaynak ve mil
lî kurtuluş örsünden kuvvet alan, kapısında 
«Hayatta en hakikki mürşit ilimdir» inanı ile 
girilen bir Üniversite kurduk. 

Bir üniversite ki; yirminci asırda Türk te
fekkürüne yepyeni bir ufuk ayacak. 

Bir üniversite ki; ilimde, fende başarı gös
termenin sırrını çözecek. 

Bir- üniversite ki; istikbali hazırlıyacak. 
Bir üniveersite ki; t.kinci Viyana bozgunun 

dan bu yana, sönen ikhal yıldızımızı Türk'ün 
ışığı ile parlatacak. 

Bir üniversite ki, cemiyet gemimizi hâdise
lerin, binbir çalkantısına karşı sağlam tutacak 
nesi]ler yetiştirecek. 

Bir üniversite ki; ideali realite ile kaynaş
tıracak, denkleştirecek ve Türk Milletinin sağ
lamlığını ve dav anıklığını ve edebiliğini temin 
ve devam ettirecek... 

Benim, anladığım mânada, millî değeri ile 
üniversite, işte budur. 

Meşhur alsılar sözüdür: «Yarı hekim can
dan eder, yarı âlim dinden eder.» Bir başka 
atalar sözü de «Adanı için iş değil, iş için adam 
ara» der. 

Hani bn üniversitenin araştırıcı bilginleri 1 
Hani î'-Türk'ü.» dünyaya hatırlatacak, büyük 
insanlık ailesini minnettar bırakacak buluşlar'? 

Artık keyfiyei.i, kemiyetten üstün tutan, 
«Özü», sözden ileri sayan bir zihniyet içinde 
yaşamamız lâzım. Aciz varlıklarında, şarlatan
lık hissini, büyük bir âlim, büyük bir ilim oto
rite gururu ile saklayıp yaşatanlar, lütfen 
ilmin yakasını bıraksınlar. Bilsinler ki, ilimle 
şarlatanlık bir arada yürüyüp gidemez. Bizim, 
millî ideal itibariyle âciz, ne yaptığını bilmez 
bazı mesuliyet sahibi adanılarımızdır ki, ilim
de şahsiyet, ilimde hakiki değer sahibi olnıı-
yan insanlarımızı gençliğin başında bulundur
mak hatasını yıllarca irtikâp etmişlerdir. 

Bugün; üuiversile hayatında karşılaştığımız 
değer ve karakter ve İdare buhranı işte bun
dan ileri gelmektedir. 

Bu çeşit ilim adamı olmak vasfından çok 
uzak bulunan kimseler elinde, muhtariyet sıfa
tının bütün kudreti, mânasını henüz anlıva-

madığınnz şekilde! kullanılan ümanizma; ve 
ümaııiznuının dayandığı ileri ilim, ileri demok
rasi, ileri teknik yaygaralarına inkılâp etmiş
tir. Bu, çarpık fikirlerin cirit oynaması saye
sindedir ki, üniversitede şimdiye kadar ki, şa
yanı teessüf hâdiseler cereyan etmiştir. İler 
zaman söylediğim ve iddia ettiğim gibi, bu 
memlekette karaktere dayanmıyaıı hiçbir bil
gi ve ihtisasın kıymeti ve örnek değeri yoktur. 
Her şeyden evvel üniversite profesöründe 
mutlaka ilim kadar karakter, karakter kadar 
da ilim aramaya mecburuz. 

Ankara Üniversitesinde, muhtariyetin asıl 
dayanması lâznngelen temeller: İlmin bitaraf
lığı, millî karakter, millî ahlâk ve millî tarihi
mizin ruhları tutuşturan haşmeti olacakken; 
bilinemez hangi sebeplerle bu kıymetler, bu 
meziyetler daima, istihfaf edilmiş, daima ihmal 
edilmiş, daima tezyif edilmiştir. 

Ankara Üniversitesinin, nüvesi olan Dil - Ta
rih ve Coğrafya Fakültesini, inkılâp namına Ata;-
türk kurmuştur. Burası bize, aziz Ata'mizm bü
yük yadigârlarından biridir. 

Türk kültürünün âbidesi olan bu tarihî eser 
üzerinde kıskançlıkla durmak ve tii iz davranmak, 
Atatürk'ün eserini, şahsi politika hırsına âlet et
miş, yahut edebilecek kimseleri istiklâl ve inkılâp 
dâvamızın düşmanı bilmek, milletimize; tarihi
mize ve ilmî hakikate karşı, en yüksek ve aynı 
zamanda en tabiî bir borcumuzdur. 

Kapısı 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 
Ekim hızı ve heyecanı ile, millî mücadeleler ru
hu ile açılan bir üniversitenin aciz içinde, liya
katsiz yabancı ve yabancılık bolluğu içinde ve ara
sında gelişmesine imkân yoktur, kanaatindeyim. 
Bu muhtar üniversitenin bu muhtar dil - Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinin Felsefe Enstitüsü mev
cudiyet ve faaliyetleri kızıl radyolara konu lıazır-
lıyan, elemanların at koşturduğu bir yer olmak
tan çıkmadıkça, kürsüler, gerçek bilginin, geniş 
ihtisasın, köklü '• vukufun, millî gelenek ve gele
ceğe candan bağlılığın eline verilmedikçe, kan
dırma kavratmaya, telkin tedrise, indîlik ilmîli-
ğe, iddia dâvaya inkılâp etmedikçe, yaya kalmak
tan sönük kalmaktan, tarihimizi ve millî kıymet
lerimizi inkârdan kurtulamaz. 

Muhtariyet, hiçbir zaman Devlet içinde Dev
let, Anayasa dışında faaliyet demek değildir. İyi 
kullanılan, cemiyetimizin ve milletlerimizin bün
yesini tehdit etmiyen muhtariyetin hiçbir zaman 
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geri alınması şeklini asla düşünmüş değilim. Öy
le zannediyorum ki, Büyük Millet Meclisinin 
tîniversiteye olan saygısını, alâkasını ve millî has
sasiyet ve şuurunu suiistimal etmemek de. muhta- j 
ri\%ti kullanan her profesörün başlıca vazifesi j 
olmalıdır. O zaman Enver Ziya Karal'm İd aıre 
ettiği, Ankara Üniversitesinin İnkılâp Enstitüsü, ! 
Atatürk'ün ölüm gününe gönderdiği filim üzerin
de bile evvelce filimler arasında bir tasnif yapıp, 
gösterilmemesi icabeden filimi ayırmıyacak ka
dar, inkilâp hâdiselerini, adı ile kabili telif ol-
mıyacak derecede kayıtsızdır. O gün gençliğin 
nasıl üzüldüğünü, Halkevinde olanlar iyi bilir
ler. Bu, ihmallerden fiilî ve fakat tipik bir mi
saldir. 

23 Haziran 1U47 taırihli (Mançester (lurdi-
yen) mecmuası bu filim olayı üzerine şu yazıyı 
yazmıştır. 

«Atatürk'ün ölümü münasebetiyle Ankara 
Halkevinde yapılan Üniversiteliler töreninde, 
Atatürk'ün hayatına ait filim gösterilirken 
filimin Sovyet orak çekiçli ve Sovyet propagan
dası ile başladığını gören gençlik galeyan etmiş 
ve filimin kesilmesine mecburiyet hâsıl olmuş
tur. Bu durum, İnkılâp Enstitüsünü idare eden-
l,>rin kayıtsızlık ve hataları ile izah edilmekte
dir » . 

İnkılâp Enstitüsü kendisini böyle ağır gaf
letten kurtaracak durumda değilken, burnunu 
çok büyük meselelere sokmuş ve bir iş yapıyor
muş gibi, 1944 yılında « Irkçılık - Turancılık » 
diye bir kitap yayınlanmış ve burada günlük po
litikaya ve politika adamlarının arzusuna uygun 
olarak yazılmış makaleleri toplıyarak, hattâ ko
münistlerden bazılarının yazdığı yazıları da ala
rak, kendi kuruluş gayesinin mânasını inkfır eden 
bir zihnij^ete hizmet etmiştir. 

Ben muhtar Üniversite ve Üniversite adamı, 
profesörü ona derim ki: siyasi şahsiyetlerin elin
de ne binası, ne de ilmi oyuncak olmaz ve mânevi 
değerinden, şahsiytinden birşeyler kaybetmez. 
Siyasi şahıs ve fikirlerin elinde oyuncak olan bir 
Üniversite adamının, kanaatini satan bir Üniver
site mensubunun; muhtariyetten, ilim hürriye
tinden bahsetmesi kadar garip bir tezat olamaz. 

Bu inkılâp enstitüsü o zamanki Millî Eğitim 
Bakanının arzusuna hizmet edip bu kitabı bastı
racağına ve üstelik ziyan edeceğine, bu cemiyeti 
yıkmak için uğraşan, Türklüğü, dünya tarihin
den ve yer yüzünden silmek için politika yapan, 
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gayret sarfeden komünizme karşı, kendi kuruluş 
ve mânasını bütünliyen bir hava içinde konfe
ranslar tertip etse ve komünizmle, tarihimize sa
rılarak, fikir sahasında, propaganda sahasında 
mücadele eden kitapları, makaleleri, sayısız 
kahramanlıklarımızı, Türk gençliğinin elinde 
bulundursa her halde Türkçülük aleyhinde bir 
kitabı yayınlamakta, ozamanki Millî Eğitim Ba
kanlığı ile müşterek bir cürüm işlemekten daha 
iyi ederdi. 

Bu Enstitünün vazifesi asla ırkçılık yapmı-
yan, milliyetçilik aleyhinde değil, her nevi var
lığımızın aleyhinde çalışan komünizm hakkında 
ilmî ve millî neşriyatta bulunmaktır. 

Hani, bunlar nerede ve ne zamana kadar bek-
liy ireğiz? 

Bugün; bu üniversitenin tarih mensupları, 
tarih âlimleri tarafından meydana getirilmiş bir 
!..'irili kitabımız ve bir Türkiye tarihimiz ve bir 
hatasız Türkiye coğrafiyamız yoktur. Bu ne ha
zin manzaradır. Bugün; üniversitede Atatürk'
ün büyük tarih hamlesinden sonra eskimiş sayı-
lpıı Ahmet Refik ve Necip Asım beylerin yerini 
tutacak tarihçiler bile yetiştiremedik. Hâlâ 
üniversite öğrencileri için yüz sene evvel yazıl
mış olan Hanım ar tarihi birinci sınıf eser ve 
yardımcı kitap olarak okutulmaktadır. Bu acı 
ve fvCi olduğu kadar da, muhtar üniversite
mizin âlim geçinen profesörlerinin hazin bir ac
zi değil midir? 

Arkadaşlar!... 
Türk İnkılâbı, nurun, zulme, hayatın ölüme, 

iradenin atalete galebesi olmuştur. 
Atatürk inkılâbının şiarı, ilmin cehalete za

feri ise ve bu inkılâbın düsturuna göre: 
<:Hayatta en hakikî mürşit ilimdir» 
İse bizim de, inkılâp adına üstüne titreyece

ğimiz tarihî miras, bu sarsılmaz dünyada tecelli 
edecektir. Lâkin; kelimelere değil, mânalara 
bağlanmalıyız. Şekillere değil; özlere dayanma
lıyız. 

İnkılâp ve ilim mefhumları kelimelerle değil, 
mânalarla, şekillerle değil, özlerle beslenir ve ya
şar. Bu sebeple, inkılâp ve ilmin bahis konusu 
olduğu yer ve vaziyetlerde, realitelere cepheden 
bakmak bir zarurettir. Üniversite meselesine 
ve bu meselenin en marazı bir tecellisi telâkki 
edebileceğimiz: Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Felsefe Enstitüsü vaziyetine açık, aydın bir şu
urla mütaaddit defalar bu mukaddes çatı altın-
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da ilgilenmek ve temas etmek hususundaki ısra
rımın asıl saiki bu düşünce, yani; inkılâp ve 
ilim ile millî politikamız arasında daima tesbit 
ettiğim samimî bağlılıktır, 

Eğer, bu iddialarımızı telif edecek deliller 
bir mahkemenin istediği zina fiilindeki delil ka
dar kuvvetli değilse v 
sikalar hâlâ vicdanla 
ise; Fakültenin adın; 
hâtırasına sığınarak 
rek - sekiz senedir ilınıa 
ğaıı mânevi ve tarihî 
letmeye kalkışmamız, en yumuşak 
safsata olur. 

Şimdi; vakalar, olaylar, gerçekler huzurunda 
sualimizi sorabiliriz: Bir şekilden ibaret olan adı 
ve yine birer şekilden ibaret olan enstitüleri bir 
kenara bırakılarak, doğrudan doğruya faaliyetler
im, vardığı neticelere göre; bu fakülte Atatürk'ün 
emanetine, taşıdığı isim ve sıfata, gereken ideale 
sadık mıdır? 

Hayır, bu şartlar devam ederse, devam ettiği 
müddetçe bayır-., kelimelerle oynıyacak zamanı
mız kalmamıştır. "Realiteleri kendi kendimizden, 
saklıyacak derecede şuur ve irade zaıfma uğra-
mamışsak, bu suali kelimelerle baştan savmaya 
imkân arayanlayız. Vakalar mânevi bir yangın 
gibi tutuşan ve tüten hâdiseler, şurada burada 
her gün şiddetini belâgatini artırarak tekerrür 
etmektedir. 

O halde; tereddütsüz hükmedebiliriz ki, bu 
fakülte, kendisine (Atatürk) den emanet oları 
mânayı kaybetmiştir. İsim ve eski şekil altında, 
başka bir mâna taşımaktadır. Bu mâna; hakkın
da, ağır ithamlar yağdırılmış olan, eski bir maa
rif zihniyeti ile ilgilidir ve muvazi faaliyet 
meydandadır. Ben onu, şimdiye kadar yaptığım 
tetkikata dayanarak, hakiki hüviyeti ile ortaya 
koymaya çalışacağım. 

Bu zihniyet, mânâsız ve menfi bir eğitim 
siyaseti ile mütenasip olarak (Hasan Âli devri
nin Köy Enstitüleri idaresine, uygun bir tarzda), 
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin mukadderatı 
ve mahiyeti Atatürk prensiplerini, fiilen, terk 
ettirecek bir istikamete sokulmuştur. Bu idarenin 
yagâne dikkat ettiği nokta: zevahiri, şekli koru
maya inhisar eder ki, eski mâna, millî hayat ve 
millî hars dâvası tehlikeye düşmüştür. Üstelik, 
fakültenin cephesini süsliyen büyük prensip: 

«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.» 

Prensipi de Atatürk'ün .yüksek tarih, milliyet 
dâvasına gösterilmesi icabeden saygı, bağlılık ve 
samimiyet ile takip edilmemiştir. O zamanki bu 
çarpık eğitim zihniyetinin millî hayat, millî 
hars ve hakiki ilim yolundaki Atatürk prensip 
lerine, inkılâp şiarına yalnız kuru kelime, zeva
hir ve şekil arkasında reva gördüğü kayıtsızlık 
ve ihmalin feci tecellileri üç türlüdür, 

a) bazı ecnebi profesörlerin açıktan açığa 
millî hayat ve millî kültür aleyhine aldıkları va
ziyet. 

b) Bu ecnebi profesörlerin daima açık olma
makla beraber, alttan alta, destekledikleri komü
nist unsurların yabancı ve zararlı ideolojiler ve 
hattâ siyasetler hesabına takip ettikleri hattı ha
reket. 

c) Eski Maarif Vekilinin hususi noktai na
zarını benimseyen bir zümrenin gerek ecnebi pro
fesörler ve gerek komünist unsurlarla teşriki me
sai ve teşriki menfaat edercesine güttükleri men
fi disiplin, menfi ahenk ve hareket. 

Sümeroloji, Hititoloji, klâsik diller ve Hin
doloji.-. ilâ. Kürsüleri ile millî hayat ve millî hars, 
hakikatlerimiz ve meselelerimiz arasında, Ata
türk tara f mdan istihdaf edilmiş millî, insani bağlı
lığın tam bîr inkârına mal olmuştur. Bütün bu 
kürsülerin Türk Tarihinin karanlık sabitelerini 

vesikalarla, metinlerle aydınlatmaları gayesi ile 
Atatürk prensiplerini realize etmeleri için, kon
duğu günden bu yana, Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinden beklediği hizmetlerle, kabili telif 
ve mukayese bir hizmeti olmuş mudur'? 

Hayır; böyle giderse de hiç olmıyacaktır. 
Bu enstitüler bilâkis millî bayat, kültür ve 

ülküyü inkişaf ettirecek bir faaliyet gösterme
mişlerdir. Bu olaylar üzerindeki misalleri ve sa
bitleri, şimdiye kadar bu fakültenin yapılmış gibi 
görünen ve hattı zatında gayet laubali olan bazı 
tabkikatlarından farklı bîr tahkikatla incelemek 
kabil olursa, şimdiye kadar, örtbas edilegelmiş 
nice nice tahkikatların ip uçları meydana çıkarıl
mış olur. Vicdanlı ve Türkiye Cumhuriyet-inin 
menfaatleri göz önünde tutularak ve Türk Mil
letinin yaşama şartları, her şeyin üstünde ka
bul edilerek bir tahkikat yapılırsa o zaman gö
rülecektir ki: 

A) Lândsberger'in en aşağı 12 yıldanken 
iki kişi müstesna, ne ciddî bir yetiştirme ^e ne 
de yayım faaliyeti olmamasına karşılık, milli 
unsurları ve kuvvetleri yıkmaya matuf, plânlı, 
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hesaplı ve hiç şaşmaz bir faaliyeti vardır. Bu 
Lândsberger, aynı zamanda bütün yabancı ho
calar üzerinde müessirdir ve her istediğini bun
lar vasıtasiyle yaptırır, çünkü üniversitede, se
natoda meseleler mâkul olan fikirleri tutmakla 
değil, reyle hallolunmaktadır. 

Alelade bir. asistan olup doçentlik habilitas-
yonu bile yapmamış ve hiçbir eser yazmamış 
iken, profesörlükle getirtilmiş olan Cfüterbok, 
Türk nasyonalizmini, nazizm, rasizın, faşizm ve 
irtica ile itham ederek; menfi cepheyi tutmuş, 
Moskova Radyosunun ağzını bu fakültenin mu
kaddes olmasını her zaman istediğimiz havası 
ve durumu içinde kullanmış olan, kullanmaktan 
korkmiyan, kullanmakta devam eden bir şahsi
yettir, Bu profesör düşkünü adam, açıktan açı
ğa : 

«...Milliyetçilikten vaz geçiniz, Almanya'yı 
yıkan zihniyet sizi de terakkiden geri koyacak
tır. Cihanın ve medeniyetin istikbali enternas-
yonaldadir.» Diyecek derecede pervasız, müteca
viz ve küstah olabilmiştir. Çünkü; bizim, muh
tariyeti anlamıyan, kasten anlamak istemiyeıı 
muhtar üniversitenin bu bedbaht ilim ı.;cnsup-
larımn himayesine ve eski maarif sistemimizin 
teşvikine mazhar olmuştur. 

Bu adam, ilim adamı olmak payesine ancak 
bizim saflığımız, lâubaliliğimiz yüzünden ulaşa
bilmiş olmasını unutarak, misafiri bulunduğu 
bir milletin iç meselelerine, ideoloji ölçülerine 
karışmaya hakkı olmadığını, ahlâk ve terbiyesi
nin, misafir, olarak oturulan bir yerde ev sa
hiplerinin sıfat ve salâhiyetini haiz olamıyacağı-
nı düşünemiyecek kadar zavallıdır. 

Fakat, ondan daha zavallı olan, bunlara bu 
yüzü veren, eski Millî Eğitim sistemimizin köh
neliği ve vatansızlığıdır. Güterbok, emsali gibi 
politikayı, ilme tercih eden adamlar, Türk nas
yonalizminin, ne nazizm, ne rasizın olmadığını 
anlamak istememiş, vazifesi olmadığı halde, 
Türk Milliyetçiliğini tıpkı, Moskova Radyosu
nun ağzı ve matbuatı gibi ve Türkiye'de görü
len yerli unsurların Moskova'yı taklit etmeleri 
gibi itham etmiş ve küstahça hareketleriyle, 
kendisinden istenilen ve beklenilen faaliyet san
ki komünizmi desteklemekmiş gibi menfi faali
yetinde devam etmiş kendisine müsait zemini, 
arkadan arkaya hazırlamıştır. 

Güterbok ve emsali gibi insanlara hatırlat
mak isteriz ki ; bu memleket bir harb i-.hlikesi 
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karşısında kaldığı gün, cepheye gidip kan-Iarmı? 
seve seve akıtacak olanlar, onlar değillerdir • 
Bu efendilerin ve buna benzer imanları bizffti' 
olmıyanlarm saadet ve refahı için dökülecek 
kanlar, onların vatanperverlik, milliyetperver
lik duygusunu aşılamaya mecbur oldukları, 
Türk evlâtlarının kanlarıdır. Bu bedbaht fakül
tenin pek az adamı bu millî mânada çalışır. Hiç 
olmazsa diğerleri «gölge etmesinler başka ihsan 
istemeyiz.» 

Yine bunlardan müthiş bir tip olan Rode 
ise, ümanizm ile antinasyonalizmi kasten birbi
rine karıştırmakta, fakültenin kulis arası dedi
kodularını yaratıp kızıştırmakta şaşılacak bir 
gayret ile temayüz etmiştir. Meselâ; Fransızca 
asistanı bile olamıyacak derecede lisan bilgisi 
kıt ve fakat komünist Abidin Dino'nun karısı 
olan Güzin Dino'yu, bir zamanlar profesörsün 
kalmış, Fransız dil ve edebiyatı kürsüsüne do
çent getirtmekle müthiş bir oyuncu olduğunu 
ispat etmiştir. 

Bugün; kürsüsü etrafında çimlenen ve geli
şen cereyan, hep ümanizm ile kamofle edilmiş 
olan sinsi komünizmdir. 

B) Komünistlik damgası yemiş olan ve Hü
kümetçe vesikası Büyük Mecliste okunmuş olan 
yurt ve dünyacı, adımlara unsurları zannede
rim ki, kâfi derecede tanımış bulunuyoruz. 

C) Nihayet Hasan Âli'nin noktai nazarın! 
ve hesaplarını benimsemiş olan zümrenin ya
bancı hocalarla, mahut ve sözde ileri demokrat
lar arasındaki mevkiine ve faaliyetlerine geçi
yorum. 

Bu zümre arasında Hasan Âli'ye en yakın 
olmakla beraber, kanun ve ilim mefhumlarının 
suiistimaline en tipik bir örnek olan Necmeddin 
Halil vardır. Necmeddin Halil, Hasan Âli poli
tikasının samimiyetsizliğini, ilme ve millî ide
ale karşı ciddiyetsizliğini bize en iyi teşhis ettire 
cek bir misaldir. Bu zatın hâlâ üniversite adam
larına yakışan bir makalesi dahi yoktur. Bir 
lisede bile parlak bir hoca mertebesine yükse-
lememiş olan Necmeddin Halil'in asistanlık yap
maksızın Habilitasyon imtihanı geçirmeksizin 
ve doçentlik devresini bile geçirmeksizin tepe
den inme Hasan Âli Kararnamesiyle profesör
lüğe gelmesi, getirilmesi ilmî zihniyetin bir za
feri midir, yoksa arkadaşlığın, üniversite içine, 
hem de böyle lâyık olmıyanlarm elinde bir si-
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lâh gibi kullanılan, muhtar üniversitenin içine ', 
sokulmuş iğrenç, bir numunesi midir? Bu zatın 
koskoca bir fakülte mukadderatını tâyin eden 
zümre arasına sokulmakla da kalınmryarak bü- , 
tün bîı* üniversite bayatına ve istikbaline isti- j 
kamet bahşeden senato üyeliğine kadar çıka- j 
rıldığmı da söylersem, bunu ne ile izah edece- j 
ğinizi Yüksek idraklerinize bırakıyorum. Bu ; 
zat, ki yabancı dil olarak Fransızcaya bile doğ- i 
ru dürüst vâkıf olmaktan çok uzaktır. Bu zat ki. \ 
klâsik Türk edebiyatının, eski Divan metinle- j 
rirıiıı şerh ve tahlil edilmesini gerektiren kür- ) 
sünün, hiçbir şerhine malik bulunmamaktadır, j 
Çünkü; eski Divan şairleri elsinei selâsede, yani i 
Arapça, Farsça ve Türkçede şiir yazabilecek I 
derecede dil bilgisi ile mukayyet tutuluyorlardı. j 
Neemeddin Halil is<\ neslinin münevverlerine | 
mahsus vasati bir Osmanlı lehçesinden başka ne ı 
.Arapça, ne Farsça hiçbir drl bilgisine vakıf bu- j 
lun m a m aktadır. 

Başlı başına bir dıil ve tarih inkılâbı yapmış 
olan Cumhuriyet Türkiyesinin Ankara Üniver
sitesinde koskoca, bir kürsü Divan edebiyatının 
ilmî tahlil ve şerhi ile mükellef olan bir Türko
loji sahası, kanunun emrettiği Arapça, Farsça, 
dillerini bilmiyen, şöyle böyle bir lise öğretmeni 
seviyesinden daha ileri gidememiş bir kimseye 
bırakılmıştır. Bu zat, iki modern darp dili bil
mesi matlûp olan bir Üniversite Kanununa rağ
men; tek bir Clarb dilini dahi hakkiyle bilmek
sizin hem profesör, hem koskoca enstitü şefi 
hem de profesörlerin, doçentlerin nıukadderalı 
ile birlikte bir üniversite ve ilini mukaddera
tımızı elinde tutan Senatoda üye idi. 

Söz, salâhiyet ve millî mevzularda var oldu
ğunu her an ispat etmek istediğimiz üniversi
temizde, karar sahibi olmak bu kadar liyakatsiz 
adamlara verilmeli midir'» Bu adam bu ha
line bakmadan rektörlüğe adaylığım koymuş ve 
muhtar üniversitenin ilim ve şeref sahibi profe
sörleri bu kariyer akademikten olmıyan adamın 
namzetliğini reddetmemişlerdir. Burası Türki
ye'dir. Lâyık olmıyan herkes arkadaşlık ve dost
luklar sayesinde lâyık olmadığı mevkii işgal 
eder felsefesi hâlâ yürüyecek midir? Yoksa 
Türk inkılâbının bilgiye, karektere, liyakat a da
yanan iş ve meziyet sahibi elemanları, hak et
tikleri mevkileri kendi kafaları ve emekleri, 
şahsi liyakatleri sayesinde, arkadan itilmeksizin 
alacakları devir henüz gelmemiş midir? 
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Şahsi hisler ve meseleler, memleket işlerinde 

bir mazhariyet temin edip liyakatsizi âmme hiz
metinde kullanmayı icabettirmez düsturunu 
kuvveden fiile çıkarmamız lâzımdır. Bu ölmez 
bir prensip haline gelip, bütün karekterlerde kuv
vetiyle yaşamadıktan ve tatbikatta kendisini 
göstermedikten sonra yapılan da, söylenen de 
fazla bir değer kazanamaz. Bu böylece üniver
site mensuplarının malûmu olsun. 

Şimdi; mukadder bir suali cevaplandırmam lâ
zımdır. Denilebilir ki bütün fakülte yabancı ho
calarla komünistlerden ve bir de Necmeddin 
Halil'den mi, ibarettir? Nasıl oluyor da öteki 
hocalar bu çirkin bu iğrenç vaziyete müsamaha 
ediyorlar? Niçin fakültenin bağrında öğretim 
heyeti bir protesto vaziyetine geçmemişi ir? 

Arkadaşlar; kabil olduğu kadar, bu mesele
lerin iç, yüzünü görebilmiş bir arkadaşınız sıfa-
tiyle, olayları, her zamanki düşünüş ve kanaat
lerimde hâkim olan memleket ve milliyetper
verlik duygularına sadık kalarak huzurunuzda 
teşrih edeceğim: 

Eğer biz, meseleyi bu kadarcıkla izah edil
miş sayarsak, olup bitenleri pek sathi telâkki 
etmiş, acı hakikatin, çirkin bir realitenin üs
tünden atlamış, hâdiselerin can damarına dik
kat etmemiş oluruz. Şunu peşinen arzedeyinı ki ; 
can damarı dediğimiz şey alelade organizma
larda bile ulu orta meydanda değildir. Her canlı 
varlık, zararlı yahut faydalı olsun, zaif taraf
larını çevresinden gelebilecek tehlikelerden sak
lamanın çaresini aramış ve aramaktadır, içtimai 
zümreler de birer nevi organizma olduklarına 
göre aynı tabiî korunma kanunu buralarda da 
tesbit edebiliriz. Bir bedene giren mikroplarda 
keza vücuda girdikleri marazî muhitte aynı mü
dafaa, gizlenme, kamuflâj tertibatına baş vu
rurlar. 

O halde; bu derece tabiî, bedihi bir hayat 
hakikatim görmemezlikteıı a 'lircesine, herhangi 
bir teşekkülün can damarım, hemen el altından 
bulunmadığımızı bahane ederek dikkat, ihtiyat, 
tedbir tavsiyelerini vesvese ile tefsire kalkış-
mak, ya en basit hakikatlere karşı şayanı tees
süf bir basiretsizlik ve cehalet, yahut korku 
ve meskenet ile tefsir edilebilir. 

Dr. olmam sıfatiyle de bahsedebilirim ki, 
hastalığın tehlikeli safhaya girmesine delâlet 
eden arazlardan biri de hastanın, tehlike artışı 
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ile mütenasip olarak, hastalığını inkâr etmeye 
temayül etmesidir. Zaıfın en şaşmaz en kesin 
alâmeti, zaıf âmilini ısrar eylemekte tecelli eder. 

Ebedi Atatürk'ün, büyük kurtuluş hareke
tine giriştiği sıralarda birçok kimseler iddia edi
len tehlikeye inanmaz davranmakta ihanete ka
dar varan bir inat ve mukavemet aızetmişlerdir 
ve ancak; tehlike savulduktan sonradır, ki böy-
lelerinin sesleri kısılmış, ihanetleri şüphe götür
mez bir mahiyet almıştır. 

Böylece biz de, dâvanın can damarına par
mak basmakta tereddüt etmemeli kelimelerle, 
bo§ cümlelerle, tatbik mevzuu, yahut kıymeti 
olmıyan nazari düstûrlarla oyalanma m alıyız. 
Nazariyelerin mânası, amelî hakikatelere tercü
man oldukları nispettedir. Yoksa; amelî haki-
katlar nazari formüllerle kıymetlendirilecek de
ğildir. Onun için; diğer profesörlerin topye-
kün pasifik manzarası bizi çok düşündürmeli
dir. 

Kabul etmeliyiz ki, bunlar arasında şahsi 
menfaatlerini, ötekilerin menfaatleri ile birleş
tirmiş olanlar vardır. Hasan Âli idaresi zihni
yetini tek mümessilde toplamak ağır bir gaf
lettir. Bu zihniyetin mümessil ve müdafilerini 
açıkça itiraf etmeseler bile, teşhis eylemek, fa
kültenin içyüzünü bilenler için pek kolaydır. 
Hasan Âli devrinde o idare zihniyetine iştirak 
etmiş ve menfaati o zihniyette bulmuş, o zihni
yetle tatmin etmiş kimselerin vaziyeti ortada
dır. Bu vaziyeti bugün de, en iyi izah eden 
âmil, onların eski siyasete müzaharet etmek 
gayretlerinde tesbit olunabilir. îşte rektörlük 
seçimi misali... 

Hasan Âli hâlâ muntazaman ve icabetti-
ğinde Fakülteye gider ve bazı isle re müdahale 
eder. Bu itibarla; o zamanki dekan ile müza
hirlerinin. sureti haktan görünen, hattı hareket
lerini in.-elemek faydasız olmıyaeaktir. O zamanki 
inkılâp Enstitüsünü Atatürk'ün ölüm gününe 
gönderdiği filim hâdisesi ile pek kolay hatırlıya-
biliriz. Nasıl ki, Halkevindeki o, müessif filim 
hâdisesinde noktai nazarına tebarüz ettirmiş
tim. Grupa takdim ettiğim bu husustaki önerge, 
Grupta konuşulmıyarak, Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından basında cevaplandırıldı. Hâlâ 
bu konu üzerinde durulacak bir tahkik noktası 
vardır kanaatindeyim. Çünkü hâlâ mesul bu
lunamamıştır. Bu olay, başlı başına gayet ka
rakteristik ve tipik olmuştur. Ve en hafif tâ-
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birle, şayanı dikkat ve şayanı hay re L bir ihma
lin, inkilâpçılık ve milliyetçilik şuurumuza, sığ-
dırılamıyaeak bir kayıtsızlığın vesikasıdır. 

işte; eski Millî Eğitim zihniyeti, böyle bir va
zifesini yapmıyan grup içinde bir yanda malûm 
yabancı hocalarla, öteyanda - Tabiî alttan alta -
komünist unsurlarla çalışarak ve bilmukabele o 
iki zümreyi destekliyerek hüküm sürmektedir. 

Bu inceden inceye, evvelden hesaplanıp, ter
tiplenmiş şartlar altında, Atatürk idealinin de-

j vam ettiğini, korunduğunu ve müdafaa edildi
ğini, « Hayatta hakiki mürşit ilimdir » olduğunu 
ve olabileceğini söylemek, ideal, hakikat, ilim 
mefhumları ile, millî mukaddesat ile alay etme
ye muadil bir gaflettir. Yüksek heyetiniz bu 

I gaflete iştirak edemez. 
Doğrusunu ve memleket için lüzumlusunu söy

lemek üzere kabul etmek mecburiyetindeyiz, ki, 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi ayrı ayrı te
mas ve tahlil ettiğim üç zararlı zümrenin sinsi 
işbirliği altında millî dâvaya ve ilmî hakikat
lere, çoktan sırtını çevirmiş politika yuvası 
durumundadır. Eğer ben sizlere millî hars ile 
ilmî hakikatin kesin bağlılığını temin etmek 
gayesiyle kurulmuş enstitülerde bu gayenin 
şahsi menfaat ve oyunlara feda edilmiş olduğunu 
iddia edersem, bu iddianın ispatını benden değil, 
fakülte içinde arkadaşça değil, memleket menfa
atleri neyi emrediyorsa, onun icabına uyularak 
yapılacak bir tahkikten bekleyiniz. 

înkılâp Enstitüsünün bir şekilden ibaret olan 
vaziyeti ve malûm hâdisesi yanında, en ziyade 
millî vasfı haiz bulunması gereken, tarih semine
rinin acıklı, mühmel durumunu da vesikalan-
dırmak asla müşkül değildir. 

Kanunun şekli ile kanunun ruhunu, inkılâ
bın adı ile inkılâp dâvasını, millî kültür terane
siyle, millî kültür hakikatlerini ihmal etmek 
gibi bir cüret ve garabet örneğini Türkiye'den 
başka yerlerde bu kadar kolaylıkla tesbit edeme
yiz, Bu manzara hazin ve korkunçtur. 

Eski lâtince bir meselin ve bugünkü ko
münist propagandasının teranesi ve mânası 
«parçala ve hâkini ol!» kaidesini ispat eden mo
dem bir politika oyunları arasında, Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi idaresi de ibret alınacak çe
şitli örneklere maliktir. Bu sayededir ki, asıl 
güvenebileceğimiz ilim ve karekter unsurları, 
gitgide daha fazla acze mahkûm edilmektedirler, 
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Arkadaşlar!.,.. 
Yalnız hüsnüniyetle, yalnız süslü cümlelerle, 

parlak heyecanlarla hayatın müspet işleri başa
rılamaz. Elinizde mühendis, usta, pilân olmak
la bir ev yapamazsınız. Size malzeme de lâzmı-
dır. Hattâ malzeme de kâfi değildir. Diğer 
şartları da temin etmeye mecbursunuz. Toprak 
ve zemin sağlam olmalıdır. Bütün anlaşılmasını 
istediğim inkılâp dâvası bakımından tekrar edi
yorum toprak ve zemin sağlam olmalıdır. Hava 
çalışmaya, işlemeye müsait bulunmalıdır. O hal
de; nazarî olarak fakültenin iyi ilim unsurlarına 
hitap etmekle, onları teşvik etmekle vazifemizi 
tamamlamış sayılanlayız. Faaliyet zemini de 
bahsettiğim arızalardan temizlemek, arkadan ar
kaya hazırlanan mânaları kaldırmak, açılan hen
dekleri doldurmak, faaliyeti verimlendireeek 
havayı yaratmak, onarmak zorundayız. Temsil 
etmekle mükellef olduğumuz vatan ve tarih 
menfaatleri bu meselede, şahsi hatır ve gönülü, 
âdi kılık hesaplarını tereddütsüz, ayak altına al
mamızı emretmektedir. Bilhassa yaşamakta ol
duğumuz çok tarihî ve kritik: devir, bizden büyük 
bir basiretle birlikte, çelik bir karar ve irade 
kudreti istemektedir. 

Arkadaşlar!... 
Türk Milletinin iç ve dış siyaset ve millî hak

ları ve millî mukadderatı üzerinde ve Türk genç
liğinin milliyetçilik ideali ve millî duyguları ile 
yakın, uzak hiçbir alâkası olnııyan yabancı pro
fesörlere, menfi olmaları sahasında çok fazla 
salâhiyet ve yüzverilmiş, tâyinleri Vekâletçe 
yapıldığı için, âdeta Vekâletin emrinde birer alel
ade memur zihniyetiyle hareket etmişler, oza-
manki Bakanlık ne isterse onu yapar bir hale 
konulmuşlardır, 

Bunlar Senatoya, Yönetim Kuruluna sokul
mak suretiyle, yabancısı oldukları bir milletin 
genç dimağları üzerinde şimdiye kadar; fakülte
nin muhtelif enstitülerindeki faaliyetleri ile 
menfi olarak tesirler ika etmişler ve fakültedeki 
profesörlerin (Türk unsurlardan bazıları dâhil) 
ve gençlerin ikiye bölünmesinde ve birliklerine 
karşı duydukları şiddetli kin ve nefret üzerinde 
kısaca - komünizm ve milliyetçilik - ideolojileri
nin birbirleriyle çarpışmasında mühim, kuvvetli 
zarar ve rolleri olmuş ve el'ân olmaktadır. Nasıl 
olmasınlar ki, bunlar mazileri, ilimleri, ahlâkî 
durumları itibariyle tıpkı bu fakültenin felsefe 
şubesi tesis olunurken, alman elemanlardan ba-
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zıları üzerinde yapılmıyan ciddî etüdten mahru
miyet gibi gelişi güzel intihap yapılmış ve fakül
tede Türk Gençliğinin mukadderatı bu yabancı 
profesörlerin âdeta eline bırakılmıştır. 

Ben ve benim görüşümde olanlar, asla ya
bancı düşmanı olamazlar. Lâkin; bu milletin 
katlandığı fedakârlğa mukabil, üniversite pro
fesörü ismi altında, çok yüksek paralar ödediği
miz yabancı zümre, mutlaka, bu milletin tarih 
boyunca taşıdığı ilim severliğe, meziyetlere lâyık 
olmayı bilmelidir. Yabancı profesör, cidden 
sahasında temsil ettiği ilimde bir kıymet, bir oto
rite ve gençliğe faydalı olmalıdır. Bizim kendi 
elemanlarımız içinde kâfi derecede politika ile, 
günlük dedikodularla vakit geçirecek âlimlerimiz 
vardır. Bunlar varken, yabancı hocaya, günlük 
işlerimize ve ideolojik meselelerimize burunları
nı sokmak yakışmaz. Bu itibarladır ki; ilim ya
pan, eser veren, Türk evlâdı içinden kıymetli 
olanlar üzerinde ısrarla çalışan ve onları Av
rupa'ya göndererek istikbalde kürsü namzedi 
yapan, yapmak istiyen, karşısındaki öğrenciye 
sadece bu memleketin menfaatleri neyi icabetti-
riyorsa onları tedris eden, ilminde ve ölçülerin
de objektif olan yabancı ve yerli profesörler 
istiyoruz. Bu saydıklarımızı yapan öğretim un-
sunlarmm düşmanı değil, candan dostu ve t eş 
vikçisiyiz: İlim ve memleket sahasında vazife
sini yapan, öğretim uzvu ister yabancı olsun, 
ister yerli olsun onu daima alkışlıyacağız ve 
tebrik edeceğiz. Bu itibarla; siyasi ve her sa
hadaki kapitülâsyonları millî şuurunun kendi
sine bahşettiği askerî zaferle, hal ve intaç eden 
ve milletimizi büyük bir betbahlıktan kurta
ran Lozan Andlaşması karşısında, bugünkü her 
mânasiyle vâki olan bu ilmî manasızlık ve 
ahenksizlik hiçbir sebeple izah edilecek du
rumda değildir. 

Bu ancak; olsa olsa, sadece o zamanki Mil
lî Eğitim Bakanlığının 6 - 7 yıldır aciz içinde 
bulunmasına ve Üniversitenin, lâyık olnııyan 
elemanlar elinde bir muhtariyet kanunu ile ba
şıboş bir hale konulması sırasında, profesör ve 
doçentlerin sarih ideolojik hıyanet, suçlarının 
tecziyesi için, Üniversite Kanununa konulmı-
yan ağır maddelerle, Senatonun vazifesini yap
madığı anda, rektörün, rektörlük sıfat vre salâ
hiyetlerini kullanmadığı anda ne gibi çarelere 
başvurulacağı, musarrah olmamasının ve bu 
suretle profesörlere fazla yüz verilmesinden 
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meydana gelmiş millî lâübaliğe, hazin bit 
saldir. 

Çünkü; muhtariyet, cemiyet nizamımızın, 
cemiyet dâvalarımızın, içinde tamamiyle sümük
lü böcek gibi, kabuğu içinde yaşamak ve millî 
dâvalarımıza kulaklarını tıkamak demek de
ğildir. 

Üniversitemizin, yabancı unsurlarını, öğren
cilerimizin millî ruh ve terbiyesinden, öğretim 
unsurlarımızın, seçim ve mukadderatından mes
ul olan yönetim kurullarına, senato makamla
rımıza, getirmemiz çok hatalı sonuçlara sebep 
olmuştur. 

Dünyanın, bizden başka medeni tek memle
keti gösterilemez ki, içinde doçentlik habiltasyo-
nu bile yapmamış asistanları, kütüphane me
murlarını mal bulmuş mağribi gibi, profesörlüğe 
çıkartmakla da kalmıyarak, çocuklarının, millî 
hayatının, millî istiklâlinin, millî istikbalinin, 
ilim ve millî şuur millî kültür ölçüsüyle hakemi 
ve rey sahibi payesine çıkarsın Böylelerinin, 
menfi hareketleri desteklemelerine kayıtsız kal
sın! Ancak kendi hesap ve menfaatlerine elve
recek nizam kurmalarını, ilmî muhtariyet pren-
sipini o, kapitülâsyon ve bozgunculuk oyunları
na, kalkan yapmalarına seyirci gibi davransın !.. 
İki kapitülâsyon, istismarcılığının, bir yandan 
kanunla maskelenmiş bir şekilcilik, öte yanda 
hümanizma kılıklı bir bozgunculuk ile menfaat 
ve işbirliği kurmasını hoş karşılasın!.. 

Milliyetçiliği irtica, nazizm, rasizm,... saya
rak afaroz etmesine müsaade eden, profesörle
re göz yumsun, ses çıkarmasın... Hayır, bu ha
reketler. hiçbir medeni ve millî şuuruna sahip 
bir milletin, hele bizim gibi; mâruz kaldığı hal
ler ve tehlikeler karşısında, tahammül edemiye-
ceği bir müsamahakârlık olur. 

Türk vicdanı, tarihte ilim adamlarına karşı 
dünyanın örnek misallerini vermiştir. Bununla 
beraber; Türk toleransını. Türk vicdanının asa
let ve civanmertliğini suiistimal edip, kendi 
menfaatlerine istismar edenler, kendilerini al
datmışlardır ve aldatacaklardır. 

Türkiye'de nasyonalizmin modası geçtiğini 
ve geçmek icabedeceğini iddia ederek, bu nas
yonalizmi Almanya'ya felâket getiren nazizm 
ile kıyaslamaya cüret eden Güterbok gibilere 
hatırlatmalıyız ki, Almanya birinci cihan sava
şında nazizmsiz bir hata işlemekten sakına ma-
mış olduğu gibi, Türk deha ve siyaseti Avrupa'-
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mi- daki ile asla kıyas edilmesi caiz olmıyan Türk 

nasyonalizmini, nazizm ile tahrif ettirmiyecek 
kadar tecrübeli, uyanık ve olgundur. 

BAŞKAN — Okumanız 20 dakikayı geçmiş
tir.... 

Dr. FAHRl KURTULUŞ (Devamla) — Mü
saade buyurun, bu, benim bir buçuk senelik me-
saimdir, arkadaşlar müsaade ederlerse okumak 
istiyorum. (Devam, devam sesleri). 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Ne ehemmiyetsiz mevzuları saatlerce dinliyoruz, 
devam ediniz Kurtuluş. (Devam devam sesleri). 

BAŞKAN — Hatırlatıyorum. Devam ediniz. 
Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Devamla) — Biz 

acaba kısmen nazist olsaydık, acaba kendileri 
gibi ne olduğu belli olmıyan kimseleri üniversi
temiz gibi, millî mabet olması icabeden bir yer
de kullanır mı idik"? Şimdi ise naziz fikriyle de
ğil, liyakat ve ilim düşünüşü.... İle kendisi ve 
kendisi gibi ilim sahasında bir kıymet sahibi ol-
mıyanların, akademik kariyer yapmamış olan
ların üniversitemizden tasfiyesini istiyoruz. 
Türkiye bir çiftlik değildir. Yerlerini alacak 
kıymetli Türk evlâdı yoksa, yine yabanci ve fa
kat hiç olmazsa şimdikilerden daha kıymetli ve 
daha otoriter ve daha iç meselelerimize karış
mamayı prensip yapacak ilim adamlarının ge
tirilmesini istiyoruz. İstiyoruz ki; bu tip insan
lar, bir milleti yıkan onun hayat, şeref ve hür
riyet dâvasını ifade eden bizim nasyonalizmi
miz değil; onu başka milletlerin millî haklarına 
tecavüz ettiren emperyalizm olduğunu kabul 
etsinler... ' 

Emperyalizmin, rasyonel sosyalist, yahut, 
nasyonel komünist yafta ile kamofle edilmesi, 
asil mahiyetinden, olgun ruhları gafil bıraka
maz. Bu profesör bozuntusu, âlemi sersem etra
fını kör mü sanıyor?. Malın şekline bakıp, cin
sini takdirde aklanan gözler, ancak; ahmak ve 
tecrübesiz gözlerdir. Türkün gözü ise, Türkü, 
bozguna uğratmak istiyen şaşkınların, idrakine 
sığmıyacak bir katiyet, ve keskinlik ile müceh
hezdir. 

Türkün millî şuuru, hakikatleri kelimelere 
feda etmiyecek ve kelimeleri hakikatlerle, de
ğerlendirecek derecede yüksek ve olgundur. 
Daima da yüksek ve olgun kalacaktır. Veyl, 
bundan şüphesi olanlara!... 

Yabancı profesörler, dersten, ilimden, ilmî 
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çalışmalardan hakkı ile Avrupa Ylaki emsalleri 
gibi mesuldürler. Parasiyle yaşadığı bir mille
tin çocuklarını, ilini bakımından kabil olduğu 
kadar kuvvetli yetiştirmeye ve yerlerine de 
Türk evlâtlarından kabiliyetli unsurlar hazır-
lamıya ahlaken ve ilim geleneği itibariyle mec
burdurlar. Lâkin; ilmin ve vicdanın hudutları
nı aşan bir lâubalilikle, Türk gençliğinin millî 
terbiye ve millî ideolojisinde, bizim idare adam
larımızın dikkatsizliği ve kayıtsızlığı neticesi 
vazife yüklenseler dahi, söz ve salâhiyet' sahibi 
olamazlar. Kendilerinin bunu, hakiki ilim adam
ları ise yapmamaları lâzımdır. 

Bu sakat yoldan mutlaka dönmek ve madde 
tasrihi suretiyle, yabancı profesörlerin, bu mem
lekette ancak, kontrat müddet ince kalabilecek
lerini göz önünde tutarak, bunların senotaya ve 
yönetim kuruluna âza olamayacaklarım belirt
mek lâzımdır. Bunları ilim müşaviri olarak kul
lanmalıyız. Bunların mühim bir kısmı sonra gö
rüleceği üzere, asli öğrenciden mahrumdur. Bir 
enstitü takdir buyurursunuz ki yardımcı öğ
renci ile yaşıyamaz. Asli öğrenci olmalı ki, bu
rada öğrenci yetiştikten sonra bir kabiliyet va-
dediyorsa, onu Avrupa'ya göndermek suretiy
le; mükemmel yetiştirmek yollarına baş vurul
sun.... 

Bazı ecnebi profesörler ise; kabiliyetli öğ
renciyi, asistanı kasten yetiştirmiyorlar. Çün-
ki yetişen öğrenci ve asistan tekâmül ederek ho
casının yerini alacaktır. Hakiki ilim adamında 
kıskançlık olmaması lâzımdır. Hakîki ilini a-
damı kendi yerini tutacak bir elamanı hakkiy-
le yetiştirmişse, bundan ancak ve ancak dün
yada pek az adama nasip olan bir zevk duyar. 
ilmin hakiki ideali ve zaferi kanaatimce budur. 
Bizim bu fakültemizdeki yabancı profesörler 
bu bakımdan da birer zavallıdırlar. 

Gönül isterdi ki; yabancı profesörler, ku\ 
vetli Türk unsurlarını takviye ve teşci etmek. 
ilmi travaylarına yardım etmek suretiyle on
ları bu milletin hakiki ilim yolcuları sıfatiyle 
kürsü sahibi kılmak yolunu tutsunlar. Bu su
retle de, yabancı bir ilim adamı için kanaati
mizce bir şeref ve insanlık borcunu ödemiş 
bulunsunlar. 

10 senedir böyle bir namzet, böyle bir ka
biliyet, yabancı profesörler tarafından keşfe-
dilmişmidir ? Edilmemiştir, edilmiyecektir. Bu 
şartlar devam ederse edilemez. Herkesin bildi-
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ği bir hakikattir ki ; yabancı diyarlara gidip de, 
kendi sahalarında, kabiliyetleriyle muvaffak olan 
Türk gençlerinin sayıları pek fazladır. Türk gen
cinin zekâ ve kabiliyeti yabancı bir diyarda in
kişaf ediyor da, acaba anavatanda niçin kendi
sini gösteremiyor? Bunun üzerinde şimdiye 
kadar; fakülte idaresi, üniversite rektörlüğü, 
Millî Eğitim Bakanlığı meşgul olmuşlarınıdır? 
Olmuşlarsa neticeleri hellimidir ? 

Şu nokta üzerinde de yüksek heyetinize 
malûmat arzetmek isterim : 

Yabancı profesörler 10 seneden beri Tür
kiye'de oldukları ve kendilerini Türkiye'de ye
tiştirmek fırsatını buldukları halde; hiç ol-
massa ilmî bir hüviyet iktisap ettikten sonra; 
faydalı kılılnmaları pek âlâ mümkün iken, iki 
sene evveline kadar Millî Eğitim Bakanlığının 
ve iki seneden beri de rektörlüğün, bir üniver
sitenin esas maksadını teşkil eden ilmi inki
şaf ve ilim bakımından faydalanma noktasın
da, hâlâ neden ilgisiz kaldığı, kaldıkları sorul
mağa ve araştır] m aya değer mahiyettedir. 

İliç bir zaman, Millî Eğitim Bakanlığı ve fa
külte ve üniversite başındakiler, yabancı pro
fesörlerin Türkiye'de ve Türkçe eser vermele
ri gibi, öğrencilerimize faydası olacak olan, 
başlıca mesele üzerinde yabancı profesörleri 
ikaz ve mecbur etmemişlerdir? 

Bu sebeptendir ki 10 yıldan fazla bir za
mandan beri fakülte de görevli olan ve Tür
kiye'ye gelip gitmekte olan profesör ve muta-
hasssıslar ufak tefek ve tâli ehemmiyette ma
kaleler etüdler müstesna, tam ilmi değeri ha
iz deri i toplu, terkibi eserler, ders kitapları ver
memişlerdir. Halbuki bunlar, bazı Türk un
surlarının teşvik ve tahriki ile, ileri teknik, i-
leri demokrasi teranesiyle diğer Türk hocaları 
ye gençleri birbirlerine katacak kadar zaman bu
labilmektedirler. 

Üniversite profesörünün vazifesi siyaset 
yapmak değil, ilim yapmaktır, ilim. 

Arkadaşlar!. Birazda yabancı profesörlerin 
kendi hesaplarına nasıl çalıştıklarını müsaade
nizle tetkik edelim. 

(Lamla Kerman) m tezi alâkalılar tarafın
dan beğenilip takdir edilmesine rağmen; Rode 
tarafından reddedilmiş ve ona mukabil, tezi 
hiç te makûl addedil m iyen, komünist Abidin 
Dino'nun karısı (Güzin I)ino) nun tezi Rode 
tarafından kabul edilmiştir. Bu da gösteril' ki 
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Bode için ilme, ilmî mesaiye hürmetten ziyade 
komünist bir kanaate ve şöhrete ve aileye men
sup olmak daha muvafık bir tercih sebebidir. 

(Lâmia kermaıi) a yapılan bu haksızlık, bir 
müddet sonra aynı tezinin bir Fransız milliyetçisi 
ve hakiki bir ilim adamı olan profesör Bono ta
rafından (üstün başarılı bir eser) olarak vasıf
landırılıp, kendisinin doçent yapılması suretiyle 
tashih edilmiştir. Bu, hüsnü niyetin ve ilmin, 
komünist zihniyete ve himayeye galebe çaldığının 
bariz bir delildir. Fakat, her zaman profesör 
Bono'yu nereden bulalım? 

Kendilerine ordinaryüslük tevcihine sıra gel
mesini temin maksadiyle, Türk profesörler için 
aralarında gelişi güzel ordinaryüslük tevcihi tek
lifinde bulunmaya da kalkmakta ve yabancı pro
fesörlerin burada, bazan ikinci defa verilen or
dinaryüslük unvanına ihtiyaçları olmamakla be
raber, bunların maaşlarını arttırmaya ve başka 
memleketler tarafından angaje edildikleri vakit 
«Türkiye'de yüksek maaş alıyoruz» demelerine 
ve yüksek maaşla angaje edilmelerine bir vesile 
ve imkân olacağını da bizzat kendileri saklama-
maktadırlar. 

Yabancı profesörler, Türk dekanların ve rek
törün, bilgi ve karakter zaaflarından faydala
narak her meselede aralarında birlik yapmak ve 
daima kendi menfaatlerine uyan fikirleri hâkim 
kılmak yolunu bulmuşlardır- Buna örnek olarak 
Üniversiteler Kanununa göre, rektör ve dekan 
seçiminde bu yabancı profesörlerin oynadıkları 
rolü zikredebiliriz. 

Rektör seçilirken; yabancı profesörler, profe
sör Landsberger'in şefliği altında, şahsan zayıf 
ve çocuk ruhlu ve zahiri bir böbürlenme kisve
sine bürünmekle beraber, kendilerine karşı, ken
di iç zafını daimî surette duymakta ve yaşa
makta olan Şevket Aziz Kansu'yu, rektör seçme
nin kendi fikirlerini yürütmek, yürütebilmek 
ve daimî surette kendisine nafiz olabilmek için; 
kuvvetli namzet Tıp Dekanı Prof. Abdülkadir 
Noyan iken milliyetçi oluşu ve Üniversite Genel 
Sekreterinin elinde emsali gibi bir oyuncak ola-
mıyacağı nazarı dikkate alındığından, Şevket 
Aziz'in rektör seçilmesini, reylerini birleştirmek 
suretiyle temin etmişlerdir. 

Dekan seçiminde de kuvvetli tesirleri olmuş
tur. Kendilerine hiç zarar gelmiyeceği noktasın
da birleşerek, Enver Ziya'yi seçmişler, istifasın
dan sonra meydana gelen durumdan ürkerek - ki 
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bu son üniversite olayları ayrı bir bahistir - pek 
faal görünmemişler son dekan Hâmit Dereli se
çilmiştir. 

Vaktiyle umum müdür olan Necmettin Halil'i, 
Hasan Âlinin de adamı olduğu için senato âza-
lığına, her hususta lâyık olmadığı halde, reyleri
ni teksif suretiyle senato âzası seçmişlerdir. Çün-
ki onlar, Necmettin Halil'in daima umum mü
dür kalacağını zannederek, Bakanlıktaki işleri
ni kolaylaştıracaklarını ummuşlardır. 

Arkadaşlar! bu fakültenin ilmî hedefini, araş
tırıcı hüviyetini kaybeden kozmopolitleşme lehin
de ve bir âdi politika oyunları yatağı haline 
gelmesinde mühim âmillerden birisi de, modern 
diller enstitüleriyle bir arada oluşudur. Bu ens
titülerde ilmî tetkik ve araştırma mefhumunu 
kavramasına asla imkân olmıyan bir takmı lisan 
hocalarına da, diğer araştırma sahalarındaki in
sanların hak, salâhiyet ve unvanları verildiği 
için, fakülte gittikçe ilmî şahsiyetini kaybederek 
bugünkü acıklı duruma düşmüştür. Bu modern 
diller sahalarında bizde ilmî araştırmalar yap
tırılması hem lüzumsuz, hem de imkânsız oldu
ğuna ve bunlar orta tedrisata lisan öğretmenleri 
yetiştirmek görevinde olduklarına göre; bunla
rın üniversiteden ayrılarak: (Yüksek lisan okulu) 
haline konulması ve boş yere dağıtılan 
doçent, profesör unvanlarının geri alın
ması suretiyle esasen hakiki araştırma şube-
lerininde dahi, müesseseleri ilim zihniyeti 
iktidar ve liyakat duygusunu öldürmek, böylece 
cemiyeti karışıklığa sürükliyerek çöktürmek mak
sadiyle bol bol profesörlük tevcihi yapılarak Ha
san Âli tarafından yaratılan ilmî ahlâk buhra
nının ve ihdas edilen doçent ve profesör enflâs
yonunun önüne geçilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; her nevi hareket ve sözleriyle 
Türk Milletinin istikbali olan gençliği zehir
li bir hava içinde yetiştiren bir kısım yabancı ve 
yerli profesör ve doçentlerin ve ilmî yardımcı
larının Türk gençliğiyle derhal alâkaları ke
silmeli. Türk Gençliği memleket ve vatan yo
lunda öğrenmeye mecbur olduğu ilimleri öğre
nerek yetişmeli ve karakteri ve millî duygula
rı üzerinde bir parçalanmaya, daha fazla mü
saade edilmemelidir. 

Bu, her mânasiyle Kemalizmin müdafaası de
mek olan hareketin, aynı zamanda bir vatan, ve 
Türk milliyetçiliği meselesi olduğunu da kabul 
buyurmanızı rica ederim. Bu Mkımdan, bu kg-
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nunun asla lâubaliliğe giden bir zihniyetle mü
talâa edilmesine tahammülünüz olmadığım çok 
iyi bilirim. 

Çünkü Büyük Meclis bugüne kadar vatanı 
tehdit eden meselelerde, daima var olduğunu 
daima millî hissiyatının yüksek bulunduğunu ve 
daima Türk Milletinin millî şuurunu temsil etti
ğim' göstermişti!-. 

Tansiyonun her nev'i, insan varlığı için teh
likelidir. Doktorlar, böyle hallerde hastadan 
kan alırlar. Fakat, bir nevi tansiyon vardır ki, 
bunun yüksekliği insan varlıklarını teşkil eden 
cemiyetin hayatiyetini; canlılığım, varlığını ve 
uyanıklığını temin eder: Bu, millî tansiyondur. 

Millî tansiyon, ne kadar yüksek olursa ol
sun, ne insana ne de Türk milletinin topluluk
larına bir zarar gelir. Bu itibarla; komünist 
sülüklerine enselerimizden hiçbir vakit kan al
dırmaya niyetimiz yoktur. 

Millî tansiyonumuz bütün haşmeti ve gergin
liği içinde damarlarımızda ve dimağımızda ve 
Büyük Meclisin bugünkü ve yarınki hayatında 
yaşayacaktır. Bu, böylece Türk cemiyetini sars
mak istiyen komünist yardakçılarının malûmu 
olsun. 

Arkadaşlar; benim üniversitenin muhtariye
ti uzerin.de en ufak bir mânada da olsa şu ve bu 
mülâhazalarla bir tesir yapılmasına ve üniversi
tenin kendi ilim ve millî karakter havası içinde 
çalışmasına mâni olunmak istenmesine asla mü
saade eden, müsamaha ile bakan bir ilmî ve si
yasi görüşüm yoktur ve olamaz. Her zaman ta
şıdığım ve müdafaa ettiğim, prensipe göre; üni
versite kendi yolunda kendi mesaisinde, memle
ket menfaatleri icabı yürümelidir. 

Ancak; Vatanın ve Milletin muhtariyetini 
sarsmak ve satmak istiyen ideolojik tesirler kar
şısında bir üniversite, ruhsuz ve vazifesiz kala
maz. Üniversite böyle felâket günlerinde ruhsuz 
kalacaksa böyle bir üniversitenin muhtariyetini 
tanımak benim için kabili müdafaa değildir. 

Vatanımın muhtar olduğunu ve Türk Mille
tinin kendisinden genç tarihe bir Sakarya desta
nı yazdırarak bugünün korkunç dünya şartları 
içinde bile bağımsızlığına sahip olarak, yaşadı
ğını düşünüyorum da, böyle bir milletin hakla
rı ve gayeleri karşısında bu milletin ruhuna ve 
bünyesine göre ayarlanması lâzıragelen, üniversi
tenin bir nizam, bir fikir ahengi, bir milliyet dü-

1948 O : 2 
şünüşü içinde olmayıp, ilim ve ahlâk, karak
ter bakımından bir anarşi içinde bulunduğunu, 
yüzdüğünü görüyor ve bu milletin ve bu Mecli
sin âciz bir uzvu sıfatiyle tepemden tırnağıma 
kadar bu olaylara lakayt kalamıyorum. 

Bu haliyle Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi milletin ve topraklarımızın muhtar
lığı ve Türklüğü içinden Türkün hayatını, yaşa
yışını, enerjisini, milliyet ve vatan idealini, top
rak sevgisini yaşatmaktan, hulâsa vatan, namus 
duygusunu benimsemekten, cemiyet içinde üni
versitelere düşen millî vazifeyi yapmaktan çok 
uzaktır. 

Bütün dünya memleketleri gözönünde bu
lundurulursa; oralarda görürüz ki, üniversiteler 
yalnız birer mektep değildirler. Üniversiteler, 
her zamanki mâaasiyle, bulundukları cemiyetin 
en karanlık devirlerinde, millî şuuru, millî kül
türü, millî varlığı, millî heyecanı en ustalıklı 
ve liyakatli bir duyuşla ve lisanla yaşatmış ve 
idare etmiş ilim müesseseleridir. 

Üniversitenin vazifesi, bizim gibi millî tesa
nütle mul it aç v e topraklarında muhteris kızıl 
gözler dolaşan bir memleketle, bu toprakları 
ecdadımızın ve istiklâl savaşı •kahramanlarının 
kanları bedeli olarak muhafaza ettiğimizi ve 
icabettiğinde yine kanlarımızı akıtarak, düşma
nı serhat boylarında çiviliyeceğimizi ve vatan 
namusunu koruyacağımızı, yetiştirmekte olduğu 
nesle daima hatırlatmaktır.^ Vatan ruhunu, va
tanı müdafaa ruhunu gençliğine aşılanııyaıı bir 
üniversite istediği kadar ilim yapsın, keşif yap
sın, memleket için vazifesini yapmış sayılamaz. 

Üniversitenin yapmaya hakkı olmıyan mese
le, ilmin opjektiflig.ini bırakıp yabancı ideoloji
lerin tellâllığını ilmin riyakârlığına bürünerek 
hümanizma perdesi arkasında yapması suçtur. 

Burada, yani Ankara Üniversitesinde hiç lü
zum yokken milletin istikbali ve temeli olan 
gençlik, sağ - sol gruplara ayrılmış olarak ya
şamakta, cemiyet kurmakta ve birbirleriyle 
bazan küfürlü, hazan kavgalı ve her zaman dar
gın olarak faaliyette bulunmaktadırlar. Daha 
bir müddet evvelinin bir öğrenci (Baraj) gezin
tisinde bu gençliğin hançeresinde (Volga, vol-
ga) şarkısını çağırtan bir üniversite bu cemiye
tin hangi düzen içinde yaşaması lâzımgeleceği-
ni tâyin ve tesbit edemiyecek kadar âciz ve in
kılâp dâvalarımıza hıyanet halindedir. 

Bu milletin temeli Sakarya'da,-Dumlııpınar? 
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da, İnönün'de, kan ve kemikle ve millî inançla 
atıldı. Bugün,,bu-temeli sarsmak, bu Üniversi
tenin değil, bu memleketi müstemleke yapmak 
istiyenlerin vazifesidir. Bütün tehlikelere karşı 
ilk mukavemetin Üniversiteden gelmesi lâzım-
gelirken; oradan zaıf ve perişanlık sâdır olur
sa, bundan hangimiz müteessir olmayız? Böyle 
bir Üniversite millî birlik namına ne zaman 
vazifesini yapmış addedilebilir? Burasını îs-
panya'ya, ;komşu Yunanistan'a çevirmek isteyip 
sokaklarda kardeş kanı akmasından,ilmin mem
nun olacağım, zanneden bedbahtlar, millî irade 
yi temsil eden, Büyük Meclisin gazabını, bundan 
bir müddet evvel bir kaç kerre hissetmişlerdir. 
Böyle bir Üniversitenin muhtarlığı lâyıkı ile 
yürütmediği, takdirde, •üzerinde her cephesiyle 
büyük bir hassasiyetle durmamız lâzımdır. Va
zifelerini lâyıkı ile veya hiç yapmayan öğretim 
heyetinden bazılarını ise, Türk gençliğinin ba
şında asla görmek istemiyorum. Bu fakültenin 
yönetim kurulr, profesörler heyeti mutlaka tas
fiye ve takviye edilmelidir. Bu bize, bir mem
leket ve Atatürk namusu borcudur. 

Gençliği vatan ideali, memleket ahlâkının 
emrettiği ölçüler içinde yetiştirmenin yolu bu 
günkü çürük sistem olamaz. Bir cemiyeti her 
şeyden evvel lâubalilik ve millî ölçüsüzlük ve 
millî idealsizlik yıkar ve mahveder. 

Üniversite muhtariyeti demek; hiçbir zaman 
millî idealin millî hâkimiyetin, arkadaşlığın, aile 
duygusunun, iffet duygusunun sarsılmasına hiz
met etmek demek değidir. 

• Üniversitenin vazifesi, ilmî sahada tamamiy-
le objektif kalmak ve dünya üzerindeki bütün 
nazariye ve felsefî meslekleri bulunduğu cemi
yetin bünyesine ve yaşama haklarına göre tah
lil ve tenkidederek okutmaktır. Üniversiteleri
mizde hür tedris değil, tenkid değil, telkin yap-
tırtmıyacağız. Ben Üniversitelerimizde milliyet
çilikten başka bir konuya temas . edilmesin de
miyorum. Böyle birşey katiyyen aklımdan geç
mez. Her zehrin panzehrini mutlaka gençliğe 
öğretmek, göstermek mecburiyetinde olduğumu
zu ötedenberi asla unutmuş değilim. 

Her nevi felsefî mesleğin, Türk Gençliğinin 
gözleri önünde serilmesini, tahlil edilmesini ve 
Türk Milletinin bünyesine göre tenkidinin ya
pılmasını istiyorum. 

istiyorum, ki, bu Üniversitenin, bu Dil Tarih 
Fakültesinde olduğu gibi, felsefî mesleği profe-
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1 sör tercih edip öğrenciyi tesir altında bırakma

sın. 
İstiyorum, ki, öğrenci kendisine anlatılan

lara göre cemiyetine, aile hayatına, Türk görü
şüne en uygun düşen felsefî meslek üzerinde 
tercihi kendisi yapsın. 

İstiyorum, ki, Türk genci, Türk milliyetçili
ğine, Türk tarihine sarılarak yaşamasının neden 
lâzım olduğunu hocasından kendisi anlasın, ken
disi idrak etsin. 

Kanaatimizce; Türk inkılâbının, Türk gen
cinden, Türk öğretmeninden, Türk profesörün
den, istediği vazife de, memleket ve vatan mese
lelerine inanarak, bilerek, fedakârlığın ölçüye 
veya icabında ölçüsüzlüğe dayanacak yapılması 
keyfiyetidir. 

Bizden evvelki nesiller, inandılar, dövüştüler 
ve bize bugün mesut bir vatan bıraktılar. Yetiş
miş ve yetişmekte olan nesillerin, her hususta bu 
vatanın meselelerine bu fedakâr milletin asale
tine ve ruhuna lâyık olması gerçekten lâzımdır. 

Bu liyakat, bu fedakârlık bu ruh anlayışı 
içinde yetişmesini istediğimiz genç; bu başıboş 
üniversite sıralarından asla yetişemez. 

19 - 22 yaşındaki bir genci ruh temeli sağlam 
değilse, ne tarafa sürüklemek isterseniz onda 
muvaffak olursunuz. Hele böyle cinsiyet ve ba
şıboşluk içinde bir ahlâk telâkkisi ve hürriyet 
anarşisi ile gözü dönen bir genci daldığı hayal 
âleminden ve az emek çok kazanç, herkese müsa
vi mülk, herkese bedava ev, herkese beğendiği 
kadın, her kadına beğendiği erkeği reva gören 
bir zihniyetten, onun coşkun asabını, doymak 
bilmeyen hayvani ihtirasını zor kurtarırsınız. 

Bunun içindir ki, Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinin felsefe şubesi 7 - 8 yıldır bir yıkı
lış, bir çöküş, bir aciz, bir meskenet içinde iken, 
Almanya'nın (Rus - Anglo - Amerikan) hücu
mu karşısında yıkılmasından sonra büsbütün 
menfi rol, menfi hava içinde gençliği zehirleme 
yuvası halinde çalışmıştır. 

Türk gencinin, iyi bir öğretim heyeti elinde 
yolunu, idealini, vatanını şaşırdığı asla görülme
miştir. 

Gençliği, kendi elimizle vatanımızın aleyhin
de yetiştirmeye kimde hak ve salâhiyet vardır? 
Üniversitemizden, cemiyetimizin bünye ve telâk
kilerine ve bilhassa rejimi ve memleketi ayakta 
tutan, milliyetçilik aleyhine bir fikir sâdir olur
sa, bundan hangimiz müteessir olmayız? 
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Üniversitemizin vazifesi, elindeki gençliği 

milliyetçilik aleyhtarı değil, kanı ile, canı ile, 
kültürü ile, ecdadımızın kanları bedeli olarak 
kurulmuş olan Cumhuriyeti ve bu Cumhuriyetin 
yaşadığı bu toprakları müdafaa etmesini bilen 
bir gençlik yetiştirin esidir. tüm kadar heyecan 
da lâzımdır. İlim kadar bu vatan, bu bayrak 
için ölmesini bilmek de lâzımdır. Vatanı için 
ölmesini bilmiyen, bir neslin ise yaşamaya hakkı 
yoktur. Bugünün parolası budur. 

Bir üniversite gencinin ağzında bu milletin 
kahramanlık efsanesi haline yükselen Çanakkale 
Tahtakale olursa, kahramanlığımıza dil uzatılır
sa, «Stalingrad'a ağlamak lâzım» denirse... Ba
rajda volga volga şarkısı söylenirse bu gibi hal
lerden, evvelâ üniversitenin mesul idarecileri
nin ve profesörlerinin utanmaları ve yüzlerinin 
kızarmaları icabeder kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; bir millet yabancı bir milletin 
istilâsına uğrayınca evvelâ üniversitesine el ko
yar. Fikrî ve millî birlik böylece kayıt altına 
almıyor. Acaba niçin?... 

Çünkü, yüksek malûmunuzdur ki, Üniversite
ler bir milletin yaşıyan ideali, çarpan kalbidir
ler. Çünkü, bir milletin gençliği oradadır. Çün
kü, bir milletin ilim ve fikir yapan kafaları ora
dadır. 

Bir milletin üniversitesi yaşar, düşünür ve 
konuşursa, millî birliğin nâzımı olursa o millet, 
ruhu ile, tarihi ile yaşar. Müstevli Devlet, mil
leti boğmak isteyince; işte bunun içindir ki, ev
velâ Üniversiteye hâkim olmaya çalışır. 

İşte biz; Üniversiteye bu mânayı, bu kıyme
ti verdiğimiz içindir ki; yıllardır, bin bir hata 
yapan bu müessesenin artık, bir hale yola (İn
kılâp dâvalarımız, göz önünde tutularak) ko
nulması lâzımdır, diyoruz. 

Dil Tarih Coğrafya Fakültesine; ilmî metot
la birlikte millî ruh, millî ideal, millî birlik ve 
Türk rejimini (Milliyetçiliğe dayanan demok
rasi) yi olduğu gibi kabul ediş, girdiği gün, 
bugünkü iğrenç manzara tamamiyle düzelecek, 
gençler arasındaki düşmanlık kalkacak, kızla
rımız kendilerine gelecekler, aynı çatı altrnda 
komonist - milliyetçi öğrenci kurumları teşek
kül edemiyecek, öğrenci.gezilerinde (Volga, Vol
ga) yerine Türk marşları söylenecek, (Bu fa
külte Yenişehir Burjuva köpeklerinin çocukla
rı için kuruldu.) sözleri işitilmiyecek, bir mil-
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lî ahlâk teessüs edecek, Üniversitedeki bir kı
zın şerefiyle, ahlâkiyle oynıyan, densiz pro
fesörler bulunmıyacak, kızlara cidden çok fena 
telkinler yapan ve kadının hissiyatının bir yu
murtalık ifrazı meselesine bağlı olduğunu söy-
liyen profesörler Üniversitenin kapısından içeri 
başlarını sokamıyacaklardır. 

Hulâsa: 
Üniversite bir millî sefalet yeri değil; bir 

ideolojik harp sahası yeri değil; bir iffet, bir 
hakiki ilim, bir inkılâp müessesesi, bir arkadaş
lık, bir dostluk duygusu ve havası içinde çalışan 
ve çalışılacak olan bir millî kültür müessesesi 
halini alacaktır. 

Ozamaıı bu milletin her şeye rağmen, her 
türlü mahrumiyete katlanarak Üniversitemiz 
için vereceği paralara, katlanacağı fedakârlığa 
acınmaz. Yeter ki ; memleketin muhtaç olduğu 
millî ruh Üniversitenin içine girmiş bulunsun. 

Bu kadar izahatımla sizleri rahatsız ettik
ten sonra; şunu da ilâve etmek isterim. 

Üniversite öğretim heyetinden hiçbirisi, şah
siyetinden, millî karakterinden, ilminden, hiç
bir siyasi adam ve otorite karşısında fedakâr
lık etmemelidir. 

Memleket menfaatleri göz önünde bulundu
rularak bir profesörün komünizmi methetmek* 
ten başka, neyi söylemesi lazımsa, fikrini nasıl 
müdafaa etmesi icabediyorsa, karşısındaki kini 
olursa olsun fikrini müdafaa etmelidir. 

Ancak; böyle şahsiyetine sahip profesörler
dir ki; gençliğin başında bulundukça yetişmek
te olan nesil bu milletin istikbali olmaya lâyık 
olur. 

Şahsiyetli, kültürlü millî kanaat ve namusu
na, millî dâvalara, millî ananelere sadık genç
lik ise böyle akortsuz disiplinsiz bir öğretim 
heyetinden ve hürriyeti ümanizma kılıklı komü-
nizma için basamak yapan ve bunların sonunda 
memleketi nasıl bir ideolojik felâketle karşılaş
tıracağını bilmiyen bir müesseseden asla yetişe
mez. (Alkışlar) 

Arkadaşlar; bu umumi kısımdan sonra söy
lenecek başka yerleri de var. Fakat ben bu üç 
öğretim üyesinin notlarına geçmeden evvel bir 
yabancı profesörün bana söylediği sözleri oku
yup size malûmat arze.deceeğim. 

Bu yabancı profesör bana dediki: (Bu fakül
teyi kuran Büyük İnsanın açık gayesi ortada
dır. Avrupa'nın ilmini bilhassa metodunu Türk 
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hayat dâvası uğrunda kullanmak ve Garpli 
kafası ile mücehhez Türk vicdanı taşıyan sağ
lam bir nesil yetiştirmek. 

Bugün; Atatürk 'ün maksadını anlamıyan 
kimse kalmamıştır. Vaziyet bu derece açıkken 
bir kısıra yabancı profesörler de dâhil olduğu 
halde bazı Türk unsurları el ele yaptıkları iş, 
Atatürk dâvasının tam sabotajı mahiyetinde
dir. 

Bazı elemanlar, hayasızca Türk hayat ve 
menfaati aleyhinde devamlı bir yıkıcılık ile 
meşguldürler. Koridorlarda dolaşan öğrencile
rin işi gücü vaktiyle Fransa'yı yıkmış olan 
âdi politikacılığı daha âdi ve cahilane bir tarz
da devam ettirmek oluyor. Bu yıkıcı faaliyet 
fakültenin her köşesinde hattâ kantinine varın
caya kadar hummalı bir vaziyet almıştır. Av
rupa'nın felâketi apaçık ortada iken, Türki
ye'yi 20 sene zarfında kazandığı her şeyden 
mahrum edecek olan bu cereyanın istikameti 
korkunçtur. Ve işin en acı tarafı bu zihniyeti 
ilmî surette yıkmak için kurala'n bu müessese
nin, bu zararı ideoloji hesabımı istismar olım-
m asıdır.) 

Arkadaşlar, buna ilâve edecek sözüm yok
tur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi üniversite muhtariyeti üzerinde, bir 

iki profesörün sarf ettiği sözler hakkında gö
rüşümü kısaca yüksek huzurunuzda, bu kür
süden arzetmek ve cevaplamak isterim. Bunlar
dan birincisi, profesör Vasfi Kaşifin sözlerine 
aittir. Vasfi Raşit bir gazeteye fakültedeki 
bir dersinde söylediği âlimane sözlerini aynen 
şöyle vermiştir. 

Abdülhamit üniversitelerinde dahi ruhlara 
korku bu derece sinmem iştir. Şirret bu derece 
ayaklanmamıştır, demiş ve sözlerine şöyle de
vam etmiştir. 

« — Türk üniversiteleri muhtariyetini koru-
,mak Türk Cumhuriyet ve istiklâlinin korunma
sının temel taşıdır. O muhtariyete dil uzatma
nın bu milletin varlığına dil uzatmak olduğuna 
inanmanızı istiyorum, insanlık ancak hürriyet 
içinde inkişaf edebilir. Bütün hatalarımızı vic
danım mazur görmektedir. Atalarınız, (Su aka 
aka yönünü bulur) der. Siz de taşıp dola dola 
mecralarınızı bulacaksınız, Yalnız bu hareketle
rinizde size yollarınızı gösterecek çobanyıldızı-
m iyi seçiniz, Hak ve hakikatin Türk istikbali-
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nin sığmağı olan Üniversite muhtariyetinden 
başka bir çobanyıldızı aramayınız». 

Vasfi Raşit sözlerine şöyle son vermiştir : 
— Kürsü hürriyetini, hürriyetin ifadesi olan 

Cumhuriyet gibi koruyunuz. Türk Üniversite
si sizin elinizde yıkılmasın. Benim meslekimin 
ve altmış senelik ömrümün bana verdiğr ihti
yatlar vardır. Pariste'ki tekmil hayatımız.... 
Vasfı Raşit'in yaşıyle, başiyle, ilmi ile mütena
sip olmıyan bu sözlerinden dolayı şaşırmak lâ
zımdır. Bu profesör ilini şantaj yapmıştır. 
Yaptığı beyanatta (Şirret bu kadar ayaklanma
mıştır) demiştir. Bu sözleri aynen bü kürsüden 
kendilerine teessür ve teessüflerimle iade ediyo
rum. Bir meselenin iç yüzünü bilmeden bu şe
kilde konuşma yapan bu memlekete iyilik değil, 
fenalık yapmış olur. Kendisine hürmet ederim, 
yaşlı, kâmil bir zattır. Fakat bu işte memleketi
miz muhtaç olduğu olgunluğu gösterememiştir. 
Bu itibarla bu ilmî şantajını kendisine iade et
mek benim için bir borçtur. 

Arkadaşlar, ikinci profesör Sayın Ali Fuat 
Başgil 'dir. 

Kanatimce istikbalde liberal parti olacak 
olan, bugünkü (Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti) 
adına yayınladığı bir beyannamede (Profesör
ler mutlak bir masuniyeti haiz olmalıdır), söz
leri ve bunu takip eden yazıda Üniversiteye ve
rilmiş olan muhtariyet mevcut iken Üniversite 
işlerine kimse karışamaz, profesörler içinden 
ayıklanması icabeden varsa bunu Üsiversite yap
malıdır diyorlar. Fakat, yüksek kültürleri iti
bariyle mukadder bir suali unutuyorlar. Bir
kaç defa Üsiversiteye bıraktığımız bu temizle
me hareketine rağmen Üniversite bu hareketi 
yapmazsa, yapmamış ise harekete geçecek mü
essese kimdir, neresidir? işte muhterem arkadaş
larım, Üniversitenin vazifesini yapmadığı anda 
harekete geçecek müessese Yüksek Meclistir. 
Bu itibarla bu kabîl millî meselelerde Meclis ola
rak daima vazifemizi yapacağız. 

Sayın Ali Fuad Başgil, Üniversitenin bu de
rece mutlak muhtariyeti ile acaba ne kastedi-
yorlart 

Üniversitelerimizin şimdiye kadar ilmî ve 
fikri sahalarındaki hiç bir hareketlerine müda
hale yapılmamıştır,' böyle birşey yoktur. 

Şayet profesör siyasi mânada muhtariyet is
tiyorlarsa açık söylesinler bunu ayrıca münaka-
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şa ederiz. Yoksa ilmî mânada muhtariyet mev
cuttur bunun aksini kimse iddia edemez.. 

Bütün bunlara rağmen, hâlâ muhtar olama
dıklarından bahseden profesörler varsa, beni 
mazur görsünler, hüsnü niyetlerinden şüphe ede
ceğim. 

Memleketin hürriyetle halledilecek birçok 
meseleleri mevcut olduğu bir sırada susup da, 
bugün ortaya çıkıp ucuz hürriyet kahramanlığı 
pozunu takınmak devri geçmiştir. 

1. 1944 yılında Millî Eğitim Bakanı İstan- , 
bul Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada 
(Profesörlerin mühim vazifelerinden biri de 
merkezden gelen emre sadakatle itaat etmek
tir.) Sözlerini sarfettiği zaman, bugünkü istan
bul Üniversitesinin ucuz hürriyet kahramanları 
orada değiller miydi? 

2. Hâlâ öğrenciler, asistanlar ve doçentler 
profesörlerinin kanaatleri hilâfına söz ve fikir 
müdafaa edemez ve söyliyemezler. 

Hani fikir hürriyeti kahramanları nerede"? 
8. Profesörler, siyasi hürriyet kahramanlı

ğı pozunu lütfen bıraksınlar. Bu sahada memle
kette onlara sıra gelinceye kadar akşam olur. 

Onlara ilim hürriyetini esirgeyen hiç kimse 
yoktur. Onlar baş mütercimlik vazifelerini bı
raksınlar ve eser meydana getirsinler. 

Onlardan istenen ve beklenen budur. 
4. Tıp Fakültesi İstanbul'a nakledilirken 

her hoca bunun aleyhinde idi. Fakat hiç birisi 
çıkıp fikir halinde, hürriyet halinde bu mânâ
sız hareketi protesto edemedi. Fikir hürriyeti 
böyle ucuzlamadığı bir devirde bu profesörler 
biz varız diye kendilerini gösterselerdi bugün 
Üniversitelerarası Kurulundaki ucuz hürriyet 
kahramanlığı rollerini bu kadar yadırgamaz ve 
acaip bulmazdık. 

5. Rahmetli Harudi Suat gibi beynelmilel 
bir m arazi teşrih adamımız üniversite kadrosun
dan açıkta bırakıldığı zaman; bu fikir hürriye
ti kahramanlarından hiçbiri harekete geçmedi. 
Halbuki Mamdi-Suat kanser üzerinde Avrupa'
da otorite olan, saygı gören yegâne Türk evlâdı 
idi. Niçin fikir hürriyeti kahramanları bu kıy
metli arkadaşlarını müdafaa etmediler? 

6. Bu, nasıl üniversite muhtariyeti zihniye
tidir ki, kariyer akademikten yetişmiyen ve ka
rarname ile profesör olmuş bir adam rektörlü
ğe namzetliğini koyuyor da, bu ilme darbe olan 
olay karşısında, bu sözüm ona üniversite muh-
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tariyeti profesörleri isyan etmiyorlar? Sonra bu 
adam, ben namzetliğimi geri alıyorum, bana ver-, 
diğiniz oyları başkasına verin diyor. Bu danı
şıklı dövüş, bir üniversitenin ilim havasına ya
kışır mı! 

7. Üniversite Kanunu tez elden tadil edil
melidir. Birçok sakat yerler vardır. Üniversite
lerarası kurul bizzat, yaygara yapılan üniversi
te muhtariyeti zihniyetine muhaliftir. Yabancı 
hocalar, yabancı uyruktan oldukları için, Türk
lerle aynı hakka, aynı oy verme hakkına tâbi 
olamazlar. Yabancı hocaların seçimlere karışma
ları birçok dalaverelere yol açıyor. 

Ordinaryüslük sıfatı mutlaka kalkmalıdır. 
Profesörle ordinaryüs arasında ilim bakımın
dan hiçbir fark yoktur, fark paradadır. 

Senato ve rektör kifayetsiz olduklarında va
zifelerini yapmadıklarında nasıl tecziye oluna
caklardır, buna dair kanunda musarrah bir mad
de yoktur. Kanun güzelce yeniden tanzim olun
malıdır. 

8. Bu adı geçen üç öğretim üyesine ait tah
kik raporunda bir hükme varılmamış ve kas
ten bu yapılarak iş uzatılmak istenmiş ve nite

kim Danıştay bu yönden tahkikat evrakını tek
rar üniversiteye göndermiştir. Bir üniversite 
profesörü bunu bilmiyecek kadar cahil midir? 

Danıştay ikinci dairesi, Sayın Avni Türel 
hariç bu meselede bir suç görememiş ve Millî 
Eğitim Bakanlığının vâki itirazı üzerine Danış
tay Heyeti IJınumiyesi aynı hocalar hakkında 
görevlerini kötüye kullandıklarına karar vere
rek mahkemeye vermiştir. Cereyan eden mah
keme şayanı dikkattir, şayanı ibrettir... 

Bugün üniversitenin muhtariyetini müdafaa, 
edenler, 1945 senesinin 5 Ağustosunda Türk 
matbuatında çıkan ve İstanbul Üniversitemiz 
aleyhine olan Profesör Nissen'in yazısına lâyı-
kiyle cevap veremediler. O zaman yine ben üni
versitemizi müdafaa etmiş ve (Profesör Nissen 
ne demek istiyor.) Diye bir yazı yazmıştım. Bu
nun son kısmında şöyle diyordum : 

«Nissen 'in yakın mesai arkadaşlarından vazi
yetin açıklanmasını ve Nissen'i bu yazıyı yaz
maya sevkeden saiklerin incelenmesini istiyo
ruz. Yoksa bu yazı üniversitenin otoritesine, il
mine sevgisine ve doğrudan doğruya Türk Mil
letinin kadirşinaslığına bir taarruz, bir tecavüz 
ve iftiradan ibaret bir vesika'olarak ortada du
racaktır.» 
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Tarsus : 7 Ağustos 194;» 

(•«örülüyor ki, ben vazifesini yapan üniversi
tenin daima dost uyu m. 

Hulâsa arkadaşlar, üniversite muhtariyetine 
memleket menfaatim sarsmamak şartiyle daima 
müdafii olacağım. Benden, bundan başka hare
ket bekliyemezNİniz. 

Lâkin: zamanı gelince vazifelerini yapmayıp 
da. bugün hürriyet kahramanı kesilenlere ta
hammülümüz yoktur. Hürriyet ecdadımızın kan
ları bedeli teessüs etmiştir. Onu yaşatmak, onu 
kanunun tarif eltiği hudutlar içinde muhafaza 
etmek hepimize bir borçtur. Sizleri fazla rahat
sız ettim, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar)... 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sıvası — 
Sayın Kurtuluş arkadaşımızın beyanları arasın
da «Eski Millî Eğitim Bakanı» sözü geçmiştir, 
eski Millî Eğitim Bakanı sı.fa tiyle bu noktayı 
kendilerinden sormak isterim. 

l)r. FAHRİ KURTFLUŞ (Bize) — Hasan 
Ali devrini kastettim. Siz müsterih olun Şem
settin Bey. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Kim olduğunu 
bütün Türk Milleti bilir, meçhulünüz değildir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETGİN (Urfa) — Sayın ar
kadaşlarım; Millî Eğitim Komisyonumuz Hükü
met tasarısına iki madde ilâve etmekle ve bazı 
öğretim üyelerine ait kadroları kaldırmakla Bü
yük Meclisin türlü vesilelerle izhar ettiği derin 
hassasiyete tercüman olduğuna kaanidir. Çün
kü uzun zamandır tedavi edilemez müzmin bir 
hastalık halinde sürüp giden bu meseleyi halle
decek başka çare yoktu. Millî Eğitim Komisyo
nu, tasarıda bu değişiklikleri yaparken Üniver
sitenin kutsal telâkki ettiğimiz muhtariyetini de 
takviye ettiğine kaaııi olmuştur. Çünkü gerçek 
ilmî muhtarı yel i, ancak Millî muhtariyetle kaim 
saymıştır, üniversite muhitinin ve bilhassa Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesinin, uzun zaman 
kendisini rahatsız eden bu durumdan kurtulduk
tan sonra, huzur içinde ilmi ve millî Ödevlerini 
yapmaya devam edeceği muhakkaktır. 

Yalnız burada Yüksek Huzurunuzda bir nok
tayı belirtmeyi vazife bilirim. O da, isimleri mat
buata dahi intikal eden Öğretim üyelerinden 
gayri arkadaşların hakikaten ilmî ve millî bir 
şuurla vazifelerini yerine getirdikleri, getirmeye 

gayret ettikleri ve dünya ilmi muhitinde takdir edi
len eserler verdikleridir. Sözlerimi bir noktaya 
işaret etmekle, üniversite muhitimizin, Üniver
siteler Kanununun üçüncü maddesini daima 
göz önünde bulundurmalarını ve her şeyden ön
ce ona dikkat etmelerini tavsiye etmekle bitire
ceğim. 

Üçüncü madde, Türk öğrencilerinin millî 
karakterde yetiştirilmesini âmirdir. Evet, ilim 
adamlarımız ilimlerini yaparlar, eser verirler, fa
kat öğrencilerini ilmî düşünüşte yetiştirmeye 
çalışırken, onları millî karaktede de yetiştirmeye 
(•alışmak vazifelerinin başındadır ve belki baş 
vazifeleridir. 

Benim son temennim, eğer bu tasarıdaki iki 
madde Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olursa, 
üniversitelerimizin daha olgun bir huzur içinde 
çalışmaları ve memlekete her bakımdan faydalı 
olmalarıdır. 

HULUSİ OEAL (Denizli) - Arkadaşlar-, 
Yüksek Huzurunuza gelen tasarı 14 ay evvel 
komisyona verilmiş ve birçok sebeplerden teeh
hüre uğramış ve nihayet tafsilen üniversiteler 
hakkındaki düşünceleri ve üniversitelerin mak
sadı tesisi, mevzuu ve gayesi ve gerek üniversite
nin yapması lâzımgelen vazifeleri tâyin eden, 
ta da deden arkadaşımızın konuşmaları arasında 
bazı dillere ait profesör ve doçentler kadrosu ve 
bu raeyanda o profesörün (L) cetveline alınması 
münasebetiyle gerek hariçte, gerek komisyonlar
da bu mesele konuşulurken, dolayısiyle Meclise 
ve bu ıneyanda komisyonlara tehditler vâkıdır 
diyerek hattâ sabık Millî Eğitim Bakanının şah
sını istihdaf ederek, komisyonlara tesir ediyor, 
fakat elbette Meclis bunu inceliyeeek demek su
retiyle yazılar yazmak ve Meclisin şahsiyeti mâ-
neviyesini bu mesele dolayısiyle gazete sütunla
rında konuşma mevzuu yapmak suretiyle Mecli
sin hassasiyetle üzerinde durmasını ieabettiren 
bir hale geldiği içindir ki, bunu ehemmiyetle ele 
al ma k mecburiyetindeyiz, 

Yalnız arkadaşlar, gelen tasarının içerisinde, 
ilk sözü alan Sayın Adnan A di var, ben bu tasa 
rıda ve gerekçesinde üç öğretim üyesinin kadro 
lan. ve hizmetleri bahis konusu yapılmak ve ya 
zılmak suretiyle (L) cetveline alınmasına muha
lifim, şeklindeki kısa fakat tam m ân asiyi e tahlil 
ve teşrihe değer olan mevzu üzerinde bendeniz 
durmak mecburiyetindeyim. 

O da şudur: Üniversiteler Kanununun ilmî 
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muhtariyeti dolayısiyle onun ilini sahasındaki, 
idare sahasındaki istiklâlini Büyük Millet Mec-
li İnin tetkik salâhiyeti olmadığı ifadesini, mâ
nasını çıkararak bu kadro tasarısında gelen üç 
öğretim üyesinin (B) cetveline alınmam ve 
âdeta isim zikrelmek, Komisyonun ve Mecli
sin salâhiyeti dışında olduğunu söylemek su
reliyle bir noktai nazar ortaya atmış olmasıdır 
ki, bize mevcut, kanunlar üzerinde teklif edilen 
tasarı üzerinde Meclisin hakikaten şahsan bu işle 
meşgul olup olanı ıyaeağını ele alması ve ondan 
sonra ele aldığı takdirde niçin alması ve haki
katen bu kadroların (Lj cetveline alınması sa
lâhiyetinin derecesinin anlaşılması ve bazı gaze
telerde Meclis Komisyonlarındaki münakaşalar
la beraber Meclis sansörü kaydı altında bazı ta
rizleri cevaplandırmak mecburiyeti vardır ve 
aşikârdır. 

Yalnız ricam şudur: Meclis bunu konuşabilir 
mi, karar verebilir mi, ve niçin verir, sebepleri 
nedir? Bunu anlamak suretiyle müspet sahaya 
ve neticeye varmamız daha esaslı olur. Efkârı 
umumiye ye intikal eden bu hâdisede selâmetle, 
sükûnetle karar vermiş olmak noktasından da 
isabetli hareket etmiş olabiliriz. 

Arkadaşlar tasan geldi, Komisyonda demin 
arkadaşınım söylediği gibi bazı öğretim üyeleri
nin durumları icabı, onların neticesine tehir 
edilmesi tensip edildi. Onlar hakkında teşebbü
se geçildi, bunları kısmen Yüksek Meclis bi
liyor. Bu teşebbüs neticesinde evvelâ Üniver
siteler Kanunu mucibince Ankara, Üniversitesi 
bu arkadaşlar hakkında inzibati bir karar vere
bilmek için bu kanunun 46 ncı maddesinin yo
rumlanmasını istedi. Oradaki suç kelimesinin 
manasını ve tefsirini Başbakanlık yolu ile 
Meclise arzetti. Meclis bunu şâmil mânası ile 
('eza Kanunundaki suç olmadığı, meslekî suç 
olduğu, binaenaleyh Ceza Kanunundaki suçla
rın nasıl olsa bu suç tâbirinde nazarı itibara 
.ılınması lâzıuıgeldîğîni ve bir de cezayı mucip 
olmakla beraber dâvaya mütevakkıf olan birta
kım ahlâki, inzibati ve o mesleğin vekar ve hay
siyetine taallûk eden şeylerle alâkadar bulun
duğu ve binaenaleyh buna, göre yorumlamaya 
ihtiyaç olmadığını bildirmiştir. Derhal bu ar
kadaşların durumlarını yakinen bilen senato 
bunlar hakkında ihraç kararı verdi; biliyorsu
nuz. .Şüphesiz ki bu, bir kanun mevzuu idi, 

itiraz edildi, üniversitelerarası kurulu teşek
kül etti. 

Arkadaşlar; kastını kararlara tariz değildir. 
Yüksek Meclisin millî istiklâli, kayıtsız ve 
şartsız millî iradeyi temsil salâhiyeti ve istiklâli 
millinin bütün titizlik ve hassasiyetle korunma
sı mecburiyeti karşısında ilmî muhtariyet İçeri
sinde herhangi bir sızıntı halinde ilmî sahayı te
cavüz ederek işi siyaset sahasına intikal eder ve 
millî bünye, yanlış ideolojilerle memleketi ke
mirmek istiyen herhangi bir şekil alırsa, bunu 
önlemek hakkı mevcut Anayasa ve Üniversite
ler Kanunu iktizasından olduğu ve bu kanunu 
tatbik edenler herhangi bir sebeple yanlış tatbi
katta bulunurlarsa bunları tetkik ve halletmek 
tabiî hakkı ve mesuliyeti icabından olduğu için 
kanaat verici vesaik ve delilleri elde etmek kas
tiyle vaziyeti arzediyorum. Yoksa ilmî nokta
dan bu kürsüden herhangi birşeyi tenkitten zi
yade onun mahiyetini ele alıp karar verilmesin
de müessir sebepleri aramak nıaksadiyle açıklı
yoruz ve bizim anladığımız şekilde izah etmek 
kastiyle soyuyorum. Üniversitelerarası toplan
tıyı biliyorsunuz. Kararının başlığı aynen ha-
tırımdadıt arzedeyim: (İcabı düşünüldü; se
natoca kazai bir heyet sıfatiyle verilen ve bu 
itibarla kazai bir muamele teşkil eden kararla
rın kazai usullere uygun olması lâzımdır.) diye
rek başlıkta Ankara Üniversitesi kararının ka
zai olmadığı, dâvanın kazai, tahkikatın kazai 
olması lâzımgeleceğinden bahsetmek suretiyle 
başta bir titizlik gösterilmiştir. İlim adamları
nın, hukukçuların, yüksek bilgili arkadaşların 
üniversitelerarası bu tâbirler ele alınmıştır, ve 
demiştir ki; usulde hata etmiştir. Çünkü üni
versiteler Kanununda bir öğretim üyesi hakkın
daki takibat ancak Senato Yönetim Kurulunun 
veyahut o Fakültenin Yönetim Kurulunun tale
bi ve teklifiyle başlar. 

Güzel, doğrudur. Tetkik ettim hakikaten 
oradan bir teklif olmazsa senato tetkik edemez. 
Binaenaleyh <> hadisenin savcısı, iddia makamı 
demek olan yönetim kurulunun teklifi olacak
tır. 

BAŞKAN •-•- Rfeııdim, oy toplama muamele
si. bitmiştir. 

İIUBÜSÎ ORAD (Devamla) Bu teklif 
yoktur, talepsiz karar veremez doğrudur. Onlar, 
kazai bir karar verebilmek için bir talep ister
ler. Arkadaşlar, arkasından; müdafaa alınma-
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dan karar verilmiş, müdafaanamelerini aJmışsı- j 
mz, bu doğru değildir, deniyor. Geçiyor; ayrı 
ayrı tetkik edilerek ret sebepleri gösteıilmiş. 
Sonra üç delil var onlar üzerinde duruyor. 

Arkadaşlar; nakzetmekle beraber esasa geçi
yor, dikkat buyurun. Hepimiz biliriz, birşey bozu

lunca noksanlarını ikmal için o Senatoya geri çev
rilir, ve noksan görülen hususların ikmali istenir. 
Veyahut da kendisi ikmal eder. Maalesef yüksek 
ve hakikaten memleketin bütün irfan ve ilim 
ve hattâ siyasetinin mihrakı olan bu üniversite
ler arası kurulunun «bir talep yoktur» demesi
ne rağmen, kendisi de böyle bir talep yok iken 
esasa geçmiştir. Bozma sebebi ne idi? Yönetim 
kurulu bir talepte bulunmamış, nasıl karar veri
yorsunuz talep yoktur diye bozduğu kararın 
arkasından, kendisi de bir talep ve bir iddia 
yokken, bu yönetim kurullarından bir teklif al
madan ve böyle birşeyi ikmal ettirmeden esasa 
girmiş ve -kararını vermiştir. Bu ana dâvanın 
esasında Üniversiterlerarası Yüksek Kurulunun 
kararının da hatalı olduğunu bize gösteriyor. 
Ne ise biz onun üzerinde fazla durmadan esasen 
onların bozarak tâyini muameleye lüzum olma
dığı kararı verdikleri sebeplerin, ellerine aldık
ları delillerin tetkikmdan ibaret olduğunu görü
yoruz. 

Diğer taraftan Danıştay Beşinci dairenin ver
diği men'i muhakeme kararma Millî Eğitim Ba
kanlığı itiraz ediyor. Ve heyeti umumiye topla
nıyor. Heyeti umumiye bunu bozuyor ve bozma
sında iki nokta üzerinde duruyor. Muhalif 7 
arkadaş; bize arzedilen şey, doğrudan doğruya 
topyekûn komünizmi medhü sena, neşrü, işaa 
ve yayınıdır, bunu heyeti umumiyesiyle tetkik 
etmemiz lâzımdır diyor. Fakat, Danıştay Heyeti 
Umumiyesi ekseriyetle «hayır» diyor, «Herbirisi-
nin vazifesi sınıftan geçirmemek, biri diğerini fi-
renlemek, buna mümasil şeylerdir...» Ve bunları 
240 dan lüzumu muhakeme durumunda görü
yor. Takdir buyurursunuz 240 doğrudan doğru
ya, her ne suretle olursa olsun, vazifeyi suiisti
maldir. Hâlen mahkemededir. Yalnız şunu 
açıklıyayım ki; mahkemeler, gerek adlî tahki
katta Sorgu Yargıcının, gerekse idari tahkikatta 
Danıştay'ın idari kararları ile mukayyet değil
dir. Tahkikatın tarz ve sureti cereyanı ile elde 
edilen delâilin mahiyetine göre suçun vasfının 
değiştiğini görür görmez savcılık mahiyeti cür-
mive itibarivle sanıklara müdafaa hakkı verir ve 
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değiştirebilir ve 142 nci maddeyi tatbik edebi
lir ve göreceğimizi ümit edelim. 

Şimdi şu vaziyet olmaz da, niçin bunları ko
misyon çıkarmıştır, (L) cetveline almıştır? Filha
kika burada bütün delilleri sayıp dökmek doğru 
olamaz. Ama, delilsiz, Yüksek Meclis bunun 
üzerinde durarak gelişigüzel, Adnan Adıvar ar
kadaşımızın ileri sürdüğü şekilde karar ver
meye kalkarsa efkârı umumiyede, Meclisin salâ
hiyeti yoktur, meselesi üzerinde bilhassa neye 
müsteniden (L) cetveline almıştır gibi birçok 
dedikodu ve tefsirlere yol açabiliriz. 

Burada bendeniz şahısları istihdaf etmiye-
rek üç nokta arzedeceğim. 

Bir, Danıştay, kararında bu yazı ailesini her 
türlü hareketini ve Yurt ve Dünya, Adım and ve 
Görüşler ve sair mecmualar üzerinde tahkikat 
yapmak sıkıyönetime ait ve matbuat cürümle-
rindendir diye bir yana bırakmıştır, 

tki, Üniversitelerarası Kurulu kendisi bizzat 
suç tâbirinin, 46 ııcı maddedeki suç tâbirinin 
şümullü olduğunu, âm olduğunu kabul etmek
te ve Danıştaym kararma bağlanmasına lüzum 
olmadığını - sarahaten 6 nci fıkraya dayanarak 
- bu işler Damştaya gitmiştir bizi alâkalandır
maz. Suç tâbiri umumidir karar verebiliriz der
ken dönerek mütaakıp fıkrada karar veremeyiz 
demiş ve kendisini nakzetmiştir, hem de Danış
taym üzerine atmıştır. 

Danıştay, inzibati suçlar bizi alâkalandırmaz. 
senatoya aittir demiş, atmıştır. 

O hale gelmiştir ki, artık bunu halletmek ef
kârı umumiye ye ve onun yegâne mümessili olan 
Yüksek Meclis tarafından takdire ve millî bün
yede bir gedik açmak gayesi istihdaf eden her
hangi bir fiil ve siyasi bir hareket ise onu te
mizlemek Yüksek Kamutaya düşmüştür. 

Şimdi, isim vermemek suretiyle efkârı umu-
miyeye ve Yüksek Meclise bazı şeyleri arzedip 
geçeceğim. 

Arkadaşlar, hepiniz takdir buyurnıuşsunuz-
dur bu işlerin tarihini Şükrü Sökmensüer beya
natında ve kısmen de arkadaşlarını konuştuk
ları zamanda belirttiler. Bendeniz yalnız, şöyle 
hulâsa olarak geçeceğim. 

Yurt ve Dünya Dergisi 1941 senesinde yazı 
ailesi olarak - isimlerini saymakta bir mahzur 
yoktur - Pertev. Naili Boratav, Niyazi Berkes. 
Dr. Muzaffer Şerif Başoğlu, Adnan Cemgil, Me-
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dilıa Berkes, Enver Berkes. Kemal. Sabahatt in 
Ali ve diğerleri. Bun la r yazı altesidir. 

î-.»iz burada bu a rkadaş la r ın komünist, oldu
ğu üzerinde d u r m u y o r u z ; yalnız Üniversi teler 
Kanunundaki , üçüncü maddede, kendilerine ve
rilen hudut , vazife ve salâhiyet ler dairesinde il
mî tedrisat yapıp yapmadığ ın ı bu kısımları oku
makla ve nihayet (D) cetveline ahuma sebeple
rini yüksek komisyonca yerinde görülmesinin 
doğru olup olmadığını bulabileceği/.. 

Yur t ve Dünya, sayı (i (Hatıl i t ikadat ) yazı
larının başı budur . Dini mukaddesata lıiieüm 
eti n ektedir! e r. 

Sayı 7. (Ankara eğleniyor) kuvvetli lerin za
yıf lara t ahakkümü. 

7, ( İç t imai inhitat.) fakir lere fikri i t i razı ; is
yana kalbedecek şekilde empozeler. 

7. İmt ihan la ra g i rerken, çocuklar ın duala
rını, Tanr ıya yardım el diye mânevi olan kısım
lar ına hücum. 

Yine 7. (Didem' in in ) ölürken dahi papaza 
ram olmıyarak hâlâ Allahı inkârda ısrar etme
sini övmek : 

9. (Hâdiseler) Fransız lar ın düşmesinin de 
dinsizl ikten değil, banka la rda para lar ı olmama
sından ileri geldiği ; ki burada materyalis t t ik tel
kini yap ı lmaktad ı r . 

9. T rabzon 'dak i kadınlar ın s ı r t lar ında kü
fe taş ıdıklar ı . 

10. Sanayide köylü ve isçi; 
18. Sabahat t in Ali 'nin yeni .Dünyası; 
22. A t a t ü r k ' ü n ve i tümünün dünyada bir

lik ve kardeşliği müdafaa et t ikleri . Tabiî, millî. 
ve vatani cepheden hizmetleri i nkâ r edi l iyor; 

- 2o. ı Katı ve ırk) Milliyetçi. Türkçü ve Mil
liyetçiler de karakai 'alı olarak tezyif edilmekle
dir. 

24. Hasan Alinin hediye (ittiği eserler... 
Korkudan tifriyen ve hümaniznıa âleminin içeri
sinde bulunduğu Ziya GÖkalp'e i s t inat la : atın 
şeceresi a ranı r , insanın aranmaz. Kanla değil. 
canla, başla kazanıl ı r . Milleti ve kanı i nkâ r et
mek suretiyle vâki yazı sayı 2o de, hümanizmi 
lârif ederken Hasan Ali Yüc<!'in Birinci Maarif 
Şurasındaki | . . . hümanizmden ne korkuyor
sunuz, benim sözümden, insanlıktan korkulur 
mu.' Biz milliyetçiliği böyle düşünüyoruz: ' Niçin 
korkuyorsunuz, iyi ve güzeli sevmekten, nerede 
gibel var, orada bizim dudaklarımız vur. fTep

sini a lmak suret iyle ve doğru birşey söylemek
ten] bunu alarak bunun üzerinde hümanizmi, ne
reye yaklaştığını bildiğimiz hümanizmi tamim et
mek sayı 2b da bir yayl ım ateşi halhıde bütün 
bu mecmua gençliğin sosyal du rumunu , değişen 
bir dünya okulda ahlak, gençlik yetişi i rmek, 
köy gençliği, hayata a t ı lmak için gençlik, genç
lik ve sanat hayat ı , d iyerek muhtelif kol la rdan 
Üniversi teden ta köy çocuğuna k a d a r her bir i 
birer mevzu olarak aynı mecmuaya alınmış ve 
yaylıma geçilmiştir. 

Adımlar 'da ; bunun da yazı ailesini bilirsi
niz: Ril'at İlgaz, \ e r i m a n Menemeııeioğlu, Mu
zaffer Basoğlu, Niyazi Berkes ve diğer a rkadaş
larıdır. 

Bunun birinci sayısında geçenlerde Orhan 
Seyfi Orl ıon 'un okuduğu bir yazı vardır . Bunu 
t ek ra r etmiyeeeğiıu, yalnız o yazının sonunda-
kini arzedeceğlm. [ . , . Çöp gibi ortadan sürü
lüp git t i , ded ik ten sonra ; 

Garpte de bir medeniyet vardır denemez; 
Orada geri fikirli mürteci softalar vardır ; 
Varlık, Milletlerin değil insanlığındır. 
insan da hayvan gibi anadan doğar. Bir mil

let değil, insanlık vardır. Bizce ahlâkın fek 
kaynağı insanların birbirleriyle münasebetleri
dir, iş birliğidir. Bunun dışında yaldızlı sema
dan inme bir şey yoktur. Vicdan fitri değildir, 
Biz hümanist iz] . 

Sonra arkadaşlar ; ayın meeinuada İşle... 
« 1948 yaşadıkça: » diye, İver tür lü tahrik ve isya
nın bir işareti, bir sembolü Jıalinde... (/ikanın 
R-ifaît İlgaz. Varanlık şiirlerinden ve diğerlerin
de bahseder ki, bunda birçok parçalar vardır. 
Komünistliğinden dolayı altı aya mahkumdur , sim
de Millî Eğitim Bakanlığının emrinde midir bil
miyorum. Bu adamın methini yapa r ve şiir
le imi tavsiye ediyor. 

Şu kapağı isyan telkin eden kitabın okun
masını rica ediyorum. Bütün sayfalarını tetkik 
ett im, size en sonundan bir mısraını okuyup 
bunu metheden bir mecmua olduğunu söylemek 
suret iyle de, biraz daha, Yüksek Meclisin her 
vşeyi yapmak mecburiyet inde o lduğunu bütün 
memlekete ve dünyaya an la tmak lâzım olduğu 
nu ve Komisyon karar ın ın yer inde bulunduğu 
mı a r /e tmek yer inde o lduğunu ispat etmiş ola 
cağım. O mısra ş u d u r : «Hürr iyet aşkıdır , söy
lenen Volga boylar ına? (Hep isini oku sesleri) 
Müsaade ederseniz sonunu okuvayım : 
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Kırk mahkûmun sürüklediği zincire, 
Tek suçunuz: Hür insanlar gibi yaşamak, 
Kitaplar, suç ortağınız: 
1944 yılıiıdasın, yanlış yok, 
Doğrudur dağıldığı esir pazarlarının, 
Tek forsa kalmadı kalyonlara çakılı. 
lioma sirklerinde atılmıyor köleler, 
Aç. arslanlarm ağzına. 
Çoktan yerle yeksan ettiler Uastili kenar

ın ahali eliler, 
Hürriyet sarkışıdır söylenen Volga boylarında 
Yalnız namı kalmıştır, kaleme alman «Va

tan kasidesi» ni, 
Seviyoruz her zamandan fazla Fikret 'i ye

ni anlaşıldı manası «Millet şarkısının». 
Devam ediyor ve nihayet; 
Tuttu süngülüler yollan topyekûn himaye

sinde zincirlerin. 
İşte o mecmuada, yazı ailesi içinde bu 

adam da beraber bu «Yarenlik» şiirlerini ve sa-
irelerini neşretmek suretiyle de ileri gidilmiş 
ve «Adımlar.» mecmuasının diğer -\, 1-, ."> ve 6 ne; 
nüshalarında bu yazı ailesinin yazılarında <Jarp 
hayranlığı ve kültür otarşisi diye Garp medeni 
yetine hücum edilmekte ve fakat bunun karşı
sında o medeniyetlere hücum edereken başk.ı 
bir medeniyet diye kendilerince kaimi edilen 
yerlere ait tek bir kelime konuşmamakta, hatta 
bir fakir çocuğunu tarif eden bir yazıda, ağıza 
alınmak şöyle, dursun, işitilmesi bile caiz olnıı-
yan en çirkin kelimeler kullanılmak suretiyle 
fakirlerin hareketini ve niçin fena yollara düş
tüğünü izah etmek suretiyle ve kışkırtıcı ruhla 
yazılmış bulunmaktadır. Kifat İlgaz'ın Çiloğlatı 
şiirleri ve buna mümasil yazılar yazdıktan son
ra, Sayın arkadaşlar, 7 sayılı mecmuada yazan
lardan biri «Sovyetlerde roman» başlığı altında 
Uorki'den başlıyarak, bunun halk arasından çık
tığını ve 22 nci sahifesinde, «Rus sosyalizmi 
hakikatleri terennüm eder, hayali değil, halk
tan alır» cümlesini aynen koymakta ve nihayet 
Çapanef'in «İsyan», Korrnonuf'un «Bir çelik 
nasıl celikleşti», Ostirovski'nin «Demir seli». 
Semikof'un «Bozgun», Kadenef 'in «Durgundan» 
Şolonof'ıırı «Ekmek. ıstıraplarda gezinti» ro 
inanlarını tavsiye etmekte ve nihayet «vatandaş 
harbinin kahramanı», silâhını bırakmış çekice 
ve orağa sarılmıştır » , « fabrikalar, şehi.'-
lor kollektifleşmeye başlamıştır», «silâh sesleri 
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1 yerlerini motor seslerine terketmiştir».. Koınancı 

bu hayatın tablosunu çiziyor diyor. 
İsimden bahsetnıiyeceğim için... 
(Kim bunlar sesleri). 
NİHAT ERDEM (Kırşehir) (Jok rica ede

riz, bunlar kimdir söyleyiniz. 
Hl 'L tSİ OKAL (Devamla) Efendim, yazı' 

ailesinden birisi: (Xuri Zaimoğlu). Ki bil, mec
mualarda mevcuttur. Baştan aşağıya tetkik et
tim. Çünkü bu işe vicdanen, istirahatı ruhiye 
ile ilme hürmefen karar verirken hakikaten 
böyle bir şey yapmanın doğru olmadığını, millî 
istiklâl için buna lüzum olup olmadığını ince
lemek lüzumunu duydum. Ye bastan aşağıya 
İt unu incelemeye mecbur kaldım ve inceledim. 
Ve bu eserleri tetkike mecbur .kaldım. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) Necidir bu 
zat? 

HULÛSl OKAL (Devamla) Mecmua yaz
dığı için, mecmuanın kaslını tâyin noktasından 
söylüyorum, şahısların hiçbirini tanımanı, yal
nız bu yazılar kendisine verilen vazifenin dı
şında Hükümet ve cemiyeti şaşırtan yazılar oldu 
ğu için gerek idari mekanizmanın ve gereks • 
Üniversiteler arası kurulunun kararlarının tet-
kiklerindeki mesnetleri incelemek suretiyle elv 
alınarak inzibati yahut cezai bir durum olma
dığı ve milli cephe bünyesinden zararlı bir ha
reket it'a etmiş olup olmadıklarını, belki hatn 
etmek ihtimallerini düşünerek Yüksek Meclise 
arz ile bunları okumuş bulunuyorum. Sizlerin de 
okumuş olmanızı bilmekle beraber hatırlatmayı 
borç bildim; Yoksa bir kastı mahsusla hareket 
etmiş değilim. 

Arkadaşlar; Vurd ve Dünya yayınlarından 
diye yazılı bir eserden istifade edeyim diye bu 
öğretini üyelerinden bir arkadaşın eserini tet
kik ettim. Eserin ismini söylemekte beis yok; 
siyasi partiler. Orada bütün Amerika ve Avru
pa demokrasilerinin kapitalist olduğu; hattâ 
Deyli ileralt Oazetesi İşçi Partisinin nıürevvici 
efkârı olduğu halde, bunun da sermayedarlara 
mahkûm olarak işçinin hakiki menfaatini koru
madığını ve bunlardan sonra Trumau'a hücum 
ettiğini ve Vallas'ı met İlettiğini o eserde gö
rürsünüz. Yurt ve Dünya neşriyatından diye 
Çıkan bu eseri o camianın görüşleri bakımından 
inceliyecek olursanız ne kastettiğini anlamakta 
Yüksek Meclis tereddüt etmiyecektir. 

Arkadaşlar, bunlardan başka, biliyorsunuz; 
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şahıslar bu ailenin, bu camianın fertlerinin bu 
yolda 194.1 - 1944 sonuna kadar muhtelit' yerler
de yazı yazdıklarını ve nihayet rasist, nazist, 
kapitalist ve daha böyle birçok vasıflarla milli
yetçilere hücum ettiklerini emperyalist, rejyo-
nalist, ırkçı, boş kafalı tabirleriyle daima bu ci
hetlere hücumdan başka dinî mukaddesata, di
nî ananeye ferdî mülkiyet ve aileye karşı bazı 
târizkâr yazılar yazdıklarını hepimiz gördük. 
Bu vaziyet karşısında hâkini olan kanaat ilim 
kisvesi içerisinde teşkilâtlı vaziyette memleket 
içinde birçok yollardan gidildiğini görüyoruz. 
Hattâ Adımlar mecmuasının (2ı nci imhasında 
bu mecmuanın sahibi imtiyazı olan şahsiyet, 
hümanizma için anket, açıyorum, fakat yazılan 
yazılardan mütevellit bir mesuliyeti müessese
miz kabul edemez diye başlamış, her nüshasında 
hümanizmadatı bahsetmiştir. (*) nci nüshasını 
tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz ki çok ileri 
gitmiştir. Bu vaziyetlerden sonra, bendeniz de 
Millî Eğitim Komisyonunu, Bütçe Komisyonu
nun hassasiyetle durarak (L) cetveline alınma
sında ve gerekçede de bundan bahsetmesinde hak
lı oldukları kanaati hâsıl oldu. 

Acaba bunu Millî Eğitim Komisyonu, Büt
çe Komisyonu ve Yüksek Meclis neye müsteniden 
tetkik edebilir? Bunu biraz salâhiyetini iz nokta
sından incelemek" mecburiyetindeyiz. 

Arzettiğiın gibi, millî istiklâlle muhtariyet 
ayrı, ayrı şeylerdir. Bu hak hhe milletin ver
diği en mukaddes hak ve vazifedir. 

Arkadaşlar; Üniversiteler Kanununun üçün
cü maddesi öğretim üyelerine ne vazife vermiş
tir; öğrencileri yalnız millî karakterli yerleştir
mek değil: 

A) Türk Devriminin ülkülerine bağlı ve 
ve millî karekterde sahip vatandaşlar yetiştir
mek; 

B) Memleketi ilgilendirenler başta olmak 
üzere ilmî ve teknik araştırmalar yapmak ve bu 
hususta millî araştırma teşebbüslerini de elbirliği 
ile yapmak. 

Arkadaşım Fahri Kurtuluş uzun izahat ver
di, Memleketi ilgilendiren kısımlar, başta gel
mek üzere ilmî tetkik araştırmaları yapmak. Bu, 
başta gelmek üzere bu teşekküller gayret sarfe-
deceklerdir. Yoksa milliyetçileri, geri kafalı, 
koca kafalı, mürteciler gibi tâbirler kullanarak 
bunlara karşı cephe almak inkişafını önlemek 
değildir. Bir de bu araştırmaları yayma. Halbu

ki yaydıkları işte ortada. Bunları yayarken bü
tün millî cepheyi sarsmak için yine buna ehem
miyet vermişlerdir, ilmi araştırmalarının ya
yınlarını yaparlarken doğrudan doğruya millî 
ideali ve Türk tarihinin ve Türk rejiminin ana 
kaidesini sarsmak suretiyle hareket etmek yo
luna gitmiş oluyorlar. 

Sonra arkadaşlar; Türk topluluğunun genel 
seviyesini yükseltici bilim verimlerini sözle ve 
yazı ile kalka yaymak...) Peki bu kanun bu fıkra-
lariyle bunlara bu salâhiyetleri, bu vazifeleri ver-

mişse, mecmuaları çıkarsınlar, şunu bunu yapsınlar 
da bütün memlekete aksi harekette bulunsunlar, 
seminerlerde şurada burada bu kitaplardaki ya-
zılariyle, könferaııslariyle bunun aksine olarak 
Türk topluluğunun genel seviyesini yıksınlar di
ye mi vermiştir, tşte bu vesikalar elimizdedir, 
di şar da değildir. 

Şu vaziyet gösteriyor ki, verilen vazifeleri 
yapmaya giden arkadaşlar yalnız üç üniversite 
üyesi değildir. Daha birçok arkadaşlar, bu ve 
bunlar gibi zevat millî bünyede vazifelerini ya
parken başka sahalara gitmişlerdir. Zehirleyici 
yıkıcı siyasi yollara gitmişlerdir, ilme hürmet et
memek küstahlıktır, fakat ilmi, kürsüyü siyasete, 
hem de yıkıcı bir ideolojiye âlet yaparak vatan 
aleyhine ilıri kullanmak ileri bir küstahlıktan 
ziyade ihanet ve hiyaneti vataniyedir. 

ti im sahasındaki idaolojiyi herhangi bir ya
bancı maksada alet ederek ilini cephesinden çı
kararak yapılan çirkin hareketi bu şekilde 
burada söylememek benim için büyük bir vazife
dir- Onların bu şekilde hareketleri en büyük 
küstahlık ve millî cephede hiyaneti vataniyedir. 
(Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; bunu Yüksek Meclis tetkik ede
bilir. (L) cetveline alabiliriz, şahıstan bahsedebilir. 
Elimizde Üniversiteler Kanununun altıncı mad
desi vazifeleri tadat ettikten sonra fakültelerde 
kürsü ve esntitüler kurulmadı, kaldırılması veya 
yerleştirilmesi hakkındaki teklifleri profesörler 
kurulu yapar. Bunlardan yeni ödenek ve kadro
ya ihtiyaç gösterenler için genel usule uyulur. 
Ona ödenek vermek. Yüksek Meclise aittir, ka
nun mevzuudur, onlar teklif ederler, haklarıdır, 
fakat ödenek vermek Meclise aittir. Ödenek 
vermeyip (L) cetveline almak da yine kanunen 
onun hakkıdır. 

Binaenaleyh, Sayın Adnan Adıvar'm ve ay
nı fikir ve zihniyette olan arkadaşların Meclis 
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tetkik edemez gibi tereddütleri bu mevc.ıt mü- ! 

devvenatımızla cevaplanmış olu e, bilhassa ob- I 
jektif surette millî istiklâl ile kabili telif de- j 
ğildir, şeklindeki sözleri yerinde değildir. Ne- j 
rede millî varlığı sarsacak bir hâdise var, onu j 
olduğu yerde boğmak lâzımdır bu, millî istiklâ- j 
le sahip her milletin kudret ve hâkimiyetinin hak
kı ve icabıdır. Yoksa ilmî muhtariyet vardır diye 
millî istiklâli zedelemeye hiç kimsenin hakkı yok
tur. Bunu gördüğümüz halde ses çıkarmadığı
mız takdirde vazifemizi yapmamış oluruz ve 
milletin bunu bizden sormakta hakkı vardır. 
fBravo sesleri). 

Arkadaşlar; yüksek huzurunuzu fazla rahat
sız ettim, bu mevzu üzerinde fazla durmuş
tum, fakat çok yoruldunuz ve her an yüksek 
kararınızla memleket ve memleket içinde her 
ihtiyaca el atan Yüksek Meclisin hakikaten çok 
yorulduğunu biliyorum, daha fazla üzerinde 
dıırmıyaeağım. Bunu, tasarıyı, Komisyonun ka
bul ettiği şekilde kabul etmek millî ideali, millî 
yaveyi tahakkuk ettirmek ve dertleri olduğu 
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yerde görmek, tedavi etmek suretiyle millî ta
rihe; Türk tarihine ve belki milletin istikbali
ne, istiklâline Yüksek Meclisin en büyük hizmeti 
ve bundan sonraki geleceklere de Yüksek Meclisin 
çok hassas çok uyanık, her şeyi yapmaya 
muktedir, kudretli, yılmaz, hiçbir şeyden kork
maz, büyük iradeyi sinesinde cemeden büyük 
bir Kamutay olduğunu ve Türk tarihine lâyık 
olduğunu ispat etmiş olacağız. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, Vaşington Milletler
arası Sağlık Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları 
Milletlerarası Sağlık Sözleşmesinin ve bu Söz
leşmelerin sürelerini uzatan protokollarm onan
ması hakkındaki Kanun tasarısına, (288) oy 
verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun (288) 
oyla kabul edilmiştir. 

Vakit gecikti. Daha birçok arkadaşlar söz 
aldı. Müsaade ederseniz yarın, 6 Temmuz, saat 
onda toplanmak üz^re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

-+*—-•••^ 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, 
Çanakkale İlinin Çan İlçesi, Etili bucağında 
1945 - 1946 yıllarında yapılan bölge okul inşa
atı hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı Münir 
Jlüsrev Göle'nin yazüı cevabı (6/167) 

25 . VI.1948 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda safhalarını arzettiğim olayın İçiş
leri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarında rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ün en 

1945 - 1946 yıllarında Çanakkale ili Çan İl
çesi Etili Bucağında bölge okulu yapılması için 
emir verilmiş, fakat sonradan bölge okulları 
lağvolunmuş ve 1947 yılının Mart ayında bu 
köyde yeniden bir komple okul binasının in
şasına emir verilmiş ve aynı emirde okulun 
ders yılı başına kadar bitirilmesi istenmiş. Köy 
ihtiyar heyeti bu emri tebellüğ eder etmez 

köylünün fakirliğinden bahisle okulu isteni
len bu kısa zaman içinde yapılamıyacağııu bil-
ririr bir ihtiyar meclisi kararı göndermiş. Fa
kat ilin yaptığı programın mazeret kabul et
mediğini bildiren ikinci cevabi emirden sonra 
4274 sayılı Kanun ve 442 sayılı Köy Kanunu
nun esasları da gözönünde bulundurularak 
15. V. 1947 tarihinde fiilen işe başlanmış. Fa
kat alâkalı kanunların tatbikini istiyen heyete 
canları sıkılan idare âmirleri bütün işlerini bı
rakarak bunları takibe koyulmuş, inşaatın ufak 
bir fasılasında dahi ihtar verilmiş ve en niha
yet bucak Müdürü Mehmet Taşkan, Heyetin in
şaatı savsaklıyorsunuz diye 16 . VI . 1947 tari
hinde ifadelerini alarak 10/425 sayılı yazısı ile 
kaza idare heyetine vermiş. İlce idare heyeti de 
hiçbir incelemeye lüzum görmeden doğrudan 
doğruya bucak müdürlüğünün yazısına dayana
rak 17. VI. 1947 gün ve 115 sayılı kararı ile 
muhtar ve üyelere yirmibeşer lira para cezası ve
rilmiş, bu karar üzerine bir dilekçe ile il ma-
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kanuna itirazda bulunulmuş. İtiraz dilekçesi
nin bir örneği de Çan Kaymakamlığına veril
miş. Yaptıkları hatayı sonradan anlıyan idari 
makamlar (Biz size cezayı verdik ama siz insa
nlı yaparsanız biz bu cezayı sizden tahsil etmi-
yeeeğiz) va'dinde bulunarak inşaata aynı hızla 
devam edilmesini söylemişler. İnşaata devam 
edilmiş ve üç yıl evvel inşaata başlayan köy
lerden evvel inşaat kiremit altına alınmış. Tam 
bu sıra.da- yani idare heyetinin verdiği ceza ka
rarından dört ay sonra cezaların tahsili istenil
miş, kendilerine bidayetteki verdikleri sözü ha
tırlattıkları zaman (Daha okul iyice ikmal edil
medi) cevabı verilmiş, yapılan bu haksızlığın 
önüne geçilmesi için ilçeye, ile ve yüksek Ba
kanlığınıza yazılan muhtelif tarihlerdeki ayrı 
ayrı dilekçelere il ve İlçeden haksız oldukları 
cevabı verilmiş, il kaleminin 13/843 sayısı ile 
vaziyeti yüksek Bakanlığınızca inceleneceği 
bildirilmiş Muhtar Şaban Harman: 

«Biz bu inşaata gösterdiğimiz gayretin mü
kâfatı olarak 25 er lira ceza aldık, diğer köy
ler inşaatı savsaklattığı için ceza olarak bu
cak müdürlüğünün takdir ve teşekkürlerini ka
zandılar. Yukardan beri saydığımız işlerin taki
bini milletvekili olmanız hasebile sizlere dev
rediyoruz, artık Devlet işyarlarından bekledi
ğimiz en son makam ve en son iş adamı olarak 
size bu işi emanet ediyoruz. Bizim şimdiye ka
dar her yere yazdığımız her satır yazının sure
tini kendimizde sakladık eğer bu müracaatımız
da evvelkiler gibi dosya kabartmaktan başka 
bir işe yaramazsa derdimizi ve Devletin vatan
daş hakları üzerindeki ha.ssasiyet.inin derecesini 
yakın bir günde Ahmet'in, Mehmet'in hatırı 
için kanunun verdiği hükmü tatbika çekinen 
idare âmir ve memur la. rina bütün milletin mu
vacehesinde matbuat yolu ile önlerine sereceğiz. 

Bizimle birlikte cezaya luüstehak olan men
sup üyelerden başöğretmen Yusuf Başaran 'in 
cezası maaşından kesildi, Kaka t sonra tekrar 
İade edildi. Mademki yaptıkları kurarda hak
lıdırlar niçin aynı kararla Başöğretmene veri
len ceza geri veriliyor.' demektedir. 

Bu muhtar iddialarında ne dereceye kadar 
haklı bulunmakladır. Durumun bir müfettiş 
vasıtasiyle incelenerek sonucunun yazdı olarak 
bildirilmesini saygılarımla dilerim. 
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B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
26 . VI . 1948 gün ve Kanun Müdürlüğü 

3376 - 6 -167/22,59 sayılı buyrukları karşılığıdır. 
Çanakkale İlinin Çan Üeesi Etili Bucağında 

1945 - 1946 yıllarında yapılan bölge okul inşaatı 
hakkında Çanakkale Milletvekili Nureddin Ü 
nen tarafından verilen yazılı soru önergesinin 
karşılığı ilişik olarak sunulmuştu!. 

•Saygıyle arzederiırı. 
İçişleri Bakanı 

Münir Hüsrev Ûöle 

Çanakkale İlinin Çan İlcesine bağlı Etili Bu
cağında 1945 - 1946 yıllarında yaptırılan bölge 
okul inşaatı hakkında Çanakkale Milletvekili ar
kadaşım Nurettin Ün en tarafından verilen 25 . 
VI . 1948 günlü yazılı soru önergesi üzerine ge
reken incelemeyi yaptırdım. 

1. •--- Çan İlcesine bağlı Ktili Bucağı merkez 
köy muhtarı Şaban Harman tarafından Bakan
lığa verilen 23 . VI . 1947 günlü dilekçede: 

Bölge okulu yapımında gösterdikleri gevşek 
likteu ölürü ve bucak müdürünün yazısına da
yanılarak ilce İdare kurulunca kendisine ve ihti
yar meclisi üyelerine verilmiş oları 25 er lira 
[»ara cezasının affını istemesi üzerine keyfiyet 
15 VII . 1947 günlü yazımızla Çanakkale Vali 
I iğinden sorulm tışt u. 

2. — Sözü geçen Valilikten 23 . VI5, . 1948 
gününde karşılıklı olarak alman .yazıda; Etili 
Bucağı Merkez köy muhtarı Şaban Harman'in 
dileğinin incelendiği, EtiJi Bucak merkezinde 
4274 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılması 
programa alınan okul İçin gerekli parayı topla 
madıkları ve mütaaddit tebligata rağmen inşaatı 
kasten geri bıraktıkları anlaşılan adı geçen köy 
muhtar ve İhtiyar meclisi üyelerinin herbiriııden 
4274 sayılı Kanunun ikinci ve Köy Kanununun 
27 nci maddeleri gereğince 25 er lira para cezası 
alınmasına 1.7 . VI . 1947 gününde ilce idare ku
rulunca. karar verildiği ve kararın yerine 
gel irilmesi hakkındaki tebliğ üzerim; ceza para 
larını 14 , XI . 1947 gününde köy sandığına ya 
t irmiş oldukları bildirilmiş ve Köy Kanununa 
göre ihtiyar meclisinin tabiî üyesi bulunan baş 
Öğretmen Yusuf Basara'na para cezası verilemi-
yeceğinden kendisinden Maliyece tahsil edilmiş 
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olan 25 liranın geri verildiği, 

Muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerine idare ku
rulu karariyle verilen cezanın affedileceği ve pa
ranın almmıyacağı yolunda bir vaitte bulunma
dığı gibi esasen kanunen de imkân olmadığı an-
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laşılmıştır. 

Köy muhtar ve üyelerine verilen cezada ka
nunsuzluk olmadığını saygı ile arzederim. 

içişleri Bakanı 
Münir Hüsrev Göle 

Vasington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesinin ve bu sözleşmelerin sürelerini uzatan protokolların onanması hakkındak Kanuna ve

rilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ilalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Raruf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuı Bekat* 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Grölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
288 
283 

0 
0 

164 
13 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
GL Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil. Çambel 
Lûtfi Gören ı 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Üne» 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
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Mahınut N. Gündüzalp 
ELÂZIĞ 

Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim Tali ön
gör en 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Al tuğ 
Raif Dinç 
nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev GÖİe 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZlANTEB 
Ömer Asını Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

OtRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

İÇEL 
Halil Ata 1 ay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 

B : 82 5 .7 . 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçeili 
Fuad Köprülü 
Orgl. Cemü Cahit Toy-
demir 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arıman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hıılki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrek 
başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Kor el. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

1948 0 : 2 
KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mi tat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Al paya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
llalid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gtirsoy 
Malid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Orol 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabrı Çeliktuğ 
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Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Tncedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Oünaltay 
Hikmet Tşık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 

3 : 82 5 .7 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fa yık öztrak 
Ekrem Pokel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 

. 1948 O : 2 
TRABZON 

Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
ilamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Atalay Akan 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

(Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet- Alpaslan 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Aay 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
d.) 
Süreyya örgeevren 

BİTLİS 
Arif Özdemir (t.) 

BOLU 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Or§ 1. Fahrettin Altay 

Ahmet Ali Çınar 
BURSA 

Sadık Tahsin Arsal 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa F. Gerçeker 
Muhittin Baha Pars (1.) 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(D 

ÇORUH 
Ali Rıza Brem 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (t.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 

Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
îsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
61. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamtıbel 
Mekki Hikmet Gelen-
b e | 
Osman Nuri Koni 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özde* 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrilİ 
H. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Ekrem Oram 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel (I.) 

KARS 
Aziz Samih îlter 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 

— 779 



Tahsin Coşkan 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Nihat Erim (Bakan) 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
(I.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsam Gür 
soy 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 

B : 82 5.7 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

. 1948 O : 2 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzeet Beniee 

SÎNOB 
Suphi Batar 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

SİVAS 
Gl. Fikri Tirkeş 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Başkan V. 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvae 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 

Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Oriıon 

[Açık Milletvekillikleri] 
Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 

1 
1 
1 
1 

Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
1 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

1 
1 
1 
l 

Yozgad 1 

13 
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S. Sayısı: |84 
Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları 
Milletlerarası Sağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini 
uzatan Protokolların onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 

Ulaştırma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları raporları 
(1 /349) 

T. C. 
Ba§bakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 27 . V . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1052/6 -1755 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

18 . V . 1948 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 3085/2100 sayılı yazıya karşılıktır. 
Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleş

mesinin ve bu Sözleşmelerin süresini uzatan protokolların onanması hakkındaki kanun tasarısının 
beşinci satıriyle gerekçesindeki 15 Aralık 1946 tarihlerinin 15 Aralık 1944 olacağı yapılan incele
mede anlaşılmış ve gerekli düzeltme yapılarak tasarı ile ilişiklerinin ekli olarak sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 21 Haziran 1926 tarihli Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile 
12 Nisan 1933 tarihli Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleşmesine taraftır. Bu iki Söz
leşmeyi savaş sonu Milletlerarası vaziyete ve şartlarına uydurmak amaciyle Vaşington'da 15 Ara
lık 1944 tarihinde akdolunan Milletlerarası iki Sözleşme ile bu Sözleşmelerin sürelerini uzatan 23 Ni
san 1946 tarihli iki protokola tarafımızdan katılmamış olmakla beraber tatbikatta bunların hüküm
lerine göre muamele yapılagelmektedir. 

Bu duruma göre, esasen taraf bulunduğumuz Aııasözleşmeleri tamamlayıcı mahiyette bulunan 
ve sırf Milletlerarası Sağlık hususlarında ahenkli bir işbirliği sağlamak maksadiyle akdedilmiş olan 
bu Sözleşmelere katılmamız lüzumlu ve istifadeli görülmektedir. 

Bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
l)ı fişleri Komisyonu 

Esas No. î/349 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Vaşiııgton Milletlerarası Sağlık Sözleşmesiyle 
Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini uza
tan Protokolların onanması hakkında kanun 
İnsansı Komisyonumuzca incelendi ve onanması 
memleketimiz menfaatlerine uygun görüldü. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Bilecik 

(/. S. Esendal 
Burdur 

Orgl.F.AUay 
Samsun 
V. misel 

Sözcü 
Kocaeli 
N. Erim 

istanbul 
E. A kaygen 

Kâtip 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kütahya 

Orgl. A. (ründüz 
Sınob 

Y. K. Tengirşenk 

16 . VI. 1948 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas JVo. 1/349 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi 
ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesinin ve bu sözleşmelerin sürelerini uzatan 
protokolların onanması hakkındaki Kanun tasa
rısı komisyonumuza havale Duyurulmakla 17.VI. 
1948 tarihli toplantıda Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi ile Ulaştırma Bakanlığı Hava Yolları 
Genel Müdürü Yardımcısı hazır olduğu halde in
celendi. Adı geçen anlaşmalarla protokolların 
onanması memleketimizin fayda ve ihtiyaçlarına 
uygun görüldü. 

Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu Baş. Bu rapor Sözcüsü 

Çoruh îzmir 
A. R. E rem Dr. H. Cura 

18 .VI . 1948 

Kâtip 
Erzurum Aydın 
S. Altuğ M. Aydın 

Çanakkale 
B. Gökçen 

Edirne Eskişehir tstanbul 
M. E. Ağaoğullart K. Zeytinoğlu S. Yürüten 

Kayseri Kocaeli Kütahya 
F. S eler F. Balkan A. Bozbay 

imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Niğde 
V. Sandal Dr. 

Ordu 
Amiral H. Gökdalay 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Vehbi Demir 

Sivas 
/ / . Işık 

( S. Sayısı : 184 ) 



Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
'ağlık ve S. Y. Komisyonu 

Esas No. 1/349 
Karar No. 11 

26 . VI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi 
ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık 
Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini 
uzatan ProtokoUarın onanması hakkındaki ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve Dışişleri, Ulaştır
ma Komisyonlarının raporları Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığının 
mümessilleri de hazır olduğu halde Komisyo
numuzda görüşüldü. 

Adı geçen Anlaşmaların ProtokoUarın onan
ması Komisyonumuzca da muvafık görülerek 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzulumu-
Sağlık ve S. Y. K. Başkanı 

Gaziarıteb 
Dr. M. Cambohıt Dr 

Kâtip 
Seyhan Amasya 

Dr. M. İhbla» Z. Tarkan 
Bilecik Çoruh 

Dr. M. Suner Dr. C. Kazancıoğlu Dr. N. Fakaçelli 
İmzada bulunamadı 

Kars Kars Malatya 
Dr. E. Oktay A. Sürmen Dr. H'. Fırat 

Ordu Rize 
Dr. Z. Sezer Dr. F. Kurtuluş 

Sözcü 
Giresun 

G. K. Zaimoğlu 

Antalya 
Dr. G. Kahraman 

İstanbul 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vaşington Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi ile 
Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleş
mesinin ve bu Sözleşmelerin sürelerini uzatan 
ProtokoUarın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Haziran 1926 tarihli Mil-
lerkrarası Sağlık Sözleşmesini değiştiren 15 
Aralık 1944 tarihli Vaşington Milletlerarası Sağ
lık Sözleşmesi ile işbu Sözleşmenin süresini uza
tan Vaşington 23 Nisan 1946 tarihli Protokol ve 
12 Nisan 1933 tarihli Hava Ulaştırmaları Millet
lerarası Sağlık Sözleşmesini değiştiren 15 Aralık 
1944 tarihli Vaşington Hava Ulaştırmaları Mil
letlerarası Sağlık Sözleşmesi ile işbu Sözleşme
nin süresini uzatan Vaşington 23 Nisan 1946 ta
rihli Protokol onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
// . Saka 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel B. V. 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışına 
T. Ii. 

Adalet Bakanı 
S. Devrin 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakam 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakam 
T. Coşkan 

Ticaret Bakam 
M. N. GiiudüzaJp 

Bakanı 
Balta 

( S. Sayısı : 184 ) 
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21 H A Z İ R A N 1926 T A R Î H L Î M Î L L E T L E R A R A R A S İ SAĞLİK S Ö Z I ^ Ş M H S Î N Î D E Ğ İ Ş T İ R E N 

15 A R A L I K 1944 T A R Î H L Î V A Ş Î N G T O N MÎLLHTLKRAKAS1 SAfiLIK SÖZLUŞMESf 

İmza sahibi Devletler, Roma 'da 9 Aral ık 1907 de imzalanmış bulunan Anlaşma ile vücuda • geti
rilmiş olan Milletlerarası Genel I j iyen Ofisinin, bu Anlaşmanın zeyli, ve 1920 Sağlık Anlaşması ile. 
Milletlearası 1933 Hava Seferleri Sağlık Anlaşması ve başka buna benzet- »-en el sağlıkla ilgili Sözleş
meler ve Anlaşmalarla kendisine tevdi edilmiş olan bütün göıvv ve işleri şimdilik gerektiği gibi 
yerine getirmiyeceğini düşünerek Birleşmiş Milletler Yardım ve Tamirat İdaresi Konseyinin (ki aşa
ğıda hep Unrra diye adlandır ı lmışt ır) birinci toplatıl ısında kabul edilmiş olan No. 8 (2) sayılı ka
ra ra uygun olarak bu geçici meselenin hallini - bulaşık hastalıkların ihbarı ve karant ina tedbirle
r inin yeknesaklandırılması için acele tedbir ler şeklinde Anlaşma ve Sözleşmeler hazırlamak suretiyle 
ve ümit olunduğu gibi bu Sözleşme süresinin sona. ermesinden sonra yukarda sözü geçen görev 
ve işleri tekrar eline alacak olan Milletlerarası I j iyen Ofisinin Sta tüsünü bozmamak şartiyle - sağ
lanması için U n r r a ' y a tevdi edip bu hususta Unr r a ' n m tavsiyelerini de aldıklarından, 

Pan Amerikan Sağlık Bürosunun, Amerika Cumhuriyet ler ine karşı eskiden olduğu gibi yine sağ
lık işlerinde ve özel olarak bu Cumhuriyet lerden gelen veya onlara verilecek olan Sağlık haberleri
nin, P a n Amerikan Sağlık Talimatnamesinde tasrih edildiği gibi Milletlerarası Ijiyen Ofisinin ka
bul ettiği şekilde toplanması ve dağıt ı lması işlerinde, genel bir koordinasyon teşekkülü rolü oynıya-
cağı hususunda mutabık kaldıklar ından, 

Epidemik hastalıklarla başka bulaşıcı hastalıkların kara veya deniz voliyle s ınır lardan girip ya
yılmasını önlemek için özel tedbirler alınmasını gerektiren şimdiki şar t lar ı gözönünde tutmak 
amaeiyle, Par i s 'de 21 Haziran 1926 da imzalanmış olan Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi Hükümleri 
nin (aşağıda 1926 Sözleşmesi diye adlandır ı lan) 1938 de Par is 'de imzalanan Milletlerarası Sözleş
mesi ile tadil gören şekl in i -k i , bu Sözleşme ilgili Hükümetler arasında yürür lük te kalmaktadır 
kendileri bakımından tadil etmek istediklerinden, bir Sözleşme akdine kara r vermişler ve 1926 Söz
leşmesinin asıl metni Fransızca olarak yazılmış olmasına karşılık bu Sözleşmenin, her ikisi de eşit 
şekilde muteber olmak üzere, İngilizce ve Uransızca. olarak kaleme alınması hususunda uygun ka
larak aşağıda imzaları bulunan salahiyetli murahhaslar ını tâyin etmişler ve bunlar da iyi ve uygun 
olduğu görülen salâhiyetnamelerini teatiden sonra 1920 Milletlerarası Sözleşmesinin aşağıdaki sekil 
de değiştirilmesi hususunda anlaşmışlardır : 

• Madde I 

1920 Sözleşmesinde Genel Ijiyen Ofisine yapı lmış olan bütün atıf ve tavsiyeler UNRAA'ya ya
pılmış sayı lacakt ı r . 

Madde 2 

(2) işaretli başlangıç hükümlerin ikinci paragraf ı yerine aşağıdaki konacak t ı r : 
Nezaret kelimesinin anlamı ş u d u r : Şahımlar tecrit edilmezler, hemen gidiş müsaadesi alır lar , 

yalnız gidecekleri yerin veya yerler in sağlık makamla r ına bunların gelişi hakkında bilgi verilir. 
Geliş yer inde bir t ıbbî muayeneye t âb i tu tu labi l i r le r ve kendilerine sağlık durumlar ın ı belirtme
ye gerekl i sorular sorulabil ir . Salahiyetl i sözleşmiş tarafın lüzumlu gördüğü her yerde nezaret , 
gelişte ve sonra da bu nezaret süresine ve belirli aral ıklar la , ilgililerin git t iği şehir veya böl
ge veya yerin sağlık zabıta memuruna görünmek mecburiyetini de çerçevesi içine alabilir. 

Madde '•> 

Başlangıç hükümler kısmına aşağıdaki tarif ler eklenecekt i r : 
5. Tifüs, ateşli tifüs ve tifüs ekzalı tenıatik terimleri 1920 sözleşmesinde \e kıt sözleşmede 

yalnız bit lerle bulaşan epidemik tifüs anlamına al ınacakt ı r . 

( S. Sayısı : 1.84 ) 
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• (>. Stegomya - Aedes Aegypti - Stegomya Galopus, Aedes Aegypti terimleri Aedes Aegypti 

ve sarıhummayı taşıyan başka bütün sivrisineklere şâmil olarak kabul edilecektir. 

Madde — 4 

1 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir: 
Her Sözleşmiş taraf bu Sözleşmede özgül olarak işaret edilen hastalıklardan yani: Veba, Ko

lera, Sarıhumma, Tifüs ve Çiçekten başka, sınırlardan girip yayılması ile veya bu ihtimal ile öteki 
memleketler için bir tehlike teşkil ettiğine Ihırra'ca kanaat getirilen her hastalığın belirini de 
UNRRA'ya bildirecek ve onu hastalığın gelişmesinden düzenli olarak bilgili bulunduracaktır. 

1926 sözleşmesi hükümleri bu şimdiki Sözleşme ile tadil.görenleriyle yukarda sözü geçen öteki 
bulaşıcı hastalıklara da tatbik olunur. Yalnız açıkça tatbiki imkânsız olan durumlar müstesna
dır. 

Madde — 5 

3 ncü maddenin 2 nci paragrafındaki - Paris - kelimesi kaldırılacak, yerine - Londra ve Was
hington - kelimeleri konulacaktır. • 

3 ncü maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir. 
Yukarda geçen hükümlerin çabuk ve ihtimamlı surette yerine getirilmesini kolaylaştırmak ama* 

ciyle Sözleşmiş taraflar Unrra'nm bu hastalıklardan birinin belirişinden doğacak durumu çabukça 
kavramasını mümkün kılacak ve aynı zamanda sınırlarından içeri yayılmasını önliyecek tedbirleri 
alabilmeleri için hükümetlere haber vermesine yarıyacak bütün muhaberelere üstünlük hakkını ve
receklerdir. 

"v':';"' • • '• Madde — 6 " '""—' /^ry^y... . •'••-

5 nci maddeen sonra araya aşağıdaki yazı konacaktır: 
Madde 5 : A) Bundan başka bütün olarak yürürlükte bulunan 1926 Sözleşmesinin birinci kıs

mının birinci faslında sözü geçen bilgi ve haber verme sistemini uygulamakla beraber, bu şimdiki 
Sözleşmeye katılan taraflar 1926 Sözleşmesinin birinci kısmında gözönüne alınmış olan bildirik ve 
haberleri, vakit geçirmeden Unrra'ya ulaştıracaklardır. 

Madde 5 : B) 
1. Yukarda istenen kesin bildirik işinden başka, Sözleşmiş taraflar Unrra'nm Ijiyen Teşek

külüne memleketlerinde ihbar konusu olan bulaşıcı hastalıklar hakkında da belirli aralıklarla, im
kân derecesinde, bildirikler göndereceklerdir. 

2. Sözleşmiş taraflar, bütün ilgili Hükümetleri kendi memleketlerinde beliren ve Unrra'nın 
düşüncesine göre öteki memleketler için tehlike sayılan bir hastalıkla bunun sınırlardan girip yayıl
masını önlemek bakımından alınmakta olan tedbirler hakkında çabukça haberli bulundurmak 
için Unrra ile gerekli anlaşmaları yapacaklardıv. 

Madde — 7 

13 ncü maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir. 
Bir Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi yahut hâlâ yürürlükte tutulan bir Milletlerarası Karantina 

Sözleşmesi ile bildirilmesi mecburi olan bir bulaşıcı hastalığın görüldüğü her memlekette, o mem
leketin sağlık makamı bu hastalığa tutulmuş, kimselerin ve böyle hastalarla temasta bulundukları 
için hastalığı başkalarına bulaştırmaya elverişli kimselerin Memleketlerarası bir yolculuk için 
bir gemiye bindirilmelerini yasak edebilir. Ancak biniş limanının sağlık zabıta memuru gemide 
hastalığın başkalarına bulaşmasını önliyecek tedbirlerin alınabileceğine kanaat getirirse bu durum 
müstesnadır. 

( S. Sayısı : 184 ) 
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Biniş limanının sağlık zabıta memuru y a h u t sağlık makamı taraf ından salahiyetli kılınmış 

herhangi başka bir memur (Yolculara ait kişisel eşyayı veya bu yolcuların kul lanmasına tahsis edi
len giyim eşyasiyle ya tak takımlar ın ın ve diğer levazımın bulaşık olmasından şüphe için sebepler 
varsa) bu eşyayı muayene edebileceği gibi adıgeçen kişisel eşyanın gemiye al ınmasından önce de
zenfekte edilmesini de istiyebilir. 

(Teminin hareket ini gereksiz yere geciktirmemek için, bu maddede sözü geçen tedbirler harekel 
tar ihinden mümkün olduğu kadar çok önce alınmış olacaktır. 

Bu maddede hiçbir şey gemi süvarisinin hasta olanları gemiye a lmamak hususundaki salâhi
yet ine dokunmaz. 

15 nci maddede 3 ııcü ve 4 ncü pa ragra f l a r arasına aşağıdaki yazı konacaktır. 

Bir du rak iskelesinde veya geminin bir limana varışında, cemide o limanın sağlık memuru 
ta ra f ından kesin olarak tesbit edilmiş veba, kolera, sar ıhumma. tifüs ve çiçekten başka bir has
tal ık vakası varsa 1926 Sözleşmesinin 54 ııcü maddesi hükümleri gözonünde tu tu lmak kaydi ile li
manın bu lunduğu memleket te ta tbik edilegelmekie olan tedbirler uygulanır . 

Sözleşmiş ta raf lar bulaşıcı has ta l ık lar ın sınırîa•• -dan yayılmasını ouktneye mahsus olan tedbir
leri alırken ve hele yer değiştiren nüfus k i t l e l e r iun milletlerarası deniz yolu ile bir yerden başka 
bir yere taşınma hareket ler inde , yolculuğun hiç ir noktasında gemiyi, tayfalar la yolcuların 
sağlık muayenesi, bulaşıl; hastalık musaplarının f Mğer buna lüzum görülmüşse) ve onların ya tak 
takımlar ın ın ve kişisel eşyalarının karaya in dirili ıcsi ve bunların işgal e t t ikler i yerlerin dezenfek 
siyoıiu için gerekli zamandan fazla, gec,iktirmiye( eklerdir . ({emi has ta la r ve onlarla temas etmiş 
olan kimselerin tecridi işinde kullanılamaz. Yalnız gemiyi gecikt irmeden yahu t hareket ler ini güçleş
t i rmeden hu işe başka bir çare bulunamıyan du rumla r müstesnadır . 

Madde 9 " '"; 

25 nci maddedeki not yerine aşağıdaki konacakt ı r . 
Bu Sözleşmenin göz al t ına alınmayı emrett iği yerlerde bu gözaltı işi müşahedeye çevrilemi 

yecekt i ı \ Yalnız aşağıdaki du rumla r bundan müstesnadır . 
A) ({özaltı işinin gerekli itina ile ııygulauaııuyacağı ye r l e rde : 
B) Memlekette bulaşıcı bir hastalığın sokulması tehlikesinin olağanüstü ciddî olarak görül

düğü d u r u m l a r d a ; 
(') fîözaltı edilecek kişinin sağlık" d u r u n u yeter derecede emniyet veriyorsa müşahede veya 

nezarete alınan kimseler salahiyetli sağlık makamının gerekli göreceği her tür lü muayeneyi kabul 
edeceklerdir . 

Madde — 10 

35 nci madde (A) , 34 ııcü madde (4) ve 47 nc i maddelerde (200 metre) kelimeleri yerine 
(400 metre) kelimeleri konacaktır. 

Madde - 1 1 ' v " " 

40 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir. 
Sözleşmiş taraf lar Sar ıhumma savaşında ehemmi.yetli bir merhale olan stegomiya (Aedes Aegypti) 

nın imhası yolunda, Sar ıhumma ile savaş işindeki bilgi ve tecrübelerinin ışığı altına aşağıda yazılı 
yerleri stogomiya (Aedes Aegypt i ) den temizlemeğe ve öylece tu tmaya çalışacaklardır. 

A) Andemi bölgeleri içinde bulunan l imanlar la civarlarını, 
B) Andemi bölgeleri dış ında bu lunup da hastalığın girmesi mümkün olan limanları , 
Sözleşmiş taraf lar aynı zamanda Andemi bölgeleri l imanları ile bulaşmaya ayrıca mâruz liman 

( S. Sayısı : 184 ) 
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lardaki manevra ve el işleri personelini Sarıhummaya karşı aşılatmaya çalışacaklardır. 

Sözleşmiş taraflar bu Sözleşmenin yukardaki pragrafı hükümlerinin uygulanması i<;in aşılanmış olan 
kimselere aşı yapan tarafından imzalanmış birer belge verilmesi ve bu kimselerin de bunları taşı
ması hususunda uygun bulunmaktadırlar. Bu belge Sözleşmeye ekli Sarıhumma aşısı Milletlerarası 
formülüne uygun bulunmalıdır. 

Muteber bir Sarıhumma aşısı belgesi bulunmadığı zaman bunun yerine, sahibinin bir Sarıhum
ma nöbeti geçirerek iyi olduğunu ve kanunda bu hstalığa karşı antikorların bulunduğunu ve bu 
cihetin de mûtat olarak Sarıhumma Biyolojik testlerini işliyen ve ilgili Hükümet taraf mdan bu 
işe salâhiyeti tanınmış bulunan bir enstitü tarafından tatbik edilmiş testlerle tesbi* edildiğini bildi
ren bir belge kabul edilecektir. 

Madde — 12 

Madde 41 (4) ve (5) de (haşereden temizlemek) kelimesinden önce (Dezenfekte etmek) kelime
leri konacaktır, 

41 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir. 
Söyleşmiş taraflar, tayfa ve yolcuların kişisel korunmaları bakımından tifüs ile bulaşık bölge

lerdeki iskelelere uğrıyan gemilerin müessir bir böcek öldürücü madde ile mücehhez bulunmasını 
sağlamaya çalışacakları ve gemide bulunan ve hastalıkla bulaşmak tehlikesine mâruz olan bütün 
kişileri tifüse karşı aşılamak imkânlarını müsait surette inceliyeeeklerdir. 

Madde —13 

42 nci madde (o) ün yerine aşağıdaki konacaktır: 
Mâkul sebeplere dayanarak gemide enfeksiyona mâruz kalındığından şüphe edilen ve sağ

lık makamının düşüncesine göre, son ve yeni yapılmış bir aşılanma yahutta evvelce hastalığı geçir
mek ^suretiyle çiçeğe karşı yeter derecede korunmuş bulunmıyan herkes aşılanmaya yahut müşa
hede veya nezarete tâbi tutulabileceği gibi hem aşılanıp hem de müşahede veya nezaret altı
na alınabilir, bu müşahede veya nezaret süresi mevcut şartlara göre tâyin edi
lir. Şu kadar varki hiçbir suretle geminin gelişinden başlamak üzere 14 günü geçemez. 

42 nci maddeye sondan önceki paragraf olarak aşağıdaki yazı eklenecektir. 
Bu maddenin uygulanması için (son ve yeni bir aşılanma) tâbiri aşının en aşağı 14 gün önce 

ve üç yılı geçmiyen bir süre içinde yapılmış ve tutmuş olduğunun yahutta sahibinin muaflık re
aksiyonu gösterdiğinin tevsik edildiği anlamına alınacaktır. 

Madde — 14 

43 ncü maddenin 1 nci paragrafındaki (tayfalar) kelimesinden sonra (ve yolcular) kelimeleri 
eklenecektir. 

Madde— 15 

49 neu madde yerine aşağıdaki konacaktır. 
Sözleşmiş taraflar, muhasematm seyri fiilen epidemiyolojik muhabereler tesisine imkân verir 

vermez, sağlık patentesini ve konsolosluk vizelerini kaldırmak hususunda mutabıktırlar. Millet
lerarası deniz seferlerinde kullanılan her gemi kaptanı bir ülkenin ilk limanına yaklaşırken ge
mide bulunan herkesin sağlık durumunu inceliyeeek ve bir (sağlık bildiriği) doldurarak imzalı-
yacak ve bunu (eğer varsa) gemi tabibine de imzalatacak ve bu bildirik ilgili makama verilecek
tir. 

( S, Sayısı : 184 ) 
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Madde - 16 

57 nei maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir. 
Sözleşmiş taraflar, sağlık bildiriği ile Kolera. Tifüs ve (Jiçek aşısı belgelerinin, imkân nispetin 

de, bu Sözleşmeye ekli bulunan Milletlerarası örneklerini kabul edeceklerdir. (Saı-ıhunınıa için 1 I 
nci maddeye bakınız.) 

Hu mukavele için kuluçka devirleri: Veba (i gün, Kolera f> gün. Sarıhıımma da fi gün. Tifüs 
de 12 gün, Çiçek de 14 gün olarak hesaplanmıştır. 

Madde - • 17 

58 nei madde yerine aşağıdaki konacaktır: 
Lüzumlu görüldüğü takdirde müşahede kara sınırlarında tatbik yerine konulabilir. İlgililer 

sınır muameleleri için tahsis edilmiş olan yerlere gönderilebilecek ve bu yerlerde 11)20 Sözleşme
sinin 22 nci'maddesinin tarifine uygun olarak teçhiz edilin iş sağlık istasyonları açılacaktır. I >n 
yerlerin ve istasyonların listesiyle birlikte alınan tedbirler de ilgili memleketlere ve LNURzVya 
bildirilecektir. 1926 Sözleşmesinin 1 nci maddesinde sayılı hastalıklardan-birine musap biriyle te
mas eden bir kimse ve onun yatak takımları ile eşyası uygun sağlık tedbirlerine tâbi tutulacak
tır. 1 nci maddede sayılı hastalıklardan başka bir bulaşıcı hastalık vakasında varış memleketin
de tatbik edilegelnıekte olan tedbirler uygulanacaktır. 

Madde — 18 

615 neü madde yerine aşağıdaki konacaktır: 
Posta ve bagaj vagonları ile marşandiz trenleri, sınırda bulaşık hastalıkların girmesini ön-

leyici sağlık tedbirlerinin alınması için gerekli olan zamandan fazla alıkonnuyacaklardır. 

Madde — 19 

65 nci maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir: 
Sözleşmiş Taraflar bu sözleşme gereğince nizamnameler hazırlarken l!NURA'ya danışacak

lar ve bu nizamnamelerle bunların yürürlüğe giriş tarihlerini ona bildireceklerdir. 

Madde — 20 

66 ncı maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir: 
Sözleşmiş Taraflar, 1926 Sözleşmesinin 58 ve 66 ncı (Dâhil maddelerinin bu şimdiki Sözleşme 

ile tadil gören şeklinin uygulanması için (İler vakiı oturdukları yerden uzaklaşmış olan kim
seler) sınıfında bulunan her kişi hakkında Hükümetler ve UNRRA tarafından hazırlanmış bir 
pılân aksamından olan milletlerarası bir sözleşmenin gerektirdiği değişiklikleri yapabilirler. 

Bundan başka Sözleşmiş Taraflar aşağıdaki hususlarda uygun kalmışlardır. 

Madde — 2J 

Bu Sözleşme imza veya katılma yoluyla en aşağı on Hükümet tarafından kabul edilir edilmez 
yürürlüğe girecektir. 

Madde — 22 

Bu Sözleşme 1926 Sözleşmesini tanıamlıyacak bir bütün teşkil eder olarak kabul edilecektir. 
Adı geçen Sözleşme, bu şimdiki Sözleşme ile değiştirildiği şekilde Sözleşmiş Taraflar arasında 
tam olarak yürürlükte kalmakta devanı eder. 19İ-6 Sözleşmesi hükümlerinden biri aynı Sözleşme-

(S. Sayısı : 184) 
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deki başka bir hükme atfı ihtiva ettiği takdirde bu atıf o hükmün şimdiki Sözleşmedeki değişti
rilmiş şekline raci olarak kabul edilecektir. 

Madde — 23 

Bu Sözleşme 15 Ocak 1945 tarihinden başlamak üzere onu henüz imza etmemiş Hükümetlerin 
katılmasına açık bulundurulacaktır. Katılmalar Birleşik Amerika Hükümetine yazılı olarak bildi
rilecektir , 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bildirilen yazılı katılmalar her Hükümet için ka-
üldığmı tebliğ ettiği tarihten itibaren meriyete girecektir. 

Madde — 24 

Her Sözleşmiş Taraf bu Sözleşmeyi imzalarken -veya katılışını bildirirken kendi sömürgelerinin, 
denizaşırı topraklarının, himayesi, hükümranlığı veya idaresi yahut mandası altındaki ülkelerin 
tamamına veya bir kısmına bu Sözleşmenin şümulü olmadığını beyan edebilir. 

Sonradan her vakit için Birleşik Amerika Hükümetine hitaben yazılı bir tebliğ ile bu ülke
lerden, herhangi birine bu Sözleşmenin tatbiki mümkün kılmabilir bu takdirde Sözleşme o ülkeye 
ancak tebliğin Birleşik Amerika Hükümeti tarafından alındığı tarihten itibaren tatbik edilecektir. 

Madde - - 2 5 

Birleşik Amerika Hükümeti bu Sözleşmeye katılan Hükümetlere olduğu gibi 1926 Sözleşmesine 
katılmış olan Hükümetlere de bu Sözleşmeye yapılacak imza ve katılmalardan ve aynı zamanda bu 
Sözleşmenin tatbiki mümkün kılman ülkelerle i lpli tebliğlerden, yazılı olarak bilgi verecektir. 

Madde — 26 ' " " ^ j 

Bu Söz]eşme her Sözleşmiş Taraf için: 
1. Her Sözleşmiş Taraf sonradan 1926 Sözleşmesini değiştiren veya onun yerine geçen başka 

bir Sözleşme ile bağlanmcaya, veya; 
2. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren aradan 18 aylık bir devre geçinceye kadar, ve 

bu durumlardan biri veya ötekinin daha önce vuku buluşuna göre, yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 27 ^ ? j 

Bu Sözleşmenin asıl metni Birleşik Amerika Hükümeti Arşiv Dairesine konocak ve 15 Kasım 
1944 tarihinde Vaşington'da imzaya açılarak orada 15 Ocak 1945 gününe kadar bu iş için açık ka
lacaktır. Birleşik Amerika Hükümeti tarafından 192(> Sözleşmesine katılan Hükümetlere olduğu 
gibi bu Sözleşmeyi imza veya katılma yoluyla kabul eden her Hükümete, bunun aslına uygunluğu 
tasdik edilmiş birer kopyası verilecektir. Yukardaki hususları tasdik yolunda aşağıda imzaları 
bulunan salahiyetli murahhaslar iyi ve uygun şeklide bulunduğu anlaşılan salâhiyetnamelerini 
tevdi ederek bu Sözleşmenin her ikiside itimada değer olan İngilizce ve Fransızca metinlerini 
kendi Hükümetleri adına ve imzaları karşılarındaki tarihlerde imzalamışlardır. 

( S. Sayısı: 184 ) 
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Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi Deniz Sağlık Bildirimi 

(Milletlerarası örnek) 

(Ülke dışı limanlardan gelen gemi kaptanları tarafından gösterilmek üzere). 
Liman Tarih Geminin adı den gelen 

giden Tabiiyeti Kaptanın adı Net tonu 
Fare itlafı belgesi ve istisna belgesi tarihinde . . . 

verilmiştir Yolcu sayısı Kamara yolcusu Tayfa sayısı 
Güverte yolcusu 

Yolcucluk başlangıcından itibaren uğranılan iskeleler listesi ve her birinden hareket tarihleri 

Sağlık sorusu Cevaplar evet veya hayır 
şeklinde olacak 

1. Gemide yol sırasında veba, kolera, sarıhumnıa, tifüs ve çiçek hastalıklarından muşa]) veya 
musabiyet şüphesi olan vaka oldu mu? 

2. Gemide yolculuk sırasında fare ve sıçanlar arasında veba musabı oldu mu? yahut bunlar ara
sında ölüm dikkati çeker sayıda oldu mu? — — 

3. Gemide yolculuk sırasında kazadan başka suretle ölüm vakası kaydedildi mi? İlişik tablo
daki tafsilâtı veriniz 

4. Yolculuk sırasında gemide bulaşıcı olduğundan şüphe ettiğiniz hastalık vakası var mı? 
Veya oldu mu? ilişik tablodaki tafsilâtı veriniz —— 

5. Gemide şimdi hasta var mı? ilişik tablodaki tafsilâtı veriniz —-—— 
Tenbih: Hekim bulunmadığ, takdirde kaptan aşağıdaki belirtileri bir bulaşıcı hastalığın varlığı

na şüphe ettirici olarak telâkki edecektir. Dalgınlık ile birlikte veya birkaç gün süren veya bezlerin 
şişmesiyle beraber olan ateş derinin her türlü tahrişleri derinin ateşli ve ateşsiz had döküntüleri 
göze çarpar zayıflıkla beraber ağır ishal ateşle birlikte sarılık, 

6. Gemide bir enfeksiyonu veya bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak başka şart
ların mevcudiyetini biliyor musunuz? 

Bu bildirime ve ilişiği tablodaki bilgi ve cevapların bildiğime ve kanaatime göre tam ve haki
kate uygun olduğunu bildiririm. 

tmza Kaptan 
tmza Gemi tabibi 

Tarih 

Geminin yola çıkışındanberi altı haftadan fazla zaman geçmişse son altı hafta hakkındaki bilgileri 
vermek yeter. 

( S. Sayısı: 184 ) 
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Bildirime ek cetvel 

Gemide görülen her hastalık veya ölüm vakaları için tafsilât 
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Hastanın iyileştiği, öldüğü veya hastalığın devam ettiği bildirilecek hastanın hâlâ vaporda ol
duğu bir iskeleye çıkarıldı ise iskelenin adı yahut atıldığı bildirilecek* 

Milletlerarası 1944 Sağlık Andlaşması 

Milletlerarası Kolera aşısı belgesi 

kadın 
Bu belge aşağıda imzası görülen in . , . . - » . . yaş . . . . ko-

erkek 
leraya karşı aşağıda gösterilen günlerde aşılanmış olduğunu bildirir, 

Tarih İhzar edilen aşının Aşıyı yapan memurun 

Menşei Tertip No. sı tipi Görevi İmzası 

Aşılananın imzası Oturduğu yer 

Tarih 

Resmî mühür ve imza 

(Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere 6 ay için yürürlüdür.) 

(8. Sayın: 184) 
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Milletlerarası 1944 Sağlık Anlaşması 

Milletlerarası Sarihumma A.şı Belgesi 

kadın, 
Bu belge aşağıda imzası görülen ( . . , . yaş . . . 

erkek 
tagün tarafımdan aşılandığını belgeler. 

Aşının menşei ve tertip numarası . . . . . 
Aşıyı yapan memurun imzası . . . . . . . 
Eeşmî memuriyeti = . , . , . . . . 
Aşının yapıldığı yer . . . . tarih 

Aşılananın imzası Oturduğu yer 

Aşıyı yapanın resmî mühür ve imzası 

Not : Bu belge ancak : 
a) Aşı ve onun istihzar metodu Unrra'ca kabul edildiği takdirde; 
b) Süre içinde yeniden aşılanmış kimselerden başkası için aşılama tarihine göre aradan on 

gün geçtikten sonra; 
c) Son aşılama tarihinden başlamak üzere 4 yıllık süre içindo yürürlüdür. 

Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi 

Sarıhummaya kar§ı Muafhk hakkında Milletlerarası Belge 

Bu belge aşağıdaki imzanın sahibi . m (. . , , . ya 
cinsiyet) bu hastalığı eskiden geçirdiği için sarıhummaya karşı muaflık ka

zanmış olduğunu belgeler bu muaflık fare üzerinde koruma testi ile belirtilmiştir. 
Kan alma tarihi kanın alındığı yer 
Testi yapan lâborutuvarm adı . 
Lâboratuvarm bulunduğu yer 
Test tarihi 
Test sonucu . 
Lâboratuvar müdürünün imzası 

Lâboratuvarm resmi damgası 

Teste tâbi tutulanın imzası 
Teste tâbi tutulanın oturduğu yer . 

Resmî mühür ve imza 

Not : 
Bu belge: 

a) Koruma testi tecrübesini yapan lâboratuvar ve kullanılan Unrra tarafından kabul edilme
diği takdirde; 

b) Testin yapılışından sonra 10 yıldan fazlazaman geçtiği takdirde yürürlü değildir. 

( S. Sayısı: 184 ) 



Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi 

Milletlerarası Tifüs aşısı belgesi 

kadın 
Bu belge aşağıda imzası bulunan ( . . . yaş in tifüse 

erkek 
karşı aşağıda gösterilen tarihlerde aşılanmış olduğunu bildirir. 

Tarih Müstahzar aşının Aşıyı yapan memurun 

Menşei Tertip No. sı tipi Görevi îmzası 

Aşılananın imzası Oturduğu yer 

Resmî mühür ve imza Tarih 

Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere bir yıl için yürürlüdür. 

Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi 

Milletlerarası çiçek aşısı belgesi 

Bu belge aşağıda imzası görülen in (yaş cinsiyet . . . . 
. .) bugün tarafımdan çiçeğe karşı aşılanmış olduğunu bildirir. Aşının menşei ve tertip numa

rası 
Aşıyı yapanın imzası 
Aşıyı yapanın görevi 
Aşının yapıldığı yer tarih Resmî damga 
Aşılananın imzası . . . . ! « * 
Aşılananın oturduğu yer 

Önemli hatırlatmalar: Aşı ilk yapılmışsa aşının sonucunu belgeye işaret edilebilmesi için aşı
lanan kimsenin 8 ııei ile 14 ncü günler arasında bir hekime başvurması tenbih edilecektir. Mü
kerrer aşılanma vakalarında bütün muaflık reaksiyonları tesbit edilebilmek için aşılanan kimse
nin 48 saat içerisinde ilk muayenesini yaptırmak üzere bir hekime başvurması gereklidir. 

Bu belge yukarda sözü geçen aşılanma keyfiyetinin tarafından aşağıdaki tarihte veya tarih
lerde kontrol edildiğini ve aşağıdaki sonuçların görüldüğünü bildirir. 

Sonuçlar Kontrol tarihi 

( S. Sayısı: 184 ) 
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Tabibin imzası 
Memuriyeti Resmî damga 
Aşı yeri Tarihi 

Sonuçları bildirmek için aşağıdaki terimler kullanılacaktır. "Muaflık reaksiyonu" çabuk beli
ren reaksiyon "Vaksinoi t" ilk tipik aşı reaksiyonu "reaksiyonsuz" işareti taşıyan bir belge yü
rürlü olmıyacaktır. 
Aşılananın imzası 

(Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere üç yıldan fazla değildir.) 

21 HAZİRAN 1926 TARİHLİ MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞTİREN 15 
ARALIK 1944 TARİHLİ VAŞlNGTON MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN SÜRE-

SlNl UZATAN VAŞlNGTON 23 NlSAN 1946 TARlHLl PROTOKOL 

Bu mukaveleyi imzalamış olan hükümetler, 2 Haziran 1926 tarihli Milletlerarası Sağlık Mu
kavelesinde tadiller yapan 1944 Milletlerarası Sağlık Mukavelesinin meriyette tutulması için ge
rekli tedbirler alınmadığı takdirde bu mukavele müddetinin, tatbik sahasına girmiş bulunduğu 
tarihten itibaren 18 ay sonra, yani 15 Temmuz 1946 da sona ereceğini gözönünde tutarak ve adı 
geçen mukavelenin 15 Temmuz 1946 dan sonra da, iştirak eden devletler arasında meriyette kal
masının arzuya şayan olduğunu düşünerek; 

Bu hususta görüşmek için, herbiri kendi salahiyetli mümessillerini tâyin etmişler ve bunlar da 
tam ve uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu görülen salâhiyetnamelerini tevdiden sonra aşağı
daki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde —• 1 

Protokolün 2 nci maddesinin kaydı altında olmak şartiyle, 2 Haziran 1926 tarihli Milletlerarası 
Sağlık Mukavelesini tadil eden 1944 Milletlerarası Sağlık Mukavelesi bu protokola iştirakeden 
devletler hakkında, 15 Temmuz 1946 tarihinden itibaren, bu devletlerden her birinin yukarda sözü 
geçen 1926 ve 1944 mukavelelerinin yerine geçecek yahut bunları tadil edecek muahhar bir söz
leşmeye bağlanacakları güne kadar meriyette kalacaktır. 

Madde — 2 

(Aşağıda Unrra diye adlandırılan) Birleşmiş Milletler Yardım ve Restorasyon idaresi, kendi
sine 1944 mukavelesiyle tevdi edilmiş olan vazife ve işleri bu protokol ile müddetinin uzatıldığı 
şekilde ve yeni bir Milletlerarası Ijiyen teşkilâtı kuruluncaya kadar, görmeye devam edecek ve 
böyle bir Milletlerarası teşkilâtın kurulduğu tarihten itibaren bu vazife ve işler bu teşkilât ta
rafından deruhde edilecektir. Bununla beraber, Avrupa'daki faaliyetinin sona erdiği veyahut her
hangi başka bir sebeple Unrra bu işleri üzerine alamaz hale geldiği zaman bu yeni (Milletlera
rası Ijiyen Teşkilâtı) henüz kurulmamış bulunur yahut kurulduktan sonra da bahsi geçen vazife 
ve işleri deruhde edecek durumda bulunamazsa bu vazife ve işler Milletlerarası Ijiyen Ofisine 
tevdi olunur ve bu takdirde protokolü imzalıyan memleketler bu Ofisin bu vazifeleri görebilme
sini sağlıyacak gerekli malî tedbirleri alacaktır. 

(S. Sayın : 184 ) 
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Madde — I I I 

Bu protokol 1 Mayıs 1946 tarihine kadar imzaya açık kalacaktır. 

Madde — IV 

Bu protokol enaz 10 Hükümet tarafından - tasdik şartı olmaksızın - imza edildiği ya
hut tasdik vesaiki tevdi edildiği yahut da bunlar taraf nidan gönderilen iltihak notalarının 
alındığı tarihten itibaren meriyete girecektir. îmzalıyan Hükümetlerden her biri hakkında, bu 
protokol, bu Hükümetler adına, tasdik şartını taşımaksızın, konmuş olan imza tarihinden itibaren 
mer'idir; mümessilleri tarafından bu şartla imza konmuş olan Devletler hakkında da meriyet, tas-
dika ait vesikanın tevdiinden itibaren cari olacaktır. 

M a d d e — V * - > . - , - . , - • . . . * - - • - , * - « • 

1 Mayıs 1946 dan itibaren bu protokol, 1944 sözleşmesine iştirak etmiş olup da henüz bunu im
zalamamış olan Hükümetlerin iltihakına açık bulunacaktır. Her iltihak, Birleşik Amerika Hüküme
tine yazı ile bildirilecektir. 

Protokolün meriyete girişinden önce veya giriş tarihinde bildirilecek olan iltihaklar, bunları bil
diren her Hükümet hakkında bu Hükümetin iltihak tebliğinin alınmasından sonra cari olacaktır. 

Aşağıda imzaları bulunan tam salahiyetli mümessiller, bu hususları tasdikan bu protokolün, bir 
tek nüsha halinde tanzim olunup her biri ayni derecede muteber olan Fransızca ve İngilizce me
tinlerini, karşılarında gösterilmiş olan tarihlerde imzalanmışlardır. Bu nüsha da Birleşik Amerika 
Hükümeti Arşiv Dairesince tevdi edilerek aslına uygun kopyeleri de imza veya iltihak etmiş olan 
Hükümetlerle adı geçen 1944 ve 1926 Sözleşmelerine iştirak etmiş olan Hükümetlerden herbirine 
Birleşik Amerika Hükümeti tarafından gönderilecektir. 

Vaşington'da 1946 Nisan ayının yirmi üçüncü günü tanzim edilmiştir. 

12 NİSAN 1933 TARİHLİ HAVA ULAŞTIRMALARI MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZ
LEŞMESİNİ DEĞİŞTİREN 15 ARALIK 1944 TARİHLİ VAŞİNGTON HAVA ULAŞTIRMA

LARI MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİ 

İmza sahibi devletler, Roma'da 9 Aralık 1907 de imzalanmış bulunan Anlaşma ile vücuda getiril
miş olan Milletlerarası Genel tjiyen Ofisinin, bu Anlaşmanın zeyli ve 1926 Sağlık Sözleşmesiyle, Mil
letlerarası 1933 Hava Seferleri Sağlık Sözleşmesi ve başka buna benzer genel sağlıkla ilgili Sözleş
meler ve Anlaşmalarla kendisine tevdi edilmiş olan bütün görev ve işleri şimdilik gerektiği gibi yeri
ne getiremiyeceğini düşünerek Birleşmiş Milletler Yardım ve Tamirat İdaresi Konseyinin (ki, aşa
ğıda hep Unrra diye adlandırılmıştır) birinci toplantısında kabul edilmiş olan No. 8 (2) sayılı 
karara uygun olarak bu geçici meselenin hallini, (bulaşık hastalıkların ihbarı ve karantina tedbir
lerinin yeknasaklandırılnıası için acele tedbirler şeklinde Anlaşma ve Uzlaşmalar hazırlamak sure
tiyle ve ümit edildiği gibi bu Sözleşme süresinin sona ermesinden sonra yukarda sözü geçen görev ve 
işleri tekrar eline alacak olan Milletlerarası Ijiyen Ofisinin Statüsünü bozmamak şartiyle sağlanması 
için), Unrra'ya tevdi edip bu hususta Unrra 'nın tavsiyelerini de aldıklarından, 

Pan Amerikan Sağlık Bürosunun Amerika Cumhuriyetlerine karşı, eskiden olduğu "gibi gene sağ
lık işlerinde ve özel olarak bu Cumhuriyetlerden gelen veya onlara verilecek olan sağlık haberleri
nin, Pan Amerikan Sağlık Talimatnamesinde tasrih edildiği gibi ve Millelerarası Ij iyen Ofisinin 
kabul ettiği şekilde toplanması ve dağıtılması işlerinde, genel bir koordinasyon teşekkülü rolünü oy-
nıyacağı hususunda mutabık kaldıklarından, 

(S . Sayısı: 184) £•" ^ \ 
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Epidemik hastalıklarla, başka bulaşıcı hastalıkların hava yolu ile sınırlardan girip yayılmasını 

önlemek için özel tedbirler alınmasını gerektiren bugünkü şartları gözönünde tutmak amaciyle, 
La Haye'de 12 Nisan 1933 de imzalanmış olan (aşağıda 1933 Sözleşmesi diye adlandırılan) Hava 
Seferleri Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi hükümlerini kendileri bakımından değiştirmek istedik
lerinden, 

Bu hususta bir Anlaşma akdine karar vermişler ve 1SK33 Sözleşmesinin asıl metni Fransızca ola
rak yazılmış olmasma karşılık bu Sözleşmenin, her ikisi de eşitlikle muteber olmak üzere, İngilizce 
ve Fransızca olarak kaleme alınması hususunda uygun kalarak aşağıda imzaları bulunan salahiyetli 
murahhaslarını tâyin etmişlerdir ki, bunlarda iyi ve uygun olduğu görülen salahiyetli anı el erini tea
tiden sonra 1933 Sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinde anlaşmışlardır. 

Madde — 1 

1933 Sözleşmesinde bulunan, Milletlerarası Genel îjiyen O İlsin e yapılmış olan, bütün atıf ve tav
siyeler Unrra'ya yapılmış sayılacaktır. 

Madde — 2 

Birinci maddenin altıncı bendinin 2 nci fıkrası yerine aşağıdaki konacaktır : 
Nezaret kelimesinin anlamı şudur : Şahıslar tecrit edilmezler, hemen gidiş müsaadesi alırlar, 

yalnız gidecekleri yerin veya yerlerin sağlık makamlarına bunların gelişi hakkında bilgi verilir. 
Geliş yerinde bir tıbbi muayneye tâbi tutulabilir er ve kendilerine sağlık durumlarını belirtmeye 
gerekli sorular sorulabilir. Salahiyetli sözleşmiş taratın lüzumlu gördüğü her yerde nezaret, 
gelir gelmez ve sonra da bu nezaret süresince vebelirli aralıklarla, ilgililerin gittiği şehir veya bölge 
veya yerin sağlık zabıta memuruna görünmek mecburiyetini de çerçevesi içine alabilir. 

Madde — 3 

Birinci maddeye aşağıdaki tarifler eklenecektir : 
VIII. Tifüs, ateşli tifüs, ekzantematik tifüs terimleri yalnız bitlerle bulaşan epidemik tifüs 

anlamına alınacaktır. 
IX. Sarıhumma ile bulaşık bölge diye, bu hastalığın, klinik, biyolojik veya anatouıo - patalojik 

belirtilerle meydana çıkarılabilir bir şekilde bulunduğu çevreye denir. 
X. Geçerli bir sarıhumma aşı belgesi, taşıyanın, Unrra'nın kabul ettiği bir aşı tipi ile ve gene 

onun uygun bulduğu metotla sarıhummaya karşı aşılandığını tasdik eden bir belge olup ancak: 
1. Aşılanma tarihinin üzerinden on günden fazla ve dört yıldan eksik bir sürenin geçmiş ol

duğunu ; 
2. ilk aşıdan, sonra 4 yıl içinde yapılmış olan bir tekrarlama aşısı tarihinin üzeri tiden. 4 yıldan 

eksik bir sürenin geçmiş olduğunu; 
3. 4 yıldan eksik bir ara vermeden sonra yapılan bir tekrarlama aşısının tarihi üzerinden 10 

günden fazla ve 4 yıldan eksik bir sürenin geçmiş olduğunu, 
Göstermesi lâzımdır. 
XI. Stegomyia (Aedes Aegypti) terimi aedes acgyoti ve sarıhummayı bulaştırmaya elverişli baş

ka bütün sivrisinekleri çerçevesi içine alır olarak telâkki edilecektir. 

Madde — 4 

Dokuzuncu madde yerine aşağıdaki konacaktır: 
1. Hava gemisiyle Milletlerarası ülkelerde seyahat yapan yolcular varışta ve yolculuğun sona 

ereceği yere gelmeden az önce veya her ara durak alanında, kendilerinden istenildiği takdirde, bir 
kişisel (menşe) ve (sağlık) bildirimi dolduracaklardır. 

2. Milletlerarası ülkelerde sefer yapan hava gemisi kaptanı varışta veya gittiği memleketin 

( S. Sayısı: 184 ) 
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inişe izinli ilk uçak alanına gelmezden az önce, hemen inişinde alan makamlarına vereceği, bir ha
va gemisi sağlık bildirimi doldurulacaktır. 1933 Sözleşmesinin bu yeni Sözleşme ile değiştirilmiş olan 
şekli ile tatbiki yolunda, kaptan, yola çıkmadan önce veya durak yerlerinde geminin bildirime göre, 
tâbi tutulduğu sağlık tedbirlerine ait belgeleri göstermeye davet edilebilir. 

3. Hava gemileri sağlık patentesi taşımaya mecbur tutulmıyacaklardır. 
4. Sözleşmiş taraflar, hava gemisi sağlık bildirimlerinin kişisel sağlık ve menşe bildirimleri ile 

kolera, tifüs ve çiçeğe karşı aşı belgelerinden her birinin mümkün olduğu kadar bu Sözleşmeye ekli 
Milletlerarası örneklerini kabul edeceklerdir [*] 

Madde — 5 

13 ncü maddeye aşağıdaki yazı eklenecektir: 
Bundan başka, sağlık garantileri yeter görülmiyen kimselerin uçağa bindirilmesi, bitten temizle-

me, elbise dezenfeksiyonu ilh.... gibi, veya hastalığın hava gemisiyle yayılmasını önlemek için, sağlık 
makamlarınca gerekli görülecek her türlü tedbirler alınmcıya kadar geri bırakılabilir. 

Madde — 6 

16 ııcı maddede 1 nci paragrafın sonundaki «tedabiri mûtade» kelimelerinden sonra «temizlemede 
birlikte olmak üzere» kelimeleri eklenecektir. 

Madde — 7 

20 nci madde yerine aşağıdaki konacaktır: 
1. Her sözleşmiş taraf vakit geçirmeden ve en çabuk yoldan öteki Sözleşmiş taraflara ve Unrra'ya 
A) Kendi topraklarında tesbit edilen ilk veba, kolera veya Sarıhumma vakasını, 
B) Evvelden bulaşık bölgeler çevresi dışında ilk tesbit edilen veba, kolera veya Sarıhumma 

vakasını, 
C) Bir tifüs veya çiçek epidemisinin bulunuşunu bildirecektir. 
2. Yukarda yazılı bildirimlerin herbiriyle birlikte veya onları kısa bir zamanda takibetmek üzere 

aşağıdaki noktalar hakkında bilgiler verilecektir: 
A) Hastalığın belirdiği yer. 
B) Hastalığın beliriş tarihi, kaynağı ve tipi (elde edilir edilmez anatom - patolojik incelemele

rin raporları da birlikte), 
C) Kaydedilen vaka ve ölüm sayısı, 
D) Bulaşık bölge veya bölgelerin genişliği, 
E) Vebada, kemirici hayvanlar arasında hastalık veya olağanüstü ölüm vakaları bulunuşu (elde 

edilir edilmez bakteriyolojik raporlar da birlikte), 
P) Kolerada, bulunabilen, jerm taşıyıcılarının sayısı, 
G) Sarıhummada, stegomyia (Aedes aegpti) nin bulunuşu veya nispî çoğunluğu (endeks). 
H) Alman tedbirler. 
3. Her Sözleşmiş taraf 1933 Sözleşmesinin 18 nci maddesinde özgülolarak işaret edilen hastalık

lardan yani: Veba, kolera, sarıhumma, tifüs ve çiçekten başka, sınırlardan girip yayılmalarına 
veya bu ihtimal öteki memleketler için bir tehlike teşkil ettiğine Unrra'ca kanaat getirilen, her has
talığın belirişini de bildirecek ve Unrra'yı hastalığın gelişmesinden düzenli olarak bilgili tutacaktır. 

4. Yukarda (1) ve (2) nci paragraflarda istenen kesin bilgi verme işinden başka, Sözleşmiş ta
raflar, kendi memleketlerinde kaydedilen öteki bulaşıcı hastalıkları da Unrra'ya bildireceklerdir. 

5. Sözleşmiş taraflar, kendi memleketlerinde beliren ve Unrra 'nm düşüncesine göre öteki memle
ketler için tehlike teşkil eden bir hastalık ve onun hava gemileriyle yayılmasını önlemek için, alman 

[*] Sarıhumma için madde XI (6) ya bakılacak. 
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tedbirlerden bütün ilgili hükümetlere çabukça bilgi vermek için Unrra İle gerekli Anlaşmaları ya
pacaklardır . 

6. Bu maddenin (1) ve (2) nci paragraf la r ında sözü geçen bildirikler, elçilik heyetlerine, eğer 
yoksa, bulaşık memleketin başkentindeki konsolosluk bürolarına gönderilecek ve kendi topraklar ında 
yerleşmiş bulunan konsolosluk bürolar ının emrine de hazır bulundurulacakt ı r . 

7. Bu bildirikler aynı zamanda U n r r a ' y a da gönderilecek ve o da bunları hemen bütün elçilik 
heyetlerine ve - eğer yoksa - Londra ve Vaşington 'daki konsolosluklara ve Sözleşmeye katılan memle
ketlerin belli başlı sağlık makamlarına ulaşt ıracaktır . Bu maddenin (1) ve (2) nci paragraf lar ında 
yazılı bildirikler telgrafla yahut radyo ile gönderilecektir. 

8. Her Sözleşmiş tarafın ilgili sağlık makamı 21 Haziran 192(> tarihli Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesi hükümler inin tatbiki yolunda, l îNRRA 'dan aldığı bildirik ve yazı lardaki bütün bilgileri 
(Bu maksat için aralar ında Anlaşma bulunan bölge bürolar ından aldıklarını da birl ikte) kendi top
raklar ında ve kazai bakımından idaresi a l t ındaki yer lerde bulunan izinli sağlık alanlarına bu bil
giler bu a lan lardaki sağlık kontro lü işini i lgi lendir i r durıınıdaysa - u laş t ı racakt ı r . 

9. Yakarda geçen hükümler in çabuk ve ihtimamJı suret te yerine getirilmesini kolaylaşt ı rmak 
amaeiyle Sözleşmiş Taraf la r U N K A A ' n m bu has ta l ık lardan birinin belirişinden doğacak durumu 
çabukça kavramasını mümkün kı lacak ve hastalığın s ını r lar ından içeri yayılmasını önleyici ted
birleri alabilmeleri için Hükümet le re haber vermesine yar ıyacak bütün muhaberelere üstünlük 
hakkı vereceklerdir . 

M mide S 

.'52 nci maddenin 2 nci paragraf ı ç ıkar ı lacakt ı r . -•'.•' 

Madde 9 

34 ncü madde (D) paragraf ın ın 3 ncü bendinden sonra aşağıdaki yazı a raya konacakt ı r . 
4. Sözleşmiş Taraf la r hava gemisinde bu lunup bulaşma tehlikesine mâruz, bulunan kimsele

rin tifüse karş ı aşı lanma imkânlar ın ı müsait su re t t e incel iyeceklerdir : 
34 ncü maddenin (4) ve (5) nci bendler inden her biri (5) ve (6) sayı lar ım alacakt ı r . 

Madde 10 

35 nci maddede (b) (3) kaldırı l ıp yerine aşağıdaki konacak : 
3. Enfeksiyona mâruz kalmış olmasından, haklı olarak, şüphe edilen ve sağlık makamının 

düşüncesine göre yeni bir aşılanma ile veya eskiden hastalığı geçirerek çiçeğe karşı yeter derece
de korunmuş bulunmıyan, her kişi aşılanmaya yahut, müşahede veya nezarete tâbi tutulabilece
ği gibi hem aşılanıp hem de müşahede veya nezaret, altına alınabilir . Bu müşahede veya nezaretin 
süresi mevcut şar t lara göre tesbit edilir ve şu k a d a r var ki, hiçbir suretle hava gemisinin gelişin
den başlamak üzere 14 günü geçemez. 

35 nci maddenin son paragrafı yerine aşağıdaki konacak t ı r : 
Bu maddenin t a tb ikmda " son ve yeni bir a s ı l an ımı" tâbiri aşının en aşağı 14 gün önce ve üç 

yılı geçin iyen bir süre içinde yapılmış ve tu tmuş olduğunun yahut da sahibinin muaflık reaksiyo
nunu gösterdiğinin tevsik edildiği anlamına a l ınacakt ı r . 

Madde 11 

36 nci madde yerine aşağıdaki konacaktır : 
Sözleşmiş taraf lar şu hususlarda mutabık kalmaktadı r lar : 
1. Sar ıhummaya yakalanmış bulunan veya yakalanmış olmasından şüphe edilen kimseler Mil

letlerarası bi r yolculuk için bir hava gemisine a lmmnacak la rd ı r . 
2. Kendi topraklar ı üzerinde sar ıhummanın bulunup bulunmadığını tesbit için her mümkün 
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tedbiri alacaklardır. Bu amaçla sarıhummanm epidemik şekilde bulunuşundan şüphe edilen yer
lerde ateşli ve teşhissiz kalmış bir hastalığın başlamasından sonra 10 gün içinde ölen hastalar bulun
duğu takdirde histopatolojik inceleme için karaciğer örgüsünden (nesciııden) bir parçanın, lüzum 
görülürse, (viserektomi) ile alınması önemlidir. Bundan başka, mümkün olduğu takdirde, andemi 
bölgelerinde sarıhummaya karşı muaflık reaksiyonu aramak üzere her teşhissiz kalmış ateşli kimse
den kan alınacaktır. Ateşin sebebi şüpheli kalır ve hasta da iyileşirse hastalığın başlangıcından 
sayarak üçüncü haftanın sonunda yeniden kan alınması gerektir. 

3. Karantina rejiminin uygulanması aınacile, Unrra, ilgili hükümetlerle, Batı Varı Küre için 
Pan Amerikan ljiyen Bürosu ile, görüşerek sarıhummanm andemik olarak bulunduğu bölgeleri 
sınırlıyaeaktır. 

4. Sözleşmiş taraflar andemi bölgesine inecek olan kimselerin bölgeye gelmeden on gün 
önce sarıhummaya karşı aşılanmış olmalarına ve sonra da orada kaldıkları müddetçe her dört yılda 
bir yeniden aşılanmalarına dikkat etmeye çalışacaklardır. 

5. (a) Sarıhummaya karşı aşılanma, bu hastalığın andemi bölgesi içindeki izinli hava alanlarını 
kullanan bütün personel ve gemi adamları için mecburi olacaktır. 

(b) Sarıhummanm bulunmadığı, fakat gelişebilmesini sağlıyacak şartların bulunduğu bölgelerde 
bu personel ve gemi adamlarının aşılanmaları tasviye edilir. 

6. Bu maddenin (4) ve (5) nci paragraflarının uygulanması yolunda, aşılanmış olan bütün 
kimselere aşı yapan ajan tarafından imzalanmış birer belge verilecek ve onlar da bunu üzerlerinde 
bulunduracaklardır. Bu belge, Sözleşmeye ekli, sarıhumma Milletlerarası aşı belgesi örneğine uygun 
olacaktır. 

7. Ellerinde geçer bir sarıhumma aşı belgesi bulunan kimseler bu hastalıkla -savaş için konmuş 
olan kayıtlara tâbi tutulmıyacaklardır. 

8. Geçer bir sarıhumma aşı belgesi bulunmadığı zaman bunun yerine taşıyanın evvelce bir-
sarıhumma nöbeti geçirip iyi olduğunu ve kanında l>u hastalığa karşı antikorların bulunduğunu ve bu 
cihetin mûtat olarak sarıhumma biyolojik testleri işliyon, ve ilgili Hükümetçe tanınmış bir enstitü 
tarafından tatbik edilmiş bir test kullanılması sureliyle tevsik edildiğini gösteren bir belge kabul 
edilecetkir. 

9. Geçerli bir sarıhumma aşı belgesi buluırmr^an her kişi andemi bölgesinde kaldığı kadar bu 
hastalığa tutulma tehlikesine mâruz gibi telâkki edilecektir. 

10. Unrra sarıhumma aşısının uygun bulunması gereken standartları tâyin edecektir. 
11. Sözleşmiş Taraflar sarıhummaya karşı muaflık aşılarının müessirliğini sık sık deneme bakı

mından gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu amaçla Unrra vakit vakit bu denetlemeyi yapmaya izinli 
olacak enstitüleri, ilgili Hükümetlerle, ve Batı Yarı Küre içinde Panamerikan îjiyen Bürosu ile, görü
şerek tâyin edecektir. 

Vu ' ' " * *•"""" Madde — 12 

38 nci madde yerine aşğaıdaki konacaktır : 
1933 Sözleşmesinin (4) ncü maddesine bakılmaksızın, 1933 Sözleşmesinin, bu Sözleşme ile tadil 

gören şeklinin tatbik yeri bulduğu fMinide 1, 1 ikinci paragraf) bir hava gemisini kabul eden ve 
sarıhummanm klinik, biyolojik veya anatomo - patolojik olarak belirtilebilir bir şekilde bulunduğu 
bir bölge içinde bulunan (Yani ülkenin bir kısmında) her hava alanı 1933 Sözleşmesinin tarifine göre 
bir sağlık hava alanı olarak gösterilecek ve ayrıca bu alan: 

1. En yakın meskûn yerlerden münasip bir uzaklıkta bulunacak [*| 

[*] Sivrisineklerle savaş bakımından alanın çevresi, alan binalarının bulunduğu bölge ile hava 
gemilerinin yatması için kullanılan veya kullanılması muhtemel olan her sahayı çevreliyen çizgi ile 
tahdit edilecektir. Büyük ulaştırma yollan üzerinde ve bir sarıhumma andemi bölgesi içinde bulu
nan hava alanının dış çevresi etrafında 100 metrelik boş bir bölge bırakılacaktır, 
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2. Sivrisineklere karşı tanı şekilde konuşmuş biı su alma sistemi bulunacak ve bütün gelişme ve 

yetişme safhalarında onları tahr ip eden, eııkübasyon yuvalarını yok eden tedbirlerle bu haşerelerden 
mümkün olduğu kadar salim tutulacak; 

3. Alan personeli ile gemi adamları için sivrisineklere karşı korunmuş binaları bulunacak; 
4. Yolcuların oturacağı, konuklayacağı binaları bulunacaktır . 
S a n h u m m a taşıyan haşereleri ortadan kaldırma!; için sü/leşmİş taraflar : 
a) Andemi bölgelerinde hava alanları ile çevrelerini; 
b) Andemi bölgeleri dışında olup da hastalığın girmesine maruz olan hava alanlarını , bu ha

şerelerden temizliyecekler ve her vakit böyle leıııiz bulunduracaklardır . 
S a n h u m m a taşıyıcılarının ınâkil lerinin > bir yerden başka bir yere götürülmesine karşı hemen 

uygulanabilen bir tedbir olarak hava gemileri, bir Andemi bölgesinde bulunan hava alanmda, ve 
bilhassa böyle bir yerdeki son alandan çıkış sırasında, haşereden temizlenmeye tâbi tutulacaklardır . 

Bir S a n h u m m a Andemi bölgesi içinde bulunan her ülkedeki, sağlık makamları, ayni bölge içinde 
bu lunan başka topraklara karşı 1933 sözleşmesinin bu sözleşme ile tadil gören şeklinin, salâhiyet ver
diği karant ina tedbirlerini almakta serbest olacaklardır. Sağlıkları yerinde olan yolcularla geçer aşı 
belgeleri bulunmıyan gemi adamları gidiş alanında lı ı tulamıyacaklardır. Tehdit alt ındaki bir bölge
de karant ina tedbirleri , ilk geliş alanında abıııms bulunduğundan bunlar gidişe izinli olacaklardır. 

M a d r e - - 1 3 w-. ,- : l*-

3M ucu maddeden 4(> ncı maddeye kadar (46 dâhil) olan maddeler kaldırılmıştır. [*] 

Madde H . , ,,-, 

47 ne i madde yerine aşağıdaki konacaktır: 
1. S a n h u m m a bulunmıyan fakat şart ları bu hastalığın gelişmesine elverişli olan ülkelerde: 
a) İzinli hava alanları için 1933 sözleşmesinin, bu sözleşme ile tâdil gören şeklinin, 38 nci 

maddesi hükümlerine uyulacaktır . 
b) Bir Sanhumma Andemi bölgesinden gelmekte o lan , hava gemileri ilk alana gelişlerinde 

haşerelerden temizleneceklerdir. 
2. Bir S a n h u m m a Andemi bölgesinden, bu hastalığın bulunmadığı fakat mevcut şart ların, 

onun gelişmesini mümkün kılabileceği başka bir bölgeye doğru hava yolu ile yolculuk yapan her 
kişi, bu öteki bölgenin ilk durak yerinde aşağıdaki gibi muamele görecektir. 

a) Oeçer bir S a n h u m m a aşı belgesi varsa bu hastalıkla ilgili karant ina kayıtlarına tâbi tutul
maksızın yola devanı ma izin verilecektir. 

b) İllinde geçer durumda bir s anhumma aş.ıhelgesi, yoksa elindeki belge geçer duruma gelinceye 
veya ö günlük bir mühlet sona erinceye kadar ve bu iki durumdun biri veya- ötekinin daha. 
önce meydana gelişine göre, kapı ve pencereleri İd le r le iyice muhafaza edilmiş yer lerde tecrit. 
edilebileceklerdir . 

3. Bu sözleşmenin buraya kadar gecen hükümler ine bakılmaksızın (Paka t yalnız pek istis
nai du rumla rda ) sözleşmiş taraf lar , aşı lanmamış olmakla beraber serbestçe geçmeleri yüksek si
yaset sebepleri dolayısiyle aeele ve mutlak olarak lüzumlu olan kimselere, sahibinin geçişine ser
bestçe ve engelsiz olarak yul verilmesi hemen gerekli olduğunu tasdik eden (Acele du rum) 
belgeleri, verebilirler. 

Bu belgenin kesin şekli \-e verilme tarzı ile onu düzenlemeye salahiyetli makamın vasfı ilgi
li Hükümet le r aras ında anlaşma ve muhabere konusu olacaktır . 

| * | İO ncı maddenin kaldırılması üzerine, değişen 38 nci madde hükümlerinin uy g unlanması, ar
tık bîr Sanhumma Andemi bölgesinde bulunan hava alanlarının ( Antiamaril Alan) ve ayrılmış bölge 
olarak tel akli edilmesini sağln/anuyacakhr. Bu alanlara inen yolcular durumun gereğine göre 
38 nci maddede tarif edilen tedbirlere tâbi tutulacaklardır. 
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Sözleşmiş taraflar bu belgeleri taşıyanların serbestçe geçişlerini kabul etmekle beraber bu ki

şilerin hava yolları üzerindeki duraklamalarda, girip çıkabilecekleri yerler, pencere ve kapıları' 
tellerle iyice korunmuş olup yalnız hava gemisine gitmek için ayrılabilecekleri binalara münhasır 
kalacaktır. 

Madde — 15 

51 nei maddede birinci satır aşağıdaki gibi değiştirilecektir. 
(Gelişte aşağıdaki tedbirler alınabilir:) 

Madde — 16 

53 ncü madde yerine aşağıdaki yazı konacaktır. 
Bununla beraber bir hava alanına inişte, 1933 sözleşmesinin 3 ncü kısmının, bu sözlşme ile ta

dile uğrıyan şekline göre hastalığın kuluçka devresi sonuna kadar gözaltına [*] alınması zaruri 
görülen her kişi, ineceği topraklarla varacağı ülke makamlarına, kendisinin yol boyundaki alan
larda tıbbi muayeneye tâhi tutulmasını sağlıyaeak surette keyfiyetin bildirilmesi şar
tiyle, yoluna devam edebilir. 

1933 Sözleşmesinin 26 ncı maddesi hükmüne göre müşahedeye alınması zaruri olan hiçbir kimse
nin, sarıhumma (kuluçka) devri sona erinceye kadar, yoluna devamına izin verilmiyecektir. Yalnız 
bir ilerideki durak noktası sağlık makamlarının izni olmak şartiyle, sarıhummadan başka hastalık 
vakaları bundan müstesnadır. 

- Madde — 17 

54 ncü maddenin birinci paragrafı yerine aşağıdaki konacaktır: 
Her hava alanı sağlık makamı, bulaşık bir bölgeden gelen hava gemisine sağlık tedbirleri uygu

larken bu gemiye, gerek memleket içinde ve gerek yabancı memleketteki başka bir alanda daha 
önce uygulanmış olup bu Sözleşmenin 4 ncü maddesinde sözü geçen hava gemisi sağlık bildiriğinde 
açık olarak görülecek olan tedbirleri imkân derecesinde, hesaba katacaktır. 

54 ncü maddeye aşağıdaki paragraf eklenecektir. 
Memleketlerarası seferler yapan hava gemilerinin, malarya ve başka hastalık taşıyıcı böcekleri 

bir yerden başka bir yere götürmesi gibi özel bir tehlike sebebiyle, bulaşık bir bölgeden ayrılan 
her hava gemisi, kalkışından önce, böceklerden temizlenecektir. 1933 Sözleşmesinin bu Sözleşme ile 
tadil gören 54 ncü maddesine bakılmaksızın, eğer bir hava gemisinin hastalık taşıyıcı böcekler nak
letmesinden şüphe etmek için sebepler varsa, gelmeden önce veya gelişte bu hava gemisinin, yeniden 
böcekten temizlenmesi istenebilir. 

Bundan başka Sözleşmiş taraflar aşağıdaki hususlarda uygun kalmışlardır: 

Madde — 18 

Bu Sözleşme imza veya muvafakat yolu ile en aşağı 10 hükümet tarafından kabul edilir edilmez 
yürürlüğe girecektir. 

[*] Aşağıdaki İldiler müstesna olmak üzere, bu sözleşmenin gözaltı (Nezaret) işlemine lüzum 
gösterdiği yerde bu nezaret müşahedeye çevrilemez. 

a) Nezaretin gereken itina ile yapılamıyacağı durumlarda; 
b) Memlekete bir bulaşıcı hstalığın sokulması tehlikesine olağanüstü ciddî bir şekilde ihti

mal verildiği takdirde; 
c) Nezarete tâbi tutulması bahis konusu olan kimseler, yeter derecede sıhhi garanti telkin etmi

yorsa bunlar salahiyetli sağlık makamlarının' lüzumlu göreceği her türlü muayeneyi kabul edecek
lerdir, 

(S. Sayısı : 184) 



— 22 — 
Madde — 19 

Bu Sözleşme 1933 Sözleşmesini tamambyacak bir bütün teşkil eder olarak kabul edilecektir. Adı 
gec,en Sözleşme, bu şimdiki Sözleşme ile değiştirildiği şekilde, Sözleşen taraflar arasında tam ola
rak yürürlükte kalmakta devam eder. 1933 Sözleşmesi hükümlerinden biri aynı Sözleşmedeki başka 
bir hükme atfı ihtiva ettiği takdirde bu atıf o hükmün şimdiki Sözleşmedeki değiştirilmiş şekline raci 
olarak kabul edilecektir. 

• i • Madde — 20. 

Bu sözleşme İT) Ocak 1945 de başlamak üzere, henüz imza ütmemiş hükümetlerin muvafakatine 
açık bulundurulacaktır. 

Muvafakatler Birleşik Amerika Hükümetine yazılı olarak bildirilecektir. 
Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bildirilen yazılı muvafakatler her hükümet için 

muvafakati tebliğ ettiği tarihten itibaren meriyete girecektir. 

Madde — 21 

Her anlaşan taraf bu anlaşmayı imzalarken veya muvafakatini bildirirken kendi sömürgele
rinin, denizaşırı topraklarının himayesi hükümranlığı veya idaresi veya mandası altındaki ülke
lerin tamamına veya bir kısmına bu anlaşmanın şümulü olmadığını beyan edebilir. 

Sonradan her vakit için, Birleşik Amerika Hükümetine hitaben yazılı bir tebliğ ile bu ülkeler
den, herhangi birine bu anlaşmanın tatbiki mümkün kılmabilir. Bu takdirde anlaşma o ülkeye, ancak 
tebliğin Birleşik Amerika Hükümeti tarafından alındığı tarihten itibaren tatbik edilecektir. 

Madde — 22 

Birleşik Amerika Hükümeti bu anlaşmaya katılan hükümetlere olduğu gibi, 1933 anlaşmasına 
katılmış olan hükümetlere de bu anlaşmaya yapılacak imza ve muvafakatlerden ve aynı zamanda 
bu anlaşmanın tatbiki mümkün kılman ülkelerb- ilgili tebliğlerden yazılı olarak bilgi verecektir. 

Madde — 23 

Bu anlaşma her anlaşan taraf için: 
1. Bu anlaşmış taraf sonradan 1935 anlaşmasını değiştiren veya onun yerine geçen başka bir 

anlaşma ile bağlanmcıya veya; 
2. Bu anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren aradan 18 aylık bir süre geçinciye kadar ve 

bu durumlardan biri veya ötekinin daha önce vukubuluşuna göre yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 24 

Bu anlaşmanın asıl metni Birleşik Amerika Hükümetinin Arşiv Dairesine konacak ve 15 Ka
sım 1944 de Vaşington'da imzaya açılarak orada 15 Ocak 1945 gününe kadar bu iş için acık kala
caktır. Birleşik Amerika Hükümeti tarafından 1933 anlaşmasına katılan hükümetlere olduğu gibi 
bu anlaşmayı imza veya muvafakat yolu ile kabul eden her hükümete, bunun aslına uygunluğu 
tasdik edilmiş, birer kopyası verilecektir. 

Yukardaki hususları tasdik yolunda, aşağıda imzaları bulunan salahiyetli murahhaslar, iyi ve 
uygun şekilde bulunduğu anlaşılan salâhiyetnam elerini tevdi ederek bu anlaşmanın, her ikisi de 
itimada değer, olan İngilizce ve Fransızca metinlerini kendi hükümetleri adına ve imzalarının 
karşılarındaki tarihlerde imzalamışlardır. 

( S. Sayısı : 184 ) 
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Hava seferleri için Milletlerarası 1944 Sağlık Sözleşmesi 

Hava Gemin Sağlık Bildirimi 

(Milletlerarası örnek) 

Yere inişinde hava gemisi kaptanı tarafından doldurulup alan sağlık memuruna verilecek 
(1) Hava gemisinin lisans numarası, yahut kayıt işareti iniş alanı tabiiyeti. 
(2) Hareket alanı ve tarihi. 
(3) Hava gemisinin yol sırasında indiği ve kalktığı alanlar. Her birine geliş ve yerinden kal

kış tarihleri. 

Alan Tarih Alan Tarih 

(4) Gemi adamları sayısı 
(5) Yolcu sayısı 
(6) İnecek yolcu sayısı 
(7) Yol sırasında hastalık sebebiyle kimse gemiyi terketti mi? 
(8) Yolculuk sırasında hastalık vakaları oklu mu? 
(9) Uçağa böcek temizlenmesi oldu mu? 

Son üç böcek temizlenmesi hakkında tafsilât veriniz! 

Kimin tarafından Nerede Metod Tarih 

(10) Hava gemisine yol sırasında başka sağlık tedbirleri uygulandı mı! 
(11) Uçakta diri olarak, hayvanlar, kuşlar, böcekler yahut bakteriyolojik kültür veya virüsleı* 

var mı? 
Yukarda yazılı olan beyanatın bildiğime ve kanaatime göre doğru ve hakikate uygun olduğunu 

beyan ederim. 

Tarih : Kaptanın inızsı 

Not : Bu formülün arka tarafı sağlık zabıta memuru tarafından hava gemisi ve yolcular hak
kında alman kararı vazmak için kullanılabilir. 

( S. Sayısı : 184 ) 
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Hava seferleri için 1944 Milletlerarası sağlık sözleşmesi 

Kişisel menşe ve sağhk bildirimi 

(Milletlerarası örnek) 

(Hava gemileri yolcuları için) 

Geliş hava limanı: 
l. Adı ve soyadı: 

(Matbaa harfleriyle ve önce ad yazılacaktır.) 
2. Milliyet: 
3. Pasaport No: 
4. Daimî adresi: 
f>. İlk gidilecek yerin açık adresi 
G. Bu memlekete gelmeden önceki son 14 geceyi nerede geçirdiğinizi bildiriniz. 

Dün gece 8 gün evvelki 
Evvelki gece 9 gün evvelki 
Üç gün evvelki 10 gün evvelki 
Dört gün evvelki 11 gün evvelki 
Beş gün evvelki 12 gün evvelki 
Altı gün evvelki 13 gün evvelki 
Yedi gün evvelki 14 gün evvelki 

7. Elimde: 
Kolera, 
Sarıhumma, 
Tifüs, 
Çiçek aşısı belgesi vardır. 

8. Son 14 gün içinde den başka hastalık geçirmedim. 

Yukarda yazılı bilgilerin bildiğim ve inandığıma göre doğru olduğunu beyan ederim. 
înıza 
Tarih 

(8. Sayısı: 194) 
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Milletlerarası 1944 Hava Anlaşması 

Milletlerarası Kolera a$m belgesi 

Bu belge aşağıda imzası görülen in ( yaş kadın - erkek koleraya 
karşı aşağıdaki gösterilen günlerde aşılanmış olduğu bildirilir. 

i h z a r e d i l e n a ş ı n ı n A ş ı y ı y a p a n m e m u r u n 
Tarih Menşei Tertip numarası tipi Görevi İmzası 

Aşılananın imzası : Oturduğu yer : 

Tarihi . . 

Resmî mühür ve imza : 

(Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere 6 ay için yürürlüdür). 

Hava seferleri için 1944 Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi 

Milletlerarası, Banhumvna Ast Belgesi 

kadın 
Bu belge aşağıda imzası görülen ( yaş 

erkek 
bugün tarafımdan aşılandığım belgeler. 

Aşının menşei ve tertip numarası 
Aşıyı yapan memurun imzası 
Resmî memuriyeti 
Aşının yapıldığı yer tarih 

Aşılananın imzası Oturduğu yer 

Aşıyı yapanın resmî mühür ve imzası 

Not : Bu belge ancak : 
a) Aşı ve onun istihzar metodu Unrra'ca kabul edildiği takdirde; 
b) Süre içinde yeniden aşılanmış kimselerden başkası için aşılama tarihine göre aradan on gün 

geçtikten son,ra; 
c) Son aşılama tarihinden başlamak üzere 4 yıllık süre içinde yürürlüdür. 

(S. Sayua: 184) 
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Milletlerarası 1944 Hava Sözleşmesi 

tfarıkummaya harsı muaflık 'hakkında Milletlerarası belge 

Bu aşağıdaki imzanın sahibi m ( yaş cin
siyet) bu hastalığı eskiden geçirdiği için sarı hum maya karşı muaflık kazanmış olduğunu bildirir. 
iki muaflık fare üzerinde koruma test 'i ile belirtilmiştir. 
Kan alma tarihi kanın alındığı yer test'i yapan la-
boratuvarın adı 
Lâboratuvarın bulunduğu yer 
Test tarihi 
Test sonucu . . . 
Lâboratuvar müdürünün imzası 

Hesmî mühür lâboratuvarın resmî damgası 
ve imza 

Test'e tâbi tutulanın imzası 
Test'e tâbi tutulanın oturduğu yer 

Not: 

Bu belge, 
a) Koruma test'i tecrübesini yapan lâboratuvaria kullanılan metot UNRUA tararından kabul 

edilmediği takdirde, 
b) Test'in yapılışından sonra 10 yıldan fazla zaman geçtiği takdirde, yürürlü değildir. 

Hava seferleri için lî>44 Milletlerarası Saİlık Sözleşmesi 

Milletlerarası Tifüs aşısı belgesi 

Bu belge aşağıda imzası bulunan ( yaş kadın - erkek . . . . . in tifüse 
karşı aşağıda gösterilen tarihlerde aşılanmış olduğunu bildirir. 

M ü s t a h z a r a ş ı n ı n A ş ı y ı y a. p a u m e m ıı r u n : 

Tarih Menşei Tertip numarası tipi Görevi İmzası 

Aşılananın imzası : . . . , . Oturduğu yer 

Tarihi : 

Hesmî mühür ve imza : 

Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere bir yıl için yürürlüdür. 

( S. Sayısı: 184 ) 
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Milletlerarsı 1944 Hava Sözleşmesi 

Milletlerarası Çiçek aşısı belgesi 

Bu belge aşağıda imzası görülen m (yaş cinsiyet ) bugün tarafım
dan çiçeğe karşı aşılanmış olduğunu bildirir. 

Aşının menşei ve tertip numarası : 
Aşıyı yapanın imzası : v . 
Aşıyı yapanın görevi : 
Aşının yapıldığı yer : Tarih 

, Aşılananın imzası : 
Aşılananın oturduğu yer : 

Resmi damga 
Önemli hatırlatmalar : Aşı ilk olarak yapılmış sa aşının sonucu belgeye işaret edilebilmesi iyin 

aşılanan kimsenin 8 nci ile 14 ncü günler arasında bir hekime başvurması tenbih edilecektir. Müker
rer aşılanma vakalarında bütün muaflık reaksiyonları tesbit edilebilmek için aşılanan kimsenin 48 
saat içinde ilk muayenesini yaptırmak üzere bir hekime başvurması gereklidir. 

Bu belge yukarda sözü geçen aşılanma keyfiyetinin tarafımdan aşağıdaki tarihte veya tarihlerde 
kontrol edildiğini ve aşağıdaki sonuçların görül-düğünü bildidir. 

Sonuçlar Kontrol tarihi 

Tabibin imzası : . . . 
Memuriyeti : Resmî mühür 
Aşı yeri : Tarihi : 

Sonuçları bildirilmek için aşağıdaki terimler kullanılacaktır. "Muaflık .reaksiyonu,, "Çabuk 
beliren reaksiyon" (Vaksinoit) "i lk tipik aşı reaksiyonu" "reaksiyonsuz" işareti taşıyan bir 
belge yürürlü olmıyacaktır. 

Aşılananın imzası : . 

(Bu belge veriliş tarihinden başlamak üzere üç yıldan fazla yürürlü değildir). 

12 NİSAN 1933 TARİHLİ HAVA ULAŞTIRMALARI MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞ
MESİNİ DEĞİŞTİREN 15 ARALIK 1944 TARfrlLİ VAŞİNGTON HAVA ULAŞTIRMALARI 
MİLLETLERARASI SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİ UZATAN VAŞİNGTON 23 NİSAN 

1946 TARİHLÎ PROTOKOL 

Bu Mukaveleyi mızalamış olan Hükümetler, 12 Nisan 1933 tarihli Milletlerarası Hava Seferleri Sağlık 
Mukavelesinde tadiller yapan 1944 Milletlerarası Hava Seferleri Sağlık Mukavelesinin meriyette tu
tulması için gerekli tedbirler alınmadığı takdirde bu Mukavele müddetinin, tatbik sahasına girmiş 
bulunduğu tarihten itibaren 18 ay sonra, yani 15 Temmuz 1946 da sona ereceğini gözönünde tuta
rak : Ve adı geçen Mukavelenin 15 Temmuz 1946 dan sonra da, iştirak eden Devletler arasında 
meriyette kalmasının arzuya şayan olduğunu düşünerek; 

Bu hususu görüşmek için, her biri kendi salâldyetli mümessillerini tâyin etmişler ve bunlar da 

(S. Sayın: 184) 
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lam ve uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu görülen salâhiyetnamelerini terdiden sonra aşağıdaki 
hususlarda mutabık kalmalardır : 

Madde — I. 

Protokolün 2 nei maddesinin kaydı altında olmak şartiyle, 12 Nisan 1933 tarihli Milletlerarası 
Hava Seferleri Sağlık Mukavelesini tadil eden 1944 Milletlerarası Hava Seferleri Sağlık Muka
velesi bu protokola iştirak eden Devletler hakkında, 15 Temmuz 1946 tarihinden itibaren, bu 
Devletlerden her birinin yukarda sözü geçen 1933 ve 1944 mukavelelerinin yerine geçecek yahut 
bunları tadil edecek muahhar bir sözleşmeye bağlanacakları güne kadar meriyette kalacaktır. 

Madde — II. 

(Aşağıda önrra diye adlandırılan) Birleşmiş Milletler Yardım ve Restorasyon İdaresi, kendi
sine 1944 mukavelesiyle tevdi edilmiş olan vazife ve işleri bu protokol ile müddetinin uzatıldığı 
şekilde ve yeni bir Milletlerarası îjiyen teşkilâtı kuruluncıya kadar, görmeye devam edecek ve 
böyle bir milletlerarası teşkilâtın kurulduğu tarihten itibaren bu vazife ve işler bu teşkilât tara
fından demlide edilecektir. Bununla beraber, Avrupa'daki faaliyetinin sona erdiği veyahut her
hangi başka bir sebeple Unrra bu işleri üzerine alamaz hale geldiği zaman bu yeni (Milletlerarası 
tjiyen Teşkilâtı) henüz kurulmamış bulunur yahut kurulduktan sonra da bahsi geçen vazife ve 
işleri deruhde edecek durumda bulunmazsa bu vazife ve işler Milletlerarası tjiyen Ofisine tevdi 
olunur ve bu takdirde protokolü imzalıyan me.rıleketler bu Ofisin bu vazifeleri görebilmesini sağ-
lıyacak gerekli malî tedbirleri alacaklardır. 

Madde — III 

Bu protokol 1 Mayıs 1946 tarihine kadar imzaya açık kalacaktır. 

Madde — IV 

Bu protokol enaz 10 hükümet tarafından - tasdik şartı olmaksızın - imza edildiği yahut tas
dik vesaiki tevdi edildiği yahutta bunlar tarafından gönderilen iltihak notlarının alındığı tarihten 
itibaren meriyete girecektir, imzalıyan hükümetlerden her biri hakkında, bu protokol, bu hükümet
ler adına, tasdik şartını taşımaksızın, konmuş olan imza tarihinden itibaren meridir; mümessille
ri tarafından bu şartla imza konmuş olan devletler hakkında da meriyet, tasdike ait vesikanın 
tevdiinden itibaren cari olacaktır. 

[v ,":"' Madde — V 

1 Mayıs 1946 dan itibaren bu protokol, 1944 sözleşmesine İştirak etmiş olup da henüz bunu 
imzalamamış olan hükümetlerin iltihakına açık bulunacaktır. Her iltihak, Birleşik Amerika Hü
kümetine yazı ile bildirilecektir. 

Protokolün meriyete girişinden önce veya girişi tarihinde bildirilecek olan iltihaklar, bun
ları bildiren her hükümet hakkında bu hükümetin iltihak tebliğinin alınmasından sonra cari ola
caktır. 

Aşağıda imzaları bulunan tam selâhiyetli mü-messiller, bu hususları tasdikan bu protokolün 
bir tek nüsha halinde tanzim olunup her biri aynı derecede muteber olan Fransızca ve ingilizce me
tinlerini, karşılarında gösterilmiş olan tarihlerde imzalamışlardır. Bu nüsha da Birleşik Amerika 
Hükümet Arşiv Dairesince tevdi edilerek aslına uygun kopyeleri de imza veya iltihak etmiş olan 
hükümetlerle adı geçen 1944 ve 1933 sözleşmelerine iştirak etmiş olan hükümetlerden herbirine 
Birleşik Amerika Hükümeti tarafından gönderile-çektir. 

Washington'da 1946 Nisan ayının yirmi üçüncü günü tanzim edilmiştir. 

( S. Sayısı: 184 ) 



S. Sayısı: 186 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /170) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 21 . IV . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 752, 6/1134 

Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . II . 
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Recep Teker 

Genel kısmı 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun geçişi birinci maddesi gereğince hazırlanmış olan ilişik 
kanun tasarısı; yeni kurulmuş olan Ankara Üniversitesi ve onu oluşturan Hukuk, Dil ve Tarih - Coğ
rafya, Fen ve Tıp Fakültelerinin kendilerine verilen öğretim ve araştırma görevlerini başarabil
meleri için gerekli olan teşkilâtı göstermektedir. Tasarıda önce Merkez örgütünün ve ondan sonra da 
her fakültenin ihtiyaçları gözönünde tutulmuştur. 

Ankara Üniversitesinin dört fakültesi için istenilen Profesör, Doçent ve Asistan kadrolarının 
özeti aşağıda gösterilmiştir. 

Profesör Doçent Asistan 

Dil 
Fen 
Hukuk 
Tıp 

51 
36 
36 
75 

85 
50 
40 
74 

93 
66 
50 

150 

198 249 359 
Ankara Üniversitesinin Fen ve Tıp Fakülteleri son yıllarda kurulmuşlardır. Tıp Fakültesi 1946 -

1947 öğretim yılında da mevcut dört sömestre ilâve olarak I., II., VII, ve VIII . sömesterlerini 
açmış bulunmaktadır. 1943 yılı kış sömesteri başında açılmış olan Fen Fakültesi ise 1946 - 1947 
öğretim yılında yeniden iki sömestr açmış bulunmakta- ve Biyoloji" şubelerini (Botanik,» Zooloji, 
Jeoloji ve Mineroloji) kurmaktadır. Diğer fakültelerin şimdiki kadroları da Üniversiteler Kanunu
nun -kendilerine yüklediği görevler bakımından kuvvetlendirilmiye muhtaç haldedir, ö te yandan 
her yıl sayıları kabarmakta olan lise mezunu gençlere Üniversitelerin kapılarını en geniş ölçüde aç
maları zarureti vardır. Bu işi hakkiyle yapabilmek için de bugünkü teşkilâtın genişletilmesi ge
rekmektedir. 

îşte bir yandan bu ihtiyaçlar, öte yandan yurdun malî kaynaklarının en idareli bir şekilde kul
lanılması zarureti gözönünde bulundurularak ancak yakın geleceğin en kesin icapları hesaba ka
tılarak kadrolar teklif olunmuştur. Fazla olarak, lüzumlu elemanları yüzde yüz nisbetinde derhal 
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bulmak müşkül olduğu için teklif edilen kadrolar yalnız gelecek yıllar içinde tedricen tatbik 
edilebilecektir. Her yıl kullanılmıyacak kısım o yılın bütçesine bağlanacak (L) işaretli cetvel 
ile tesbit olunacaktır. 

Öğretim üyeleri kadrolarında, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun Profesör ve Doçent olmak 
için aradığı şartlar gözönünde tutularak, Profesör aylıklarının 80, Doçent aylıklarının 50 ve Asis
tan aylıklarının 35 liradan başktttırılması uygun görülmüştür. 

Yönetim kadrolarında da aynı genel düşünceler hâkim olmuştur. Şimdiye kadar Millî Eğitim 
Bakanlığı büroları tarafından görülmekte olan birçok işler bundan böyle özerklik dolayısiyle Üni
versiteye intikal etmiş bulunmaktadır. Buna rağmen tasarruf endişesiyle ele geçen yılların yöne
tim kadrolarına pek az ilâve yapılmasına dikkat olunmuştur. 

1. Üniversite merkez örgütü kadroları: 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa ilişkin bir sayılı cetvelde yazılı Rektörlük kadrosuna aşa 

ğıdaki sebeplerden dolayı bir Müze müdürü ile iki Müze uzmanı, bir Zat işleri müdür yardımcısı, 
bir Ayniyat ve levazım şefi, dört büro şefi ve dört memur eklenmiştir. 

a) Müze işleri: 
Müzeler tabiat ve insan faaliyetinin eski ve yeni belgelerini toplıyaıı, karşılaştıran, incelemeye 

yarıyan birer arşiv olarak da mütalâa edileceklerine göre Üniversitemizin çeşitli dallarındaki 
araştırma mahsullerini koleksiyonlar halinde düzenlemek, (Tabiat tarihi, Paleontoloji, Antropo
loji, Etnoloji, Folklor, Arkeoloji, Güzel sanatlar. Teknoloji, Tıp v. s.) bu suretle araştırıcılara 
zengin belgeler serileri hazırlamak maksadiyle Rektörlüğe bağlı olmak üzere bir Üniversite mü
zesi kurulması teklif edilmiştir. Bu düşünce ile kadroya bir müdür, iki uzman konulmuştur. 

b) Sağlık ve Sosyal îşleri Araştırma Merkezi : 
Bir üniversitenin temelini gençlik teşkil ettiğine göre bilhassa üniversite öğrencilerinin sağlık ve 

sosyal durumlariyle yakından ilgilenmek, bu hususta geniş anketler yapmak ve genel olarak aka
demik hayatla ilgili sosyal meseleleri incelemek ve sosyal araştırmalar enstitüsünün çekirdeğini 
teşkil etmek üzere rektörlüğe bağlı «Sağlık ve Sos.v al İşler Araştırma Merkezi» kurulacaktır. 

c) Ayniyat ve Levazım Şefliği : 
Üniversitenin genel ayniyat ve levazım işlerini çevirmek üzere ayniyat ve levazım şefliği ihdas 

edilmiştir. 
d) Zatişleri : 
Üniversite teşkilâtında görev alanların zatişlerinin gerektirdiği çeşitli işlerin önemi ve çokluğu, 

bu büroya seferberlik işlerinin de ilâvesiyle bir kat daha artmış olduğundan bir müdür yardımcısı 
ve iki şefle kadrosu takviye edilmiştir. 

e) Yazı işleri : 
Merkez örgütü yazı işlerinin gerektirdiği çeşitli işlerin vaktinde ve selâmetle ifası için bu bü-

ro\ra bir mümeyyiz ilâve edilmiştir. 
f) Kitaplık, Yayım ve Basım Bürosu : 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden Üniversite kitaplığına devrolunacak kitaplarla, gelecek 

yıllar içinde satınalmması gereken bir bu kadar kitabın en kısa bir süre içinde demirbaşa geçirme, 
düzenleme, sıralama, fişleme, istifadeye arzetme işlerinin yapılabilmesi ve kitaplığın sağlam esas
larla kurulması için kitaplık bürosunun da takviyesine zaruret bulunmaktadır. 

Yine üniversitemizin gerek yurt içi, ve gerek yurt dışı çalışmalarının akademik çevrelere tanı
tılması, bilimsel araştırmaların sonuçları üzerinde memleket gençlerinin ve büyük halk yığınlarının 
aydınlatılnıası için verilecek serbest derslerle konferansların yayımlanabilmesi, üniversite dergi, 
yıllık ve benzeri yayımlarının düzenle basılıp dağıtılması, fakülteler yayım işlerine yardımda bu
lunabilmesinin de rektörlük emrinde kitaplık müdürlüğüne bağlı bir yayım ve basım bürosu ta
rafından düzenlenip yönetilmesi gerekmektedir. 

'2. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : 
A) Profesörler kadrosu : 
a) Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde kuruluşundan bu güne kadar geçen on yıl 
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içinde 17 bilim ve araştırma enstitüsü teşekkül etmiştir. Bütün bu enstitülerin bilim ve yönetim 
işlerini çeviren profesörler bugünkü kadromuzda 37 dir. 

Fakültenin, başta yaşıyan diller olmak üzere, öğrenci sayıları yıldan yıla artan enstitülerinde 
mevcut öğretim elemanlariyle öğrenci ve seminer çalışmalarının idaresi mümkün olamamakta ve 
bu yüzden profesör sayısının artırılmasına da kesin ihtiyaç duyulmaktadır. 

b) Araştırma enstitülerinin çoğunda yıllarda nberi doçentlik yapan ve halen terfii yaklaşmış 
öğretim üyeleri vardır. Bunların öğretim yaptıkları kürsülerde yükselmelerini sağlamak için de profe
sörlük sayısının artırılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

e) Fakültede açılması düşünülen üç yeni enstitü ile", biri Doğu Anadolu'da diğeri Batı Ana
dolu'da kurulacak iki araştırma istasyonu için muhtaç olduğumuz profesör veya öğretim görevlisi 
gözönünde tutularak üyelerin sayısı artırılmıştır. 

Yukarda sayılan sebeplerle profesörlerin bugünkü kadrosu 37 den 51 re çıkarılmıştır. 
B) Doçentler kadrosu : 
Fakültenin doçentler kadrosu 85 kişiliktir. Ancak 1947 yılında bunların 37 si fiilen hizmet göre

cektir. Fakültenin 17 enstitüsü ile yeniden kurulacak 5 enstitünün toplamı gözönünde tutulursa 
aşağı yukarı her enstitüye 2 doçent düşmektedir. Doçentlerin araştırmalarda ve öğretimde-yaptık
ları büyük hizmetler nazarı dikkate alınarak, sayılan 1947 yılı için eski kadro üzerinden mevcudu 
muhafaza edilmiş, fakat gelecek için sayısı artırılmıştır. 

C) öğretim yardımcılariyle (Uzman, okutman, tercümeci, asistan) Kadroları : 
a) Fakültenin enstitülerinden 14 ünün Dil Enstitüsü olduğu düşünülürse, okutman ve ter

cümelilere olan ihtiyaç kolaylıkla kabul edilebilir. Zaten bu iki bölüm için kabul edilen rakamlar 
ancak ihtiyaca yetecektir. 

b) Asistanlara gelince, Üniversiteler Kanunu asistanlığı öğretim meslekinin tabiî kaynağı kabul 
ettiği gözönünde tutularak memleketimize türlü kültür alanlarında bilini uzmanları yetiştirilmek mak-
sadiyle asistan sayısı 93 e çıkarılmıştır. 

D) Yönetim kadrosu : 
a) Fakülte özrek olduğu için, eskiden Millî Eğitim Bakanlığı memurları tarafından yapılan iş

lerin şimdi Fakülte memurları tarafından yapılması gerektiğinden, memurların adedi sayıca artmış
tır. 

. b) Doğu ve Batı Anadolu'da kurulacak istasyonların yönetim işleri de görüleceğinden memur
ların vazife taksiminde bu cihet dikkate alınmıştır. 

c) Fakülte bürolarını çeviren memurların bir kısmı eskiden ücretli idi. Öğrenci işleriyle öğre 
tim işlerinde ücretli memurların bulunması mahzurlu görülmüş ve buradaki işlerin çokluğu gözö-

» nünde tutularak maaşlı şeflerle birer memur konmuştur. 
d) Fakültenin ek görev cetvelinde görülen değişikliğin sebebi şudur. Eskiden iki 50 liralık, bir 

100 liralık Enstitü Müdürlüğü vardır. Bu gün mevcut 17 Enstitünün yönetim ve kitaplık işleri doğ
rudan doğruya Enstitü müdürlerinin nezareti ve mesuliyeti altında yapılmakta olduğundan evvelce-
de kabul edilmiş olan Enstitü Müdürlüğü prensipine uyularak enstitü müdürlüklerinin maddi im
kânlar gözöüne alınmak suretiyle şimdilik sekize çıkarılması ve. bu görevlere yüzer liralık ek görev taz
minatı verilmesi yerinde görülmüştür. 

3. — Fen Fakültesi : 
A) Fen Fakültesinin teşkilât kadrosu Matamatik, Fizik ve Astronomi ve Kimya lisanlarına 

ait olan iki sömesterle Yüksek Kimyagerlik kolunun dördüncü yılının ilk defa olarak başlaması, 
diğer taraftan Yüksek Kimyagerlik koluna 1948 yılında daha iki sömestrin eklenmesi gerekmesi 
sebebiyle ve şimdiye kadar açılmamış bulunan Botanik, Zooloji, Jeoloji, Mineroloji kollarında da 
lisans öğretimine başlanması takarrür etmiş olması dolayısiyle genişletilmiştir. 1946 yılı kad
rosunda mevcut 13 profesör yerine yeni teşkilât kadrosunda 36 profesör; 12 doçent yerine 50 do
çent istenmesi bunun tabiî bir neticesidir. Yalnız 4936 numaralı Kanundaki hükümlere göre pro
fesör ve doçent bulmak müşkül olduğu için normal olarak düşünülen bu kadrolarda ancak 8 pro-

( S. Sayısı : 186 ) 



— 4 — 
fesör ve 12 doçent 1947 yılı için istenmekte, geri kalanının gelecek yıllar içinde tedricen doldu
rulması düşünülmektedir. Asistan sayısı ise 16 dan 66 ya çıkarılmıştır. Tıp Fakültesinin birinci 
yılını teşkil eden F. K. B. nin öğretim bakımından Fen Fakültesine bağlı olması ve gün geçtikçe 
öğrenci sayısının artması asistan sayısını artırmayı icebettiren yukrdakilerden farklı ve yeni bir 
sebeptir. 

B) Yönetim memurları kısmındaki değişiklik özerklikten dolayı yeni servislerin açılması ikti
za ettiği, diğer taraftan kitaplığın iyi organize edilmesi gerekliği düşüncesinden ileri gelmek
tedir. 

4. Hukuk Fakültesi : 
A) Profesörler kadrosu : 
Ankara Hukuk Fakültesinin öğrenci sayısı iki hinden fazladır. Sırf dar anlamda Öğretim faa

liyetleri gözönünde bulundurulduğu takdire dahi, lisans ve doktora derslerini ve seminerlerini 
yürütmek, imtihanları yapmak çin geniş bir kadroya ihtiyaç olduğu anlaşılır. Halbuki Üniversite
ler Kanunu araştırma ve yayın işlerine hız verilmesini gerektirdiğine göre, seminer ve enstitü 
çalışmalarını genişletmek lâzımgelmektedir. îşte bu ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak kadro
lara bazı ilâveler yapılması ve eski kadroya göre 29 olan profesör sayısının bu suretle 'Mî ya 
çıkarılması teklif edilmektedir. 

B) Doçentler kdrosu : 
Fakültenin öğretim kurulunu kuvvetlendirmek, enstitü ve semin er çalışmalarından mümkün olduğu 

kadar geniş bir öğrenci kütlesini faydalandırmak, gerekirse yurdumuzda yeniden açılabileck üniversite 
ve yüksek öğretim kurumlarının profesör ihtiyaçlarını karşılamakta kendilerine yardım etmek için 
doçent kadroları genişletilmiştir. Esasen mevcut 12 doçentlik Fakültenin ihtiyaçlramı karşılıyama-
makta olduğu gibi istanbul Hukuk Fakültesindeki kadrolara nazaran da zayıf bulunmaktaydı. 
Bunun için bu kere 40 doçentlik teklif edilmektedir. Doçent kadrosunun yükseltilmesi için bir se
bep de, getirilmesi düşünülen yabancı profesörlerdim mümkün olduğu kadar çok sayıda gene bi
lim adamînm faydalanmasını sağlamaktır. 

C) Öğretim yardımcıları kadrosu: 
Öğretim kadroları için bir kaynak vazifesi görmek üzere asistan kadroları kuvvetlendirilmiş ve 

50 ye çıkarılmıştır. Bu suretle bir yandan daha çok sayıda gence, yetişme imkânları sağlanması 
düşünülmüş, öteyandan enstitü ve seminer çalışmalarının daha verimli hale gelmesi için tedbir 
alınmıştır. 

D) Yönetim kadrosu : 
Fakültenin yönetim kadrosunda geçen yıllara, nispetle büyük bir değişiklik yapılmamış yalnız 

bu kadro, üniversitenin diğer fakültelerindeki memuriyetlerle unvanlar bakımından ahenkli bir 
hale konulmuştur. Eski kadroya nazaran yapılan başlıca değişiklikler aşağıda kısaca işaret edil
miştir. 

a) Bilindiği gibi kitaplık, Hukuk .Fakültesinde diğer fakültelerdcki lâboratu varların yerini 
tutan başlıca araştırma ve inceleme 'vasıtasıdır. Üniversiteler Kanununun fakülteye yüklediği gö
revlerin yerine getirilmesi için kitaplığın daha kuvvetli bir kadro ile yönetilmesine lüzum görül
müş, geçen yılki kadroda bulunan bir memura ilâve olarak 60 lira aylıklı bir kitaplık memuru isten
miştir;. 

b) Hukuk Fakültesinde öğrenci sayısının çokluğu dolayısiylc öğrenci sicil ve dosya işleri 
özel bir önem taşımaktadır. Bu itibarla bu işle meşgul olan büronun kuvvetlendirilmesi gerekli 
görülmüştür. 

c) Bir yandan öğrenciler arasındaki spor faaliyetlerini düzenlemek ve daha verimli bir hale 
koymak,, diğer taraftan fakülte tarafından gençlerin istifadesine arzolunan beden terbiyesi araçla
rının iyi bir şekilde muhafazasına bakmak üzere 40 lira aylıklı bir spor uzmanının vücuduna lü
zum görülmüştür. 

5. Tıp Fakültesi : 
Ankara Tıp Fakültesi 4761 sayılı Kanunun hükümlerine dayanarak her yıl iki sınıfını açmak 
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ve üç yılda kuruluşunu tamamlamak üzere 19 Ekim 1945 tarihinde açılmıştır. 

Gülhane Ask. Dr. Ttb. Okul ve kliniği, Ankara Numune Hastanesi ve Refik Saydam Hıfzıssıh-
ha Okulu binalarından kanun gereğince fayadalanarak ilk ders yılı açılmış ve öğretimine başlan
mıştır. 

1945 - 1946 malî yıllarında Fakültenin yalnız F. K B. ve staj sınıflarının açılacağı gözönünde 
tutularak kadrolar buna göre tertiplenmiş idi. 

1946 - 1947 yılında Tıp Fakültesinde iki sınıf daha açılmış, bu suretle açılan sınıf sayısı dördü 
bulmuştur. 1947 Ekim ayı sonunda geriye kalan iki sınıf da açılarak Tıp Fakültesinin kuruluşu altı 
smıf üzerinden tamamlanacaktır. 

Fakülte 1947 yılı sonlarına doğru tam kadro ile faaliyette bulunmak görevinde olduğundan her 
şeyden evvel öğretim elemanlarını ve personeli tamamlamak zorundadır. 

Bu bakımdan Fakülte 1947 yılı kadro tekliflerini kendisine verilen ödevi kusursuz başarabi
lecek bir şekilde tertiplemiştir. Bu tertipte her şeyden önce 1946 Ekim ayında açılan II, VII ve VIIT 
inci sömestrlere ait öğretim ve eğitim elemanlarınm sağlanması ve 1947 Ekim sonunda açılacak olan 
III , IV, V ve VI ncı sömestrlere ait profesör ve doçentlerin ve sair personelin tamamlanması göz
önünde tutulmuştur. 

Kadrolar, yapılmasına başlanan ve iki, üç yıl içinde tamamlanacağı düşünülen yeni Fakülte bi
nasının bilhassa dersane ve lâboratuvarca ferahlıyaeağı ve yılda 300 - 400 öğrenci alınması mümkün 
olacağı hesaplanarak tertiplenmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/170 
Karar No. 16 

3 . V.1948 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesinin kuruluş kadroları 
hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
3 . II . 1947 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka-
rarlaşarak Başbakanlığın 2 1 . IV . 1947 tarih ve 
6/H34 sayılı yazısiyle Büyük Millet Meclisine 
sunulan ve Komisyonumuza havale olunan ili
şik kanun tasarısı incelendi. 

Komisyonumuz, Millî Eğitim Bakanı ile An
kara Üniversitesi Rektör Vekili, Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi Dekanı ve diğer Fakülte De
kanları hazır bulundukları halde, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları kanunu tasarısını 
incelemeye başlarken bu tasarının Komisyonu
muzda uzun müddet kalmasına sebep teşkil eden 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde halk ede
biyatı - folklor ve sosyoloji derslerini okutan 
üç öğretim üyesinin durumu üzerinde büyük bir 
dikkatle durdu. Komisyonumuz, bu öğretim 
üyelerinin Üniversiteler Kanununun 3 ncü mad
desi gereğince görevlerini yerlerine getirmemiş 

olduklarına, aksine öğrencilere gerek dersleri, 
gerek yazıları ile zararlı telkinlerde bulunduk
larına kanaat getirdiği bu öğretim üyelerinin 
derslerine, ilgili fakültelerce bir müddetdenberi 
ara verilmesine zaruret duyulmuş olduğunu da 
öğrenmiştir. Buna göre yurt içinden veya dışın
dan bu dersleri okutacak ehliyette yeni öğre
tim üyeleri sağlanmasına imkân vermek üzere 
halen bu derslere tahsis edilmiş ol'in kadroların 
ve bu kadrolarla yapılmakta olan hizmetlerin 
kaldırılması lüzumlu görülmüş, bu maksatla da 
tasarıya geçici ikinci madde eklenmiştir. Oy 
birliği ile alman bu karardan sonra tasarının in
celenmesine başlanmış ve aşağıdaki sonuçlara 
varılmıştır. 

1. Memur kadroları kabarık görüldüğün
den, birer bilim kurumu olan üniversite fakülte
lerinde ağırlık noktası bilim elemanları olduğu 
için, memur kadrolarında tasarrufa gidilmiş ve 
mümkün olan tasarrufla öğretim kadrolarının 
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bir ehram şekline getirilmesi ve yakın bir gele
cekteki ihtiyaçlara göre ayarlanması sağlanmış
tır. Asistanlar bu ehramın kaidesini teşkil etti
ği içindir ki, asistan kadroları geniş tutulmuş
tur. 

2. Komisyonumuz, aynı zamanda bir kuru
luşun kadrosu için karar alırken sadece o ku
ruluşun 3656 ve 4644 sayılı Kanunların şümulü
ne giren kadro cetvellerini incelemeyi yeter gör
memiş, işi tümiyle mütalâa etmeyi ve kadroları 
yıllık bütçelerle tesbit edilen müteferrik nıüs-
tahdemterin ve geçici görevlerin de müessesenin 
ihtiyaçları ve esas kadroları ile irtibatları bakı
mından durumlarını gözden geçirmeyi lüzumlu 
bularak (D) cetvelindeki bir kısım görevlilerin 
de tasarrufu mümkün olduğu sonucuna varmış 
ve Ankara Üniversitesi 1948 Bütçesine bağlı il
gili cetvelin de bu tasarıda yer alaeak bir geçici 
madde ile tadilinin sağlanması cihetine gitmiştir. 

3. Komisyonumuz, Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde okutulan dil disiplinleri üzerinde 
de hususi bir dikkatle durmuştur. Esasında bi
lim kurumlarımızda bulunan ve büyük masraf
ları gerektiren yabancı profesörlerin bir müd
detle mukayyet olarak çalışmaları ve bu müd
det içinde memleketin muhtaç olduğu öğretim 
üyelerini yetiştirmeleri icabeder. Ancak birin
ci derecede ehemmiyetli bilim kollarında ya
bancı uzmanların çalışma sürelerini uzatmak 
suretiyle bir fedakârlık ihtiyarı kabul edilebilir
se de, tâli mahiyette olan, pek az veya hiç 
talebesi bulunmıyan Sinoloji, Hindoloji, Sümero
loji, Hungaroloji, Hititoloji gibi dersler için te
sislerinden itibaren on üç yıl geçtiği halde hâlâ 
yabancı uzman kullanılmasına devam edilmesi 
israf mahiyetinde görülmüştür. 

Bu derslerin bir ikisinin ancak bazı Avrupa 
edebiyat fakültelerinde yer aldığı ve bunların 
Türk dili ve tarihinin kaynaklarını zenginleş
tirmek maksadiyle evvelce tesis edildiği, bu 
alanlarda ise artık Türk elemanları yetişmiş 
bulunduğu ve zaten bu derslerden ihtisaslarını 
yapmış olanların öğretim hayatında görevlendi
rilmeleri de büyük bir güçlük gösterdiği dikkate 
alınarak, yıllardanberi bu dersleri okutmakta 
olan yabancı profesörlerin kullanılmalarına, An
kara Üniversitesi Rektör Vekili ve Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi Dekanının verdiği bilgi üze
rine, bu derslerin müstakil enstitüler halinde de
vam ettirilmesine lüzum kalmadığı anlaşılmakla 

ödeneklerinin tasarruf edilerek bugün için tak
viyesi gereken genç elamanlar kadrosunun geniş
letilmesine tahsisi yerinde görülmüştür. 

4. Kadro tasarısına bağlı cetvellerde görü
len bazı gayri tabiilikler, evvelce öğretim işle
rine yardımcı eleman olarak kabul edilmiş me
murluk-mahiyetindeki kadrolar kaldırılarak yer
lerine Üniversiteler Kanununun hükümlerine 
uygun, öğretim yardımcıları verilmek suretiyle 
labiî şekline konulmuştur. Yine aynı düşünce ile 
Tıp Fakültesindeki gayri tabiî kadro tatbikatının 
ıslahı cihetine de gidilmiş, bir kısım öğretim üye
leri kadrolarının yardımcı mahiyette uzmanlarla 
değiştirilmesi zaruri görülmüştür. 

5. Komisyonumuz her Fakültenin ve ensti
tülerinin birer kitaplığı olduğunu, Ankara'da 
Millî Kütüpanenin kurulmak üzere bulunduğunu 
ayrıca Tarih Kurumu Kütüpanesi ile Ankara 
Millî Eğitim Kütüpanasinden faydalanmasının 
kolaylığını dikkate alarak, Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğüne bağlı müstakil bir kütüpanenin 
lüzumuna kani olmamış ve kadro tasarısından 
ilgili kadroyu çıkararak Dil ve Tarih - Coğrafya 
fakültesine eklemiştir. Aynı mucip sebeplerle 
Antropoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi derslerine 
ait çalışma vasıtalarının mevcudiyetini ve teşkil
lerini maksada kâfi görerek tasarruf endişesi ile 
Rektörlüğe bağlı bir müzenin kurulmasını da 
lüzumsuz görmüştür. Bu maksatla Rektörlük kad
ro cetvelinde bu konu ilgili vazifeleri de çıkar
mıştır. 

fi. Komisyonumuz, Ankara Üniversitesi Fa 
kültelerinde mevcut olan bazı Enstitülerin Mü
dürlüklerine verilmesi kadro tasarısı ile istenilen 
ek görev tazminatının İstanbul Üniversitesinin 
Kuruluş Kanunu tasarısında olduğu gibi, lüzum
suzluğuna kanaat getirerek iki numaralı cetvel
deki ek görev kadrolarından bu işlere ayrılan 
ödenekleri kaldırmış ve elde edilen tasarrufu 
yine öğretim elemanları kadrosunun takviyesine 
tahsis etmiştir. 

7. Komisyonumuz, 1948 Bütçesi ile kabul 
edilmiş olan ödenekler dışına çıkmamayı esas 
tutmuş ve ancak yukarda arzedildiği şekilde muh
telif hizmetlerden yapılan kadro tasarruflarının 
tutarı olan 108 822 lirayı birinci derecede Öğre
tim üyeleri kadrosunun takviyesini gerekli gör
düğü Tıp Fakültesine aktarmış, bu maksatla ta
sarıya geçici 3 ncü maddeyi eklemiştir. 

Bu kanun tasarısı görüşülürken 4936 sayılı 
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Üniversiteler Kanunundaki bazı hükümlerin tat
bikatta beklenilen müspet sonuçları sağlamadığı, 
bir kısım Üniversite mensupları arasında yanlış 
anlayışlara yol açtığı sonucuna varan Komisyo
numuz bu kanunun Hükümetçe en kısa bir müd
det içinde gözden geçirilerek değişmesi gereken 
hükümler hakkındaki tasarının Yüksek Meclise 
sunulması lüzumuna kanaat getirmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sözcü 

Adına Uri'a Uri'a 
>S\ K. Yetkin K. K. Yetkin 

Kâtip 
Kars Ankara! 

T. Taşkıran A. fi. Bekman 
İmzada bulunamadı. imzada bulunamadı. 

Bingöl Çanakkale Çorum 
T. Rang.uog.hi N. Ünmı II. İlgaz 
Diyarbakır İstanbul izmir 

O. Ocak ' b\ Köprülü E. Çınar 
İmzada bulunamadı. 

Maraş Maraş Tekirdağ 
Dr. K. Uü E. Soysal E. Maç 

Trabzon Trabzon 
Z. Molaoğlu M. K. Tarakçıoğlu 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/170 
Karar No. 95 

28 . VI. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kında Başbakanlığın 21 . IV . 1947 tarihli ve 
6/1134 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza verilmekle sa
bık Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer 
ve lâhik Bakan Tahsin Banguoğlu ile Üniversite 
rektör ve dekanları ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
geçici birinci maddesine göre Ekim 1946 tari
hine kadar Meclise gönderilmesi gereken Üni
versiteler Kuruluş Kanunlarından Ankara Üni
versitesi kadrolarına ait bulunmaktadır. 

Yapılan incelemelere ve alman izahlara gö
re Hükümet bu kuruluş tasarısını hazırlarken: 

a) üniversitenin fazla talebe okutmasını; 
b) İlmî araştırmaların yapılabilmesini; 
c) Malî kaynakların idareli şekilde kulla

nılmasını ; 
d) Üniversitenin on yıllık inkişafını; 

gözönünde tutarak hazırlamış ve tesbit ettiği 
kadrolardan yukardaki sebeplere binaen bugü
nün ihtiyaçları dışında kalanlarını (L) cetveline 

almak suretiyle bir muvazene vücuda getirmiş
tir. 

Millî Eğitim Komisyonu tasarıda esaslı deği
şiklikler vücuda getirmiştir ve bu değişiklikleri; 

a) Üniversitede gaye tedris olduğundan 
tedris kadrosunu esas olarak almak ve idari 
kadrolar da yaptığı tasarruflarla bu kadmıyu 
takviye etmek; 

b) Mevcut kadro cetvellerini yemi vaziyete 
ve hakiki ihtiyaca intibak ettirirken (D) ve (E) 
cetvelleriyle alman kadroları da gözönünde bu
lundurmak, 

e) Üniversitenin 10 yıllık inkişaf seyrine 
uygun olarak kadrolarda piramidal bir sistem 
takip etmek yani bir profesör, iki doçent, üç 
asistan nispetini muhafaza etmek, 

d) (L) cetvelini hemen öğretim üyelerine has
redip idari kadroları iş hacmma göre tanzim 
etmek, 

gibi birtakım esaslara ve prensiplere irca et
mek suretiyle vücuda getirmiştir. 

Bunlardan başkaca Dil - Tarih ve Coğraf
ya Fakültesinde de iki derse ait üç kadroyu ilga 
etmiş ve Sinoloji, Hindeloji, Sümeroloji, Hiti
toloji, Hongroloji Enstitülerinin, sahaları dar 
olup şimdiye kadar kâfi derecede eleman yetişti-
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r i ldiğinden ve bu elemanların ist ihdamların-
daki zorluklara binaen ödeneklerinde tasarruf 
yapmış bulunmaktadı r . 

H e r Fakül ten in bir kitaplığı ve tedris alet
leriyle vası talarını ihtiva eden bir müzesi bulun
duğu ve bu ki tapl ıklarda ve müzelerde kâfi ve 
ihtiyaca tekabül eden ki tap ve vasıta bu lunduğu 
ve A n k a r a ' d a bir de Millî Ki tapl ık tesis edildiği 
gözönüne al ınarak şimdiki varl ığı ile tedris ga
yelerine esasen tevafuk etmiyen Üniversite Ki tap
lığı ile tesisi istenilen müzenin kurulmasına lü
zum olmadığı neticesine varmış ve bunla ra ait 
kadrolar ı da tasarruf etmiştir, 

Ens t i t ü müdür le r i için üniversite tazminatın
dan ayr ı olarak teklif edilen ek görev tazminatı
nı da yerinde gömüyerek kaldırmış ve bü tün 
bu açıklamalara göre sağladığı tasar ruf la r ı Tıp 
Fakül tes i öğretim üyelerinin takviyesine tahsis 
etmiştir . 

Komisyonumuz, Millî Eği t im Komisyonunca 
yapı lan bu değişiklikleri esas itibariyle yerinde 
bulmakla beraber bunlar üzerinde aşağıda arzedi-
len bazı deşiğiklikleri yapmış bulunmaktadır . 

Millî Eği t im Komisyonunca ilga edilen halk 
edebiyat ı folklor, sosyoloji derslerine ait kad
roların ilgası suret iyle değil bunların (L) cet
veline alınması suret iyle şimdilik mevkuf tutul
malar ın ın k a n u n tekniğine daha uygun oldu
ğunu gözönünde t u t a r a k bu ciheti tasar ının 
ikinci geçici maddesini ka ld ı rmak ve !> neü ge
çici maddesine bir fıkra eklemek suret iyle te
min etmiştir . 

Ödenekler inde tasarruf edilen enst i tülerin, 
millî tar ihimiz araşt ı rinalarına lüzumlu birer 
müessese olmaları i t ibariyle, yetişmiş talebeler 
üzer inde çalışmak suret iyle ve dalıa tasar ruf lu 
bir şekilde idareleriyle devamlarının teminini 
Komisyonumuz temenniye değer görmüştür . 

Bu esaslara göre Millî Eği t im Komisyonu 
metninin 1, 2, 3 neü maddeleriyle geçici birinci 
maddesi ayniyle kabul ve geçici ikinci maddesi 

ka ldı r ı la rak geçici .'! ve 4 neü maddeleri geçici 
2 ve -'i neü madde olarak kabul edilmiş ve geçici 
0 neü maddeye bağlı a k t a r m a cetvelimle bir de
ğişiklik yapılmışt ır . Yürür lük maddeleri de ay
niyle kabul edilmiştir. 

Bunla rdan başka bağlı cetvellerden bir sayı 
1 ısının Saymanlık kısmında birinci mümeyyi
zin aylığı f)() ye ç ıkar ı la rak unvanı şefe çevril
miş ikinci mümeyyiz yalnız mümeyyiz ola rai; 
bırakılmıştır . 

Hukuk fakül tes i kısmında da 80 liralık do 
çent miktar ı üçe çıkarı lmış ve 70 liralık doçent 
7 ye indiri lmişt ir . Onuncu derece as is tanlardan 
ikisinin seminer ve kitaplıkçı olarak çalışmaları 
uygun görülerek gereken kayıt eklenmiştir . 

D cetvelinden tercümeciler ile bir !;">() liralık 
lekııisiyeıı çıkarılmış ve tercüme işlerinin asis
tanlara yaptır ı lması ny^ıiu görülmüştür . 

Bu esaslar dairesinde hazır lanan tasarı ve 
cetvelleri ivedilikle müzakeresi dileği ile Ka
mutayın onayına ar /edi lmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur . 

Başkan 
Mardin 
A'. Erten 
Amasya 

.1 . Ey mir A. K. Yiğit oğlu N. V. Akkcrman 
Ankara Aydın Balıkesir 

(•. Gölet (fi. R. Alpman E. A itan 
Bursa Bursa Diyarbakı r 

F. Bük Dr. M. Talât Simcr V. Dicleli 
Eskişehir Bskişehir İstanbul 
Muhalifim Muhalifim Dr. A. Attırar 

II. Pulatlann A. Potuoylu 
tzmir Kastamonu Kırşehir 

S. Dikmen M. Akahn Ş. Torgut 
Kocaeli Konya Niğde 

Dr. F. S. Hür ye ti. Çumrah li. (Jürsoy 
Tokad IJı-fa 

/ Î \ . 1 . tievenyil E. Tekeli 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 
Amasya 

Kâtip 
Ankara 

E. Öymen 
Ankara 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin ek gö
rev tazminatı kadroları bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitini Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 10 . VI . 1933 tarihli ve 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 10. V I . 
1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) ve 
(2) sayılı cetvellerdeki Ankara Üniversitesi baş
lığı altındaki kadrolarla 1 3 . V I . 1946 tarihli ve 
4936 sayılı Ün iversiteler Kanununa bağlı (1) ve 
(2) sayılı cetveller kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1947 yılında kul
lanılamaz. 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları kanunu 
tasarıst 

MADDE 1. — Hükümet teklifinin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesi aynen. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tadihte Ankara Üniversitesi kadroların
da görevli bulunanlardan kadro, aylık ve un
vanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâ
yinlerine lüzum olmayıp müktesep aylıklarının 
verilmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun birinci 
maddesiyle kabul edilen 1 sayılı cetveldeki kad
roya dâhil Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sinde Halk edebiyatı ve folklor dersleri ile sos
yoloji dersleri öğretim üyelerine ait 6 ncı dere
ceden 70 lira aylıklı bir profesörlük ile 7 nci 
dereceden 60 lira aylıklı, 8 nci dereceden 50 
lira aylıklı birer Doçentlik görevi, bu kadro
larla ifa edilen öğretim hizmetleri ile birlikte 
kaldırılmıştır. 

1948 - 1949 ders yılı başında 13 . VI . 1946 
tarihli ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
6 ncı maddesinin son fıkrası uyarıca bu kanu
na ekli 1 numaralı cetveldeki kadrolarda gerek
lileri, bu derslerle görevlendirilecek öğretim 
üyelerine tahsis olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) ve (L) 
işaretli cetveller kaldırılmış ve yerlerine bu ka
nuna ekli 3 ve 4 saydı cetveller konulmuştur. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
kanun tasarısı 

MADDE -1 — Hükümet teklifinin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2 — Hükümet teklifinin ikinci-
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesi aynen. 

Geçici madde 1 — Millî Eğitim Komisyo
nunun geçici birinci maddesi aynen. 

Geçici madde 2 —- Ankara Üniversitesi 1948 
yılı Bütçe kanununa bağlı (D) ve (L) işaretli 
cetveller kaldırılmış ve yerlerine bu kanuna ek
li 3 ve 4 sayılı cetveller konulmuştur. 

( L ) işaretli cetvele alman kadrolardan bi
ri Dil, ve Tarih - Coğrafya Fakültesindeki altıncı 
derecede 70 lira aylıklı Halk Edebiyatı Folk
lor profesörlüğüne, diğer ikisi aynı Fakülte
deki 7 nci dereceden 60 lira ve 8 nci dereceden 
50 lira aylıklı Sosyoloji doçentliklerine aittir. 

Geçici madde 3 — Ankara Üniversitesi 1948 
yılı bütçesinin bu kanuna bağlı 5 sayılı cetvelde 
gösterilen bölüm ve maddeleri arasında 105 460 
lira aktarılmıştır 
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MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. 
yürütür. 

Başbakan 
-B. Peker 

Ad. B. 
Ş. Devrin 
Dıg. B. 

/ / . Saka 
Ba. B 

C. K. tncedayı 
G. ve T. B. 
T. Coşkan 

Ti. B. 
A. înan 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakam 
Bagb. Yardımcısı 

M. ökmen 
M. S. B. 

G. C. Toydemir 
Mal. B. 

H. N. Keşmir 
Eko. B. 

T. B. Balta 
Ta. B. 

F. Kurdoğlu 

Dr 

Devlet Bakam 
M. A. Renda 

İç. B. 
Ş. Sökmensüer 

M. E. B. 
R. Ş. Birer 

Sa. ve S. Y. B. 
Dr. B. Uz 
Ula. B. 
§, Koçak 

Çal. B. 
, S. Irmak 

M. E. K. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 
1948 yılı bütçesinin bu kanuna bağlı 5 sayıü 
cetvelde gösterilen bölüm ve maddeleri arasın
da 108 822 lira aktarılmıştır. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin dördün
cü maddesi aynen. 

MADDE 5. 
maddesi aynen. 

Hükümet teklifinin besinci 
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MADDE 4 — Hükümet teklifinin 4 ncü mad
desi aynen. 

MADDE 5 — Hükümet teklifinin 5 nci mad
desi aynen. 
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D. Görevin çeşidi 

- t t -
Hükümetin teklifine hağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık 

Ankara Üniversitesi Merkez TeşkMâh 

4 
6 
6 
6 
6 
5 
7 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

Genel Sekreter 
Zatişleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Kitaplık Müdürü 
Üniversite Müzesi Müdürü 
Uzman Doktor 
Kitaplık Uzmanı 
Müze Uzmanı 
istatistik ve Biyometri Uzmanı 
Zatişleri Müdür yardımcısı 
Ayniyat ve Levazım Şefi 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
i 

90 
70 
70 
70 
70 
80 
60 
60 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

29 

Saymanlık Müdürlüğü 

4 
6 

.10 
11 
12 
10 
11 

Saymanlık Müdürü 
» Müdür yardımcısı 

Birinci Mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 
Veznedar 
Mutemet 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

90 
70 
35 
30 
25 
35 
30 

î)il ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
Üyeleri 

Profesör 

» 

Doçent 

1 
5 
8 

16 
21 
35 
35 
15 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

D. 

7 
8 
9 

10 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
8 
9 

10 

8 
9 
9 
9 

6 
7 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
11 

9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 
» 
•» 

Tereümeci 
» 

Okutman 
3> 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Türk Devrim Tarihi En-stit 

Müdür yardımcısı 
Kitaplık memuru 
Arşiv memuru 
Müze memuru 

Memurlar 

Sekreter 
Kitaplık uzmanı 
Hesap işleri şefi 
öğrenci işleri şefi 
içişleri şefi 
öğretim ve Sicil işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
ikinci • » 
Spor uzmanı 

Sayı 

30 
30 
28 

5 
1 
1 
6 
3 
2 
8 
3 
3 
3 

İİ-SÜ 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 

Fen Fakültesi öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

1 
3 
8 

12 
12 
15 
23 
12 

Aylık 

60 
50 
40 
35 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 

50 
40 
40 
40 

70 
60 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
30 
40 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
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b. 

7 
8 
9 

10 
6 

6 
7 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
9 

7 
8 
9 

10 

6 
7 
9 
9 
9 
9 

10 

Görevin çeşidi 

- . 1 0 -
Sayı Aylık D. 

öğretim yardımcıları 

Asistan 

Okutman 

Memurlar 

Sekreter 
Kitaplık uzmanı 
Hesap işleri şefi 
öğrenci işleri şefi 
içişleri şefi 
öğretim ve Sicil işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Spor uzmanı 

9 
17 
20 
20 

3 

Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

öğretim yardımcısı 

Asistan 

Memurlar 

Sekreter 
Kitaplık uzmanı 
Hesap işleri şefi 
öğrenci işleri şefi 
iç işleri şefi 
öğretim ve sicil işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 

6 
9 

14 
21 

60 
50 
40 
35 
70 

70 
60 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
30 
40 

3 
6 
7 
9 
11 
10 
15 
15 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

70 
60 
40 
40 
40 
40 
35 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci ı> 
9 Spor uzmanı 

Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 

» 

öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 

9 y> 
10 » 

4 Bakteriyolog 
4 Radyolog 
7 Kimyager 
7 Pnosektör 
6 Okutman 
7 » 
8 » 
9 » 

Memurlar 

6 Sekreter 
7 Kitaplık uzmanı 
9 Hesap işleri şefi 
9 öğrenci işleri şefi 
9 içişleri şefi 
9 öğretim ve sicil işleri şefi 

10 Ayniyat ve levazım memuru 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
9 Spor uzmanı 
4 Başeczacı 
6 Eczacı 
7 » 

11 Başhemşire 
12 Hemşire 
9 Ebe 
10 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
2 
2 
15 
44 
2 
4 

35 
30 
40 

3 
11 
22 
21 
18 
32 
25 
17 

41 
47 
27 
35 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
90 
60 
60 
70 
60 
50 
40 

70 
60 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
30 
40 
90 
70 
60 
30 
25 
40 
35 

(& svsmA m) 



Görevin adı 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 

Rektör 

Dü ve Tarik - Coğrafya Fakültesi 

Dekan 
Enstitü müdürü 
Devrim tarihi Ens. müdürü 

Dekan 

Fen Fakültesi 

1 400 

1 210 
8 100 
1 140 

1 210 

Görevin adı 

Enstitü müdürü 

Hukuk Fakültesi 

Dekan 
Enstitü müdürü 

Dekan 
Enstitü müdürü 

Tıp Fakültesi 

Sayı Ücret 

8 100 

1 210 
5 100 

1 210 
7 100 

[3] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ankara Üniversitesi merkez teşkilâtı 

7 Müze uzmanı 
8 Zatişleri müdür yardımcısı 
9 Büro şefi 

1 60 
1 50 
1 40 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 
8 
8 
9 
0 

1 
2 

Profesör 
» 
> 
» 
» 

Doçent 
» 

< 

Asistan 
» 
» 

Okutman 
Uzman 

» 
» 

Fen 

Profesör 
» 

öğretim Yardımcıları 

1 
4 
7 

13 
12 
31 
17 

30 
25 
12 
4 
2 
2 
2 

Fen Fakültesi öğretim üyeleri 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

60 
50 
40 
50 
50 
40 
35 

150 
125 

D. Görevin çeşidi 

» 3 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

Öğretim Yardımcıları 

Sayı Aylık 

8 
11 
6 

15 
21 
2 

Hukaık Fakültesi öğretim Üyeleri, 

1 Profesör 
2 » 
3 . » 
4 » 
5 » 
6 
7 
8 

Doçent 

öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

1 
o 
5 
8 
5 
8 

13 
12 

6 
8 
9 

11 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

9 60 
15 50 
11 40 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

<& Sayısı: 186) 



D. Görevin çeşidi 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 

öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 

— 17 — 
Sayı Aylık D. 

2 
11 
20 
9 
2 

20 
21 
7 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 

39 60 

Görevin çeşidi 

8 Asistan 
9 » 

6 Eczacı 
7 » 

11 Başhemşire 
12 Hemşire 

9 Ebe 
10 » 

Memurlar 

Sayı Aylık 

1 
1 

10 
30 

1 
3 

44 50 
12 40 

70 
60 
30 
25 
40 
35 

Mülî Eğitim Komisyonu değiştİrişine hağh cet
veller 

[1] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi merkez teşkilâtı 

a) Rektörlük 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

Bil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

4 
6 
6 
9 

10 
11 
12 

.5 
10 
11 
12 
10 

Genel Sekreter 
Zat işleri müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Ayniyat şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

b) Saymanl 

Saymanlık müdürü 
Birinci mümeyyiz 
ikinci mümeyyiz 
Memur 
Veznedar 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » . 
5 » 
6 » 

2 
2 
6 

10 
14 
1 

90 
70 
70 
40 
35 
30 
25 

80 
50 
30 
25 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 

5 Doçent 
6 » 
7 » 

9 
10 
9' 
7 
9 

6 
6 
9 
9 

10 
10 
11 

b) öğretini yardımcıları 

7 Asistan 

2 • 
15 
18 
25 

80 
70 
60 
50 

» (Seminer kütüphanecisi) 10 
Okutman 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 1 
Kitaplık müdürü 1 
Kütüphaneci 3 
Büro şefi 1 
Ayniyat ve levazım memuru 1 
Birinci mümeyyiz 1 
İkinci mümeyyiz 1 

10 
30 
30 
20 
10 
2 
2 

60 
50 
40 
35 
40 
60 
40 

d) Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

8 Kitaplık ve müze arşiv memuru 1 

70 
70 
40 
40 
35 
35 
30 

50 

( S. Sayısı: 186 ) 
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D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
7 

6 
7 

11 
9 

10 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 
7 

Görevin ç 

Profesör 

» 
s> 
ı» 

Doçent 

b) 

Asistan 
> 

» 
Okutman 

L'Şİdİ 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
•» 

b) 

Asistan 
» 
» 
> 

Okutman 

Hukuk Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

Sayı 

2 
3 
6 
6 
8 
2 
8 

12 
18 

10 
15 
30 
15 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

<-> 
o 
4 
5 
6 
7 
2 
8 

12 

10 
10 
20 
20 

3 

Aylık 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
60 

70 
60 
30 
40 
35 
35 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 

60 
50 
40 
35 
60 

(S. Say» 

D. 

6 
7 
9 
9 

10 
10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

6 
7 

10 
9 

10 
10 

Görevin çeşidi 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 

Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

» 

» 

Doçent 

» 
» 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 

» 
Uzman 

» 
3> 

» 
Okutman 

» 
» 
» 

e) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüpaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memui'u 
Birinci mümeyyiz 

n: İM) 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

3 
8 

12 
15 
11 
1 

20 
20 
20 
20 

20 
40 
50 
50 

o 
.1 

4 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
3 

1 
1 
2 
1 
3 
1 



D. 

11 
4 
6 
7 

Görevin çeşidi 

İkinci mümeyyiz 
Başeczacı 
Eczacı 

Sayı 

2 
1 
1 
1 

Aylık 

30 
90 
70 
60 

D. 

10 
12 
9 

10 

Görevin 

Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 

» 

çeşidi Sayı Aylık 

10 35 
44 25 
2 40 
4 35 

Görevin adı 

[2] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi 

Sayı Ücret 

Rektör 1 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Dekan 1 
Türk Devrim Tarihi Ens. Müdürü 1 

400 

210 
140 

Fen Fakültesi 
Dekan 210 

Dekan 

Dekan 

Görevin adı 

Hukuk Fakültesi 

Tıp Fakültesi 

Sayı Ücret 

1 210 

1 210 

[*] »AYILI OETVEL 

D, Görevin çeşidi 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
1 » 
8 » 

fc) öğretim yardınualan 

7 Asistan 
8 » 

10 
9 » (Seminer kattiplıansclj*) 

Sayı 

iltesi 

2 
1 
5 
8 
6 

10 
2 

10 

8 
22 
l â 
8 
2 

Aylık 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
40 

(3 . Sayı 

D. 

9 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 

G 

Okutman 

Profesör 
!> 
» 
1» 
» 

Doçent 
> 
ı» 
» 

b) 
Asistan 

» 

B : 186) 

Örevin çeşidi 

l^eii Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Öğretim yardımcıları 

Sayı 

2 

1 
3 
5 
5 
3 
2 
7 
8 

10 

9 
13 

Aylık 

40 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 



D. Görevin çeşidi 

9 Asistan 
10 » 

c) Memurlar 

7 Kitaplık müdürü 

Hukuk Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 

Sayı 

20 
5 

' 

1 

— z 
Aylık 

40 
35 

60 

u — 
D. Görevin çeşidi 

2 Profesör 
3 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 > 
8 » 

Sayı 

5 
9 
6 
12 
12 
16 
17 

Aylık 

125 
100 
80 
80 
70 
60 
50 

b) Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 

9 
10 

Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 
3 
4 
3 
5 
10 
15 

9 
6 
12 
12 

125 
100 
90 

• 80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

1 Profesör 150 

b) öğretim yardımcıları 

9 
10 
4 
5 
6 
7 

Asistan 
» 

Uzman 
» 
» 

c) Memurlar 

7 Kitaplık müdürü 
4 Başeczacı 
6 Eczacı 
7 Eczacı 

10 Başhemşire 
12 Hemşire 
9 Ebe 

10 Ebe 

10 
25 
30 
25 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
5 
30 
1 
3 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
90 
70 
60 
35 
25 
40 
35 

Görevin adı 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret Görevin adı 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Tercüme ci 
Daktilo. (Yabancı dil bilmesi şart
t ı r ) . 
Doktor 
Kardeks memuru 
Daktilo 

» 
Sağlık memuru 
Fiş memuru 

1 370 

230 
150 
230 
175 
150 
115 
115 

Başodacı 
Dağıtıcı 
Odacı 

Sayı Ücret 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Desinatör 
Fotoğrafçı 
Fiş memuru 
Kaloriferci 
Onarıcı 

1 130 
1 100 
7 ' 90 

1 
1 
2 
1 
1 

230 
230 
150 
175 
150 

( S. Sayısı : 186 ) 



Görevin adı 
— 21 -* 

Sayı Ücret 

Bahçivan 
Not çoğaltma memuru 
Elektrikçi 
Kaplayıcı 

•» yardımcısı 
idare memuru 
Daktilo 
Odacı 

1 
1 
1 
JL 

1 
1 
1 
4 
2 

25 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Dosya memuru 
Odacı 

Fen Fakültesi 

150 
130 
130 
150 
100 
150 
150 
100 
90 

150 
90 

Desinatör 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şart
tır) 
Daktilo 
Not çoğaltma memuru 
Teknisiyen 

» 
Cam âletleri yapıcısi 
Hazırlayıcı 

» 
Şoför 
Fotoğrafçı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 

12 

200 

230 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
130 
200 
150 
100 
100 
90 

Hukuk Fakültesi 

Not çoğaltma memuru 2 175 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şart
tır) 1 230 
Daktilo 3 150 
Elektrikçi ve telefoncu 1 200 
Kaloriferci 1 200 

» yardımcısı 1 115 

Görevin adı 

Onarıcı 
Bahçivan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Sayı Ücret 

1 150 
1 175 
1 100 
1 100 
25 90 

Tıp Fakültesi 

Teknisiyen 
Hazırlayıcı 
Arşivci 
Daktilo 

» 
» (Yabancı dil bilmesi şarttır) 

Otoklav memuru 
Mulaj cı 
Bandajcı 
Masajcı 
Röntgen banyocusu 
Hastabakıcı 
Lâboratuvar hademesi 
Tercüman ingilizce - Fransızca ve 
Almanca lisanlarından ikisini bilme
si şarttır. 
Desinatör 
Fotoğrafçı 
Telefon santral memuru 
Onarıcı 
Şoför 

» yardımcısı 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Aşçı 
Hazırlayıcı (F. K. B. lâboratuvar-
lar için) 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Çamaşırcı 
Ütüeü 
Odacı 

4 
32 
15 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
66 
55 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

4 
2 
2 
2 
2 
12 

370 
150 
150 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
150 
130 
90 
90 

250 
230 
200 
200 
150 
200 
100 
175 
100 
100 
150 

115 
115 
115 
100 
90 
90 

( S. Sayısı : 186 ) 



B. M. 

38 

[5] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi İndirilen Eklenen 

Memurlar aylığı 
Tıp Fakültesi 
Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Tıp Fakülte 
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Türk Devrim Tarilıi Ens
titüsü 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Yabancı Profesör ve uzmanlar ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

108 822 

16 680 
30 960 
17 160 

12 540 
6 444 
5 244 
5 244 

14 550 

Toplam 108 822 108 822 

D. Görevin çeşidi 

Bwtçe Komisyonunun değişUrifint bağlı 
cetveller 

[11 SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık D. Görevin çegidi 

Ankara Üniversitesi Merkez teşkilâtı 

a) Rektörlük 

4 Genel sekreter 
6 Zatişleri müdürü 
6 Yazıişleri müdürü 
9 Ayniyat şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

b) Saymanlık Müdürlüğü 

5 Saymanlık müdürü 
8 Şef 

11 Mümeyyiz 
12 Memur 
10 Veznedar 

90 
70 
70 
40 
35 
30 
25 

80 
50 
30 
25 
35 

Sayı Aylık 

Dü v* Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 > 
4 » 
5 » 
6 > 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

b) öğTetim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 

2 
2 
6 
10 
13 
2 
2 
15 
18 
25 

10 
30 

150 
125 
100 
90 
80 
T0 
80 
70 
60 
50 

60 
50 

(» . Sayın: 18#) 



D. 

9 
10 

Görevin çeşidi 

— 23 — 
Sayı Aylık D. 

•6 

6 
9 
9 

10 
10 
11 

Asistan 
» (îkisi Türk devrim ta

rihi enstitüsünde kitaplikçı 
ve arşivci) 

» (Seminer kütüphane
cisi) 
Okutman 

c) Memurlar 

Fkülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
tkinci » 

30 

20 

10 
o 

40 

40 
60 
40 

70 
70 
40 
40 
35 
35 
30 

d) Türk Devrim tarihi enıtitüsü 

8 Kitaplık, arşiv ve müze memuru 1 50 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
7 

6 
7 

11 
9 

Profesör 
2> 

» 
Profesör 

» 
Doçent 

» 
» 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

Fen Fakültesi 

a) öğret 

öğretim 

im üyeleri 

yardımcıları 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 

2 
3 
6 
6 
8 
2 
8 

12 
18 

10 
15 
30 
15 
3 

1 
1 
1 
1 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
60 

70 
60 
30 
40 

7 
8 
9 

10 

6 
7 
9 
9 

10 
10 
11 

Görevin çeşidi 

10 Ayniyat ve levazım memuru 
10 Birinci mümeyyiz 

Hukuk Fakültesi 

'Sayı 

1 
1 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 
» 
» (ikisi Seminerci ve ki-

taplıkcı) 
Okutman 

c) Memuurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
İkinei » 

Tıp FaMMesî 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

3 
4 
5 
6 
7 
3 
7 

14 
16 

10 
10 
20 

20 
3 

3 
8 

12 
15 
11 

1 
20 
20 
20 

( 8. Sspm : 186 ) 



D. Görevin çeşidi 

b) öğretim yardımcıları 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

Asistan 
» 
» 
I» 

Uzman 
> 
» 
» 
» 

Okutman 
s> 
» 
» 

Sayı 

20 
40 
50 
50 
3 
4 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
3 

— 24 — 
Aylık 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 
70 
60 
50 
40 

D. 

6 
7 

10 
9 

10 
10 
11 
4 
6 
7 

10 
12 
9 

10 

Görevin çeşidi 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Ayniyat levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
İkinci '» 
Başeczacı 
Eczacı 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 
Ebe 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
44 

2 
2 

x\ylık 

70 
60 
35 
40 
35 
35 
30 
90 
70 
60 
35 
25 
40 
35 

Görevin adı 

Ankara Üniversitesi 

Rektör 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 

1 400 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Görevin çeşidi 

Dekan 

Dekan 

Dekan 1 210 
Türk Devrim Tarihi Enstitü Müdürü 1 140 Dekan 

Fen Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Tıp akültesi 

Sayı Ücret 

1 210 

1 210 

1 210 

[3] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 

2 150 
1 125 

D. Görevin çeşidi 

3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

Sayı 

5 
8 
4 
1 

10 
9 

10 

Aylık 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 

( S. Sayısı: 186 ) 



b. 

7 
-8 
9 

İO 
9 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

7 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Görevin çeşidi - ! 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Okutman 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 

» 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

Öğretim yardımcıları 

(Seminer kütüpanecisi) 

Fent Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Kitaplık müdürü 

. 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
> 

Hukuk Fakültesi 

a,) Öğretim Üyeleri 

Sayı 

8 
22 
18 

8 
2 
2 

1 
3 
5 
5 
o 
ö 
2 
7 
8 

10 

9 
15 
20 

5 

1 

1 
o 

. 0 
4 
3 
5 

10 

- » -

Aybk 

60 
50 
40 
35 
40 
40 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

60 

125 
100 

90 
80 
70 
60 

D. 

8 

7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
4 
6 
7 

10 
12 
9 

10 

Görevin çeşidi ü 

» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
2> 

» 
» 

Öğretim Yardımcıları 

Tıp Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

öğretim 'Yardımcıları 

c) Memurlar 

Kitaplık müdürü 
Başeczaeı 
Eczacı 

» 
Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 

» 

Sayı 

14 

9 
6 

12 
12 

2 
5 
9 
6 

12 
12 
16 
17 

10 
25 
30 
25 
1 
1 
1 
1 
J 

1 
1 
1 
1 
5 

30 
1 
1 

Aylık 

50 

60 
50 
40 
35 

150 
125 
100 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
90 
70 
60 
35 
25 
40 
35 
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[4] 

Görevin çeşidi Sa 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Doktor 
Kardeks memuru 
Daktilo 
Daktilo 
Sağlık memuru 
Fiş memuru 
Başodacı 
Dağıtıcı 
Odacı 

iyi 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
J 
7 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Desinatör 
Fotoğrafçı 
Fiş memuru 
Kaloriferci 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Not çoğaltma memuru 
Elektrikçi 
Çiltçi 
Ciltçi yardımcısı 
İdare memuru 
Daktilo 
Odacı 

» 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Dosya memuru 
Odacı 

Fen Fakültesi 

Desinatör 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 

» 
Not çoğaltma memuru 
Teknisiyen 
Cam aletleri yapıcısı 
Hazırlayıcı 

:» 
Şoför 
Fotoğrafçı 
Dağıtıcı 

1 
J 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

25 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 

- â a -
SAYILI CETVEL 

Ücret 

230 
150 
230 
175 
150-
115 
1J5 
130 
100 
90 

230 
230 
150 
175 . 
150 
150 
130 
130 
150 
100 
150 
150 
100 

90 

150 
90 

200 
230 
150 
130 
230 
200 
150 
130 
200 
150 
100 

Göreviıı adı 

Başodacı 
< )dacı 

Hukuk Fakültesi 
Not çoğaltma memuru 
Daktilo (yabancı dil bilmesi şarttı 

Elektrikçi ve telefoncu 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Tıp Fakültesi 
Teknisiyen 
Hazırlayıcı 
Arşivci 
Daktilo 

» 
» (Yabancı dil bilmesi şarttır) 

Otoklav memuru 
Mülâjcı 
Bandaj cı 
Masajcı 
Röntgen banyocusu 
Hastabakıcı 
Lâboratuvar hademesi 
Desinatör 
Fotoğrafçı 
Telefon santral memuru 
Onarıcı 
Şöfer 

» yardımcısı 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Ahçı 
Hazırlayıcı (F. K. B. lâboratuvar-
1ar için) 
Ahçı yamağı 
Terzi 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Odacı 

Bayı 

1 
12 

2 
') 1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

4 
32 
15 

7 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

66 
55 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

4 
2 
2 
2 
2 

12 

Ücret 

100 
90 

175 
230 
150 
200 
200 
115 
150 
175 
100 
100 
90 

370 
150 
150 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
150 
130 

90 
90 

230 
200 
200 
150 
200 
100 
175 
100 
100 
150 

115 
115 
115 
100 

90 
90 
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B. M. 

[5] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi İndirilen Eklenen 

Memurlar aylığı 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesi 
3 Fen Fakültesi 
5 Tıp » 

Hizmetliler ücreti 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 

Bölüm toplam! 

16 680 
28 200 
18 600 

Bölüm toplamı 63 480 

5 10Ö 
21 500 
32 700 
46 160 

105 460 
. :—-

, 

4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Türk Devrim Tarihi Ens

titüsü 13 330 
3 Fen Fakültesi 6 920 
4 Hukuk Fakültesi 5 740 
5 Tıp Fakültesi 5 740 

38 Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti 
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Bölüm toplamı 31 780 

10 250 

GENEL TOPLAM 105 460 105 460 

mm n 

{ S. Sayısı: 186 ) 


	tbmm080120820705.pdf
	tbmm080120820706.pdf
	tbmm080120820707.pdf
	tbmm080120820708.pdf
	tbmm080120820709.pdf
	tbmm080120820710.pdf
	tbmm080120820711.pdf
	tbmm080120820712.pdf
	tbmm080120820713.pdf
	tbmm080120820714.pdf
	tbmm080120820715.pdf
	tbmm080120820716.pdf
	tbmm080120820717.pdf
	tbmm080120820718.pdf
	tbmm080120820719.pdf
	tbmm080120820720.pdf
	tbmm080120820721.pdf
	tbmm080120820722.pdf
	tbmm080120820723.pdf
	tbmm080120820724.pdf
	tbmm080120820725.pdf
	tbmm080120820726.pdf
	tbmm080120820727.pdf
	tbmm080120820728.pdf
	tbmm080120820729.pdf
	tbmm080120820730.pdf
	tbmm080120820731.pdf
	tbmm080120820732.pdf
	tbmm080120820733.pdf
	tbmm080120820734.pdf
	tbmm080120820735.pdf
	tbmm080120820736.pdf
	tbmm080120820737.pdf
	tbmm080120820738.pdf
	tbmm080120820739.pdf
	tbmm080120820740.pdf
	tbmm080120820741.pdf
	tbmm080120820742.pdf
	tbmm080120820743.pdf
	tbmm080120820744.pdf
	tbmm080120820745.pdf
	tbmm080120820746.pdf
	tbmm080120820747.pdf
	tbmm080120820748.pdf
	tbmm080120820749.pdf
	tbmm080120820750.pdf
	tbmm080120820751.pdf
	tbmm080120820752.pdf
	tbmm080120820753.pdf
	tbmm080120820754.pdf
	tbmm080120820755.pdf
	tbmm080120820756.pdf
	tbmm080120820757.pdf
	tbmm080120820758.pdf
	tbmm080120820759.pdf
	tbmm080120820760.pdf
	tbmm080120820761.pdf
	tbmm080120820762.pdf
	tbmm080120820763.pdf
	tbmm080120820764.pdf
	tbmm080120820765.pdf
	tbmm080120820766.pdf
	tbmm080120820767.pdf
	tbmm080120820768.pdf
	tbmm080120820769.pdf
	tbmm080120820770.pdf
	tbmm080120820771.pdf
	tbmm080120820772.pdf
	tbmm080120820773.pdf
	tbmm080120820774.pdf
	tbmm080120820775.pdf
	tbmm080120820776.pdf
	tbmm080120820777.pdf
	tbmm080120820778.pdf
	tbmm080120820779.pdf
	tbmm080120820780.pdf
	tbmm080120820781.pdf
	tbmm080120820782.pdf
	tbmm080120820783.pdf
	tbmm080120820784.pdf
	tbmm080120820785.pdf
	tbmm080120820786.pdf
	tbmm080120820787.pdf
	tbmm080120820788.pdf
	tbmm080120820789.pdf
	tbmm080120820790.pdf
	tbmm080120820791.pdf
	tbmm080120820792.pdf
	tbmm080120820793.pdf
	tbmm080120820794.pdf
	tbmm080120820795.pdf
	tbmm080120820796.pdf
	tbmm080120820797.pdf
	tbmm080120820798.pdf
	tbmm080120820799.pdf
	tbmm080120820800.pdf
	tbmm080120820801.pdf
	tbmm080120820802.pdf
	tbmm080120820803.pdf
	tbmm080120820804.pdf
	tbmm080120820805.pdf
	tbmm080120820806.pdf
	tbmm080120820807.pdf
	tbmm080120820808.pdf
	tbmm080120820809.pdf
	tbmm080120820810.pdf
	tbmm080120820811.pdf
	tbmm080120820812.pdf
	tbmm080120820813.pdf
	tbmm080120820814.pdf
	tbmm080120820815.pdf
	tbmm080120820816.pdf
	tbmm080120820817.pdf
	tbmm080120820818.pdf
	tbmm080120820819.pdf
	tbmm080120820820.pdf
	tbmm080120820821.pdf
	tbmm080120820822.pdf
	tbmm080120820823.pdf
	tbmm080120820824.pdf
	tbmm080120820825.pdf
	tbmm080120820826.pdf
	tbmm080120820827.pdf
	tbmm080120820828.pdf
	tbmm080120820829.pdf
	tbmm080120820830.pdf
	tbmm080120820831.pdf
	tbmm080120820832.pdf
	tbmm080120820833.pdf
	tbmm080120820834.pdf
	tbmm080120820835.pdf

