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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Samsun Milletvekili Naşit Fırat ' ın, Başkan

lık Divanı Kâtipliğinden çekildiğine dair olan 
önergesi, okundu; 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerinde gö
rüşüldükten sonra; 

Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel S. Pek 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

İkinci Oturum 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak

kındaki Kanun kabul olundu; 
Götürü olarak alınan nebati yağ Muamele 

Raporlar 

1 . — Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesi 
ile eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/375) (Günde
me) ; 

2. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/366) (Gündeme) ; 

Vergileri cezalarından tahsil edilmiyen kısmının 
alınmaması; 

4870 sayılı Kanunun birinci maddesinin, de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanunlar da kabul 
olundu; 

Eti Bank Kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi üze
rinde bir müddet görüşüldükten sonra, istek 
üzerine Komisyona verildi; 

İlkokul öğretmenlerinin almakta oldukları 
aylık derecelerine; 

Erzincan'da yaptırılacak Meskenlere dair 
olan Kanunlar kabul olunduktan sonra; 

7 . V I I . 1948 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili İsparta Milletvekili 

C. K. încedayı S. Koksal 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Ur as 

3. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzala
nan Ekonomik işbirliği Anlaşması ile eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (J/376) (Gündeme) ; 

4. — Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
izin verilmesi hakkındaki 3132 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/327) (Günde
me). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R İ N C Î OTURUM 
Açılma saati: 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

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

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğun anlaşılması için 
yoklama yaptırıyorum. 

(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başla

narak yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/372) 

MUAMMER ERÎŞ (Ankara) — Arkadaş
lar, Beden Terbiyesi Bütçesinde değişiklik ya
pılmasını istilzam eden bu rapor, gündemin 
bundan sonraki maddesi ile ilgilidir. 1948 Büt
çesinin (A) işaretli cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki rapor müzakere edildikten 
sonra bunun müzakere edilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

2. — 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 Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/370, 2/113, 115, 117, 118) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü gündemin 
birinci maddesinin bu ikinci maddeden sonra 
müzakeresini istemektedir. Fakat bu ikinci mad
denin dağıtımından itibaren henüz 48 saat geç
mediğinden her ikisinin görüşülmesini de tehir 
ediyoruz. 

3. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25, 
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısiyle Afyon Karahisar Milletvekili 
Hazim Bozca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad

delerinin değiştirilmesi ve İstanbul Milletvekili 
Fuad Hulusi Demircili ve altı arkadaşının, Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
İçişleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/318 ve 2/5, 96) [1] 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 14 ncü mad
deyi okutuyorum. 

MADDE 14. — Vali ve kaymakamlar tarafın
dan yapılacak tebliğler üzerine, her ilin merkez 
ilçesiyle o il'e bağlı ilce merkezlerinde seçimi 
idare etmek ve denetlemek üzere 7 üyeden mü
rekkep birer seçim kurulu teşkil olunur. 

Bu üyeler: 
A) Mahallin belediye başkanı; 
B) O ilçe belediye meclisi üyeleri arasın

dan kur 'a ile ayrılacak bir; 
C) O ilçe genel meclis üyeleri arasından 

kur'a ile ayrılacak bir; 
D) O ilce mahalle muhtarları arasından 

kur'a ile ayrılacak bir; 
E) Varsa aşağıda sayılan meslek teşekkül

lerinin yönetim kurulları üyeleri arasından 
kur 'a ile ayrılacak bir; 

F) O ilce de teşkilât kademesi bulunan ve 
seçime katılacak olan siyasi partilerden kur 'a 
ile ayrılacak ikisinin tâyin edeceği birer; 

Üyeden ibarettir. ' 
O ilçenin genel meclis üyesi birden fazla de- -

[1] 185 e ek sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-
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ğilse kur'aya lüzum kalmadan bu üye kurula 
katılır. Daimî komisyon üyesi bulunmak seçim 
kurulundaki vazifeye engel sayılmaz. 

Ticaret ve sanayi odası, tarım odası, es
naf odası, baro ve etibba odası olan yerlerde 
bu meslek teşekküllerinin yönetim kurullarını 
teşkil edenlerden, o yerin belediye meclisi ve 
genel meclis üyesi olmıyanlarmm isimleri bir 
torbada birleştirilerek içlerinden birisi kur'a 
ile ayrılır.. 

Bir ilçede bu meslek teşekkülleri birden faz
la değilse yukarda yazılı olduğu şekilde yalnız 
onun yönetim kurulu üyeleri arasında kur'a çe
kilir. Bu hükmün uygulanmasında meslek te
şekküllerinin merkezleri nazara almır. 

O yerde teşkilât kademesi bulunan ve seçi
me katılacak olan siyasi parti birinci fıkrada ya
zılı tebliği mütaakıp üç gün içinde keyfiyeti bil
dirmesi lâzımdır. Bu şekilde olan siyasi parti 
ikiden fazla ise partiler arasından kur'a çekile
rek belli olan iki partinin tâyin edeceği üye
ler kurula katılırlar. Seçime katılmaktan sarfı 
nazar eden partinin tâyin ettiği kimsenin üye
lik hakkı düşer. 

Bu kurul, gizli oyla içlerinden birini baş
kanlığa seçer. Partilerin tâyin ettiği üyeler baş
kan seçilemezler. 

Seçim kurulu üyelerinin seçmen olmak vas* 
fini haiz bulunmaları ve okuyup yazma bilme
leri şarttır. 

Yukârıki fıkralarda yazılı kur 'alarm ayrı-
ayrı olarak hepsinin bir mahalde ve belli va
kitte çekilmesi lâzımdır. Kur'anın çekileceği 
gün ve saat en az üç gün evvel belediye» başkanı 
tarafından gazete ile, gazete olmıyan yerlerde 
bu ilân âdet olan vasıtalarla yapılır. 

Kur 'a tâyin olunan gün ve saatte, belediye 
dairesinde ve noter, noter olmıyan yerlerde bu 
vazifeyi gören memur marifetiyle ve açık ola
rak yapılır. Belediye başkanı, kur'ada hazır 
bulunmak üzere mahallin en büyük mülkiye 
memurunu, belediye daimî komisyonu üyelerini 
ve siyasi partilerden birer temsilci davet eder. 
Kur 'a gelenlerin huzuru ile yapılır ve keyfiyet 
bir tutanağa geçirilir. 

Seçim kurullarına dâhil olan her teşekkül 
için aynı esaslar dairesinde birer de yedek üye 
seçilir. Bunlar seçim kurullarında inhilâl oldu
ğu takdirde onların yerine vazife görürler. 

Yedek üyeler de kalmadığı ve kurulun üye 

.1948 0 : 1 
sayısı beşten aşağı düşmediği takdirde kurul 
görevine devam eder. Bundan aşağı olursa yu-
kardaki fıkralarda belirtilen usul dairesinde 
tamamlanır. Bu tamamlamada yedi adedi esas 
alınır. Gerek başlangıçta yapılacak ayırmada 
ve gerek sonraki tamamlamada birinci fıkrada 
sayılan yerlerden üye temini mümkün bulun
mazsa bunun yerine belediye meclisi üyeleri ara
sından kur'a ile ayrılacak diğer bir üye alınır. 

Şehir sınırları içinde ilce teşkilâtı olan yer
lerde bu ilçelerin seçim; kurulları; belediye ve 
il genel kurulu üyelerinden her ilce için birer 
ve İstanbul'da Şehir Meclisinden ikişer üye ile 
birinci fıkrada yazılı teşekküllerin yönetim ku
rulu üyeleri arasından ve siyasi partilerden yu-
kardaki fıkralarda yazılan esaslar dairesinde 
seçilecek her ilce için birer üyeden teşekkül 
edeî. 

Belediye başkanlığının valinin uhdesinde 
olduğu veya merkezden mansup bulunduğu yer
lerde bunların yerlerine o yer belediye kurulu 
başkanvekili kurula katılır.... 

Belediye meclisinin fesih ve iptali halinde 
veya meclisi teşkil e.leeek savıd-. üye va yedek 
üye kalmadığı takdirde belediye başkan veya 
vekili, ilçenin yeni kurulmuş olması dolayısiy-
le henüz belediye seçimi yapılmamış olan yer
lerde idare âmiri, mahalle muhtarlarına; seçim 
kurulu belediye üyeleri kur'asma gireeeeklerin 
ayrılmasını tebliğ eder. 

ihtiyar kurulları; mahalle adedi beşe kadar 
olan yerlerde üçer, beşten fazla olan yerlerde 
ikişer üyeyi aralarından ayırarak belediye bina
sında toplanırlar. Bunlar ya kendi araların
dan veya dışardan belediye üyesi olmak şartla
rını haiz kimseleri belediye meclisi üyesi ade-
diııce seçerler. Ve belediye meclisi üyesi kur'ası 
bu isimler arasından yapılır. 

Seçim kurulu üyeleri çoğunlukla toplanır
lar. Üst üste üç toplantıya gelmiyenler çekil
miş sayılır. Hazır bulunanların oy çokluğu bir-
leşmedikçe, seçim kurulu kararları muteber ol
maz. Olağanüstü toplantılarında yazılı davet ya
pılır. Mûtat toplantıların günleri ve'saatleri bir 
evvelki kararda belirtilir. 

Seçim kurullarında; sahifeleri numaralı ve o 
mahal idare kurulunca onamlı bir tutanak def
teri bulunur. İşlemler ve kararların tutanakları 
bu deftere yazılır. Ve başkanla üyeler tarafın
dan imzalanır. 

— 878 
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BAŞKAN — 14 ncü madde hakkında söz 

istiyen var mı? 
Söz istiyen arkadaşlar: Fazıl Ahmed Aykaç, 

Ahmet Tahtakılıç ve Osman Nuri Köni'dir. 
Başka söz almış arkadaş yoktur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ben 
Part i namına konuşacağım, daha evvel müsaade 
ederseniz? 

BAŞKAN — Fazıl Ahmed Aykaç'tan sonra 
konuşmanızda bir mahzur var mı? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Hay 
hay, buyursunlar. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisinizin se
çim emniyeti gibi âli bir mevzu etrafında haki
katen takdire değer hassasiyeti, görüyorsunuz, 
her tarafta ne kadar mesut akisler peyda etmiş
tir. Bunlar arasında şimdi müzakeresine başla
dığımız madde vardır. Onu dinlerken şimdi ha
tırıma birşey geldi. Bu yönetim kuruluna üye 
seçilecek meslek teşekkülleri arasına Basın bir
liklerinin de ilâvesi faideli birşey olacaktır sa
nıyorum. Tafsilâta girmiyeceğim. Takdir Yük
sek heyetinizindir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun bazı maddelerini tadile mütedair tasa
rının umumi müzakeresi sırasında, Müstakil De
mokratlar Grupu görüşünü memleketimizdeki 
seçim emniyetsizliği havasını toptan kaldırmak 
gibi bir düşünce ile adlî teminat sisteminin, bü
tün seçim safahatında bir prensip ve bir me-
tod olarak ele alınması hususundaki noktai na
zarını belirtmiş ve bunun kabulünü teklif et
miştir. 14 ncü maddenin yeniden tedvinine mü
tedair B. M. Meclisindeki müzakere sırasında 
verilen önergeler arasında, yine adlî teminat 
sisteminin bir safhası olmak üzere seçim kurul
larında hâkimlerin adlî teminattan beklenilen 
faydayı istihsal için vazife almaları hususunda 
da bir önerge verilmişti. Kurmuş bulunduğunuz 
Geçici Komisyon bu önergeyi müzakere ederken, 
evvelâ, hâkimlerin seçim kurulunda vazife al
malarının doğru olup olmadığı noktasını müza
kere etmiş ve bunu bir prensip kararına bağ
lamak yolunda, Müstakil Demokratlar, diğer 
geçmiş hadiselerden, umumi efkârda seçim em
niyetsizliğinin toptan giderilmesi gibi bir anla
yışla, yine noktai nazarlarını izah etmişlerdir. 

194$ Ö : 1 
Büyük Meclise şu noktayı açıklamak isteriz ki. 
bu geçici komisyonlardaki müzakere sırasında 
bilhassa Sayın Adliye Bakanının izahatı ile, se
çim kurulları ve komisyonlarına ait vazifelerin 
karakterleri bakımından politik vazifeler olma
yıp tamamen kanunların tatbikini temin edecek 
vazifeler olduğunu, yani karakteri kanun hü
kümlerini yerine getirmek gibi bir vazife teşkil 
ettiğini ifade etmişlerdir. Şu halde daha evvelki 
müzakerelerde hâkimleri acaba politika ile mi 
meşgul ediyoruz gibi hâsıl olan bir mütalâa ve 
endişenin yersiz olduğu meydana çıkmıştır. Yal
nız yine Hükümet adına izahat verirken hâkim
lerimizin memleketin geleneği ve vazifeleri ba
kımından haiz olduğu vasıflar itibariyle Hükü
met, hâkimlerin seçim kurulunda vazife alma
larını doğru görmemiştir. Bu, bir noktai nazar 
meselesidir. Müstakil Demokratlar evvelki nok
tai nazarlarını muhafaza etmektedirler. Fakat 
arkadaşlar, ondan sonra maddenin seçim emni
yetsizliğini evvelden tamamen ret ve cerhede-
cek şekilde hâkimlerin seçim kuruluna alına-
mıyaeağı şeklinde tedvini hususunda hakikaten 
Meclise değil bütün muhalefet grupları ve ba
ğımsızların geniş bir faaliyet gösterdikleri mü
şahede edilmiştir. Bunu elbet hepimiz memnu
niyetle kaydederiz. 

Bu faaliyetlerden doğan en iyi netice seçim 
kurullarına partilerden de üye alınması esasıdır. 
Şu halde 14 ncü maddede vücuda gelen tadilin 
ana vasfını seçim kurullarının vatandaşlarda hâ
sıl olacak her türlü şüphe ve tereddütleri izale 
etmek maksadiyle siyasi partilerden, âza alınma
sından ibarettir. Kabul etmek lâzımdır ki komis
yonda muhalefet guruplarının ifade ettikleri gi
bi bu netice de ileri bir adımdır. 

15 nci madde geldiği zaman ayrıca izah et
meye hacet kalmadan şimdi söylemek isterim ki 
artık 15 nci maddede partilerden âza alınması esa
sını da kabul ederek seçim kanunumuzda bu dü
şüncenin de bir prensip anlayışiyla girmesini ve 
bundan sonraki maddelerin seçim müesseselerin
de komisyonlarda hâkim prensip olarak yaşama
sını çok arzu ediyorduk, fakat maddeler tetkik 
edilecek olursa görülecektir ki, maatteessüf bu 
prensip kabul edilmemiştir. 

Esas hakındaki görüşümüzü böylece tebarüz 
ettirdikten sonra maddenin tekniğine ait bir 
teklifimizi de arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, sondan bir evvelki fıkrayı tetkik 

- 87? -
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ederseniz, üst üste üç içtimada bulunmıyan üye 
vazifeden çekilmiş sayılacağı hükmünü görür
sünüz. Halbuki maddenin bünyesini vücuda geti
ren nokta partili üyelerin kurullarda âza olarak 
bulunması keyfiyetidir. Hal böyle olunca üç de
fa üst üste içtimaa gelmemek suretiyle çekilmiş 
sayılacak partili üyelerin yerine yeniden tebli
gat yapılarak üye göndermeleri lüzumunu belirt
mek ve bunu 24 saatlik bir zamana bağlamak 
parti mümessillerinin mutlaka kurullarda bulun
durulması zihniyeti muhakkak ki bir emniyet 
unsuru olacaktır-

Bu hususta bir de önerge vermiş bulunuyoruz. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (istanbul) — Evvelce, 

zaten hallolunmuş bir meseleye, müsaadenizle te
mas etmek isterim. 

Teminatı adiyeye esas itibariyle taraftar ol
duğum halde Anayasanın imkân vermemesi do-
layısiyle filhal, teminatı adliyenin seçim kanu
nun girmesine cevaz bulmadığımı ispata çalışmış
tım. Çünkü Anayasaya hürmete mecburuz. Çün
kü hukuk Devleti sistemi kabul eden milletler 
Anayasalarına hürmetkardır. Hattâ nasıl ki şeri
atı siyasete âlet yapamıyoruz, Anayasayı da siya
set için kötülemeye hakkımız yoktur. (Bravo 
sesleri). 

Bendeniz 14 ncü maddeye temas etmek istiyo
rum. Bir ibaresini Anayasaya muhalif görüyo
rum- Anladığıma, işittiğime, gördüğüme göre di
ğer partinin komisyonu çok sıkıştırmış malâ-
yutak biratkım tekliflerde bulunmuş olduğa an
laşılıyor- Hattâ öyle tekliflerde bulunmuşlardır 
ki; demokrasiyi bile hiçe saymışlar, imhaya kadar 
varmışlar, Anayasayı ayaklar altına almışlardır. 

Buna binaen komisyon biraz sulhcu munsif davran
mış bir idare bulmuş, 14 ncü maddede âdeta defi 
belâ kabilinden bu ibareyi kabul etmiştir. (Gülüş
meler). Arkadaşlar bu tekliflerin mânasını 
bendeniz anlıyorum, istikbalde doğacak bir par
tiye karşı bir tertip ve suikast mânası vardır. 
Teklif edenler muhakkak ki, hiç olmazsa şu im
tiyazı kurtarmaya çalışmışlardır. 14 ncü mad
denin (F) bendini okuyorum. ((.) ilçede teşkilât 
kademesi bulunan ve seçime katılacak olan siyasi 
partilerden kur'a ile ayrılacak ikisinin tâyin 
edeceği birer üyeden ibarettir). 

O ilçede teşkilât kademesi bulunmıyan bir 
parti r'arzediniz ki, 39, 45, 48, 50 vilâyette teşki
lât yapmış da bir ilçede yapmamış. Halbuki o ilçe
ye kurul için kur'aya girecek üye göndermek is-
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tiyor. Külfete ve masrafa katlanıyor. Külfete 
katlandıktan sonra gönderebilir, ne karışırlar? 
Çünkü anasıl Milletvekili adayı koymak hakkını 
veriyoruz, kanun veriyor. Halbuki kurula üye 
göndermek fer'idir. (Doğru sesleri.) Sonra ben
deniz bunu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 69 ncu 
maddesine mugayir görüyorum. Müsaade eder
seniz maddeyi okuyacağım: 

Altmış dokuzuncu madde — Türkler ka
nun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna 
uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, 
aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve ya
saktır. Arkadaşlar, 14 ncü maddedeki [O ilçede 
teşkilât kademesi bulunan] ibaresini kabul et 
mek 69 ncu maddeye de mugayirdir. 

Bu ibarenin kaldırılması için bendeniz bir 
teklifte bulunuyorum ve bunun için bir takrir 
veriyorum. Takdir sizlerindir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, bir 
önergem var onu Yüksek Heyetinize arzedeceğim 
ama daha evvel bir şeye nazarı dikkatinizi cel-
bedeceğim. Beş dakika evvel Divanda vazife 
görürken dikkat ettim, Meclis açıldığı zaman 
Mecliste yer alan Sayın Demokrat Parti arkadaş
ları Seçim Kanununun müzakereye geçilmeden 
evvel burada idiler. Seçim Kanunu müzakere 
edileceği zaman Meclisi terkettiler ve hep birden 
dışarıya çıktılar. Bu hakikaten nazarı dikkati 
calip bir şeydir. Demek ki, onlar Seçim Kanu
nunu yine meydanlarda yapmak niyetindedirler. 
Seçim Kanununun yeri burasıdır, Seçim Kanu
nunu burada müzakere ediyoruz. Onlar Meclisi 
bırakıp meydanlara gitmektedirler. Çok nazarı 
dikkati calip bir noktadır. Şimdi Mecliste bir 
tek Demokrat Parti Milletvekili yoktur. Müsta
kil Demokratlardan bahsetmiyorum, onların adı 
başka sanı başka. (Üçüncü Partiden de var ses
leri). 

Teklifime gelince: Aziz arkadaşlarım; kurul
lara girecek meslekî teşekküller arasında, ziraat 
odaları da sayılmıştır. Halbuki ziraat odalarm-
dakiler evvelce yapılan müzakerelerde belirtil
diği gibi memur vasfında arkadaşlardır. Bu iti
barla ziraat odalarının bu meslekî teşekküllerden 
arasından çıkarılmasını ve bunun yerine, biraz 
evvel arkadaşımız Fazıl Ahmed Aykaç'm izah 
ettiği veçhile, bulunan yerlerde Etibba odası 
ve buna ilâveten Basın Birliklerinin bu meslekî 
teşekküller arasına alınmasını ve kanunun met
nine ilâvesini arz ve teklif ederim. 
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EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, ben

deniz şu fıkra üzerinde durmak istiyorum. Ha
riçte teşkilâtı bulunan ve seçime katılacak si
yasi partilerden kur 'a ile ayrılacak ikisinin bi
rer mümessil tâyin edeceği birer üyeden iba
rettir. deniyor. Bu mesele iki partinin adetâ 
anlaşır gibi koyduğu bir fıkra gibi tecelli edi
yor. Müsaade buyurulursa her hangi bir parti 
pek âlâ teşkilât kademesi olmadan da bir ilçede 
seçime girebilir. Bunun için bu fıkrayı tadil et
mek lâzımdır; İkinci nokta bağımsızlar da pek 
âlâ teşkilâtı olmadan da seçime katılabilir. Ba-
ğmısızları temsil edecek bir zatın iştirakini te
min için fıkraya bir ilâve yapılabilir. Anayasa 
bağımsızların da seçime iştirakini kabul ettiğine 
göre bunların da bir mümessil blundurmaları 
yerinde olur. Halbuki burada bağımsızlar dışar-
da kalmaktadır, iki parti anlaşacak, yeni ku
rulan partiler, bağımsızlar dışarda kalacak. Ya 
bu heyetler iyice anlaşılırsa, kendi isteklerine 
uygun bir liste çıkarırlarsa... Onun için herhangi 
bir şekilde şüpheyi davet edecek istikâmette ve 
karışıklığa meydan verecek ifadeye meydan 
verilmemesini ve bu fıkranın tashihini teklif 
ederim. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Se
çim kurulunun belediye başkan ve üyelerinden 
teşkiline karşı duyduğumuz endişeye şimdi 14 
ncü maddenin aldığı şekille cevap verilmiş ve 
hepimizi tatmin etmiş bir durumdadır. Seçim 
kurullarının vazifelerinin önemi büyüktür. 
Çünkü sabah erken satte başlayıp akşama ka
dar büyük bir çalışmanın sonu olarak yapılan 
seçimin aynı zamanda seçim kurulunun vazife
sini görerek son tutanağı hazırlamasına vara
caktır. Binaenaleyh en son ve en mühim vazi
fe, seçim kurulunun son olarak hazırladığı tuta
nakların imzalanması ve tamamlanmasıdır. Bi
zim gibi parti temsilcilerini üye olarak almıyan 
devletlerde ve dünyanın en son yapılan kanun
ları dahi seçim kurullarının en son dakikada 
imzalayacakları tutanakların ehemmiyetini dik
kate almışlar ve bu tutanakların hazırlanması 
için gayet kuvvetli müeyyideler koymuşlardır. 
Bilindiği gibi, birçok memleketlerde hâkimler 
seçim kurulunun başı olmasına mukabil, böyle 
bir vaziyete rağmen seçim kurulunun hazırlaya
cağı son tutanağın hazırlanmaması ihtimali seçi
min ilân edilmemesi ihtimali, seçimin ifsat 
edilmesi ihtimali, düşünülerek son bir müeyyide 
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konulmuştur. Çeşit ihtimaller olabilir. Seçim 
kurulunu teşkil edecek miktarda üyelerin gel
memesi, imzadan istinkâf ettikleri, ilândan is-
tinkâf ettikleri düşünülebilir ve sabahtan akşa
ma kadar cereyan eden seçim muamelelerinin 
son kısmı aksar ve seçim fasit olur. Bunu düşü
nerek en son yapılmış olan modern kanunlarda 
dahi bizim gibi seçim kurullarına parti mümes
silleri üye olarak alınmamış olan devlet kanun
larında seçim kurulunun en son vazifesi olan 
tutanakları hazırlama ve ilân keyfiyeti garan
ti altına alınmıştır. Vakaa bizde bu vazifenin 
yapılmamış olması Ceza Kanununun vazifeyi 
suiistimal suçunu teşkil edebilir. Fakat bu ce
za müeyyidesi İtalya'da mevcut olduğu halde 
bunun için ayrıca bir ceza koymayı emniyetli 
telâkki etmişlerdir. 

Bendeniz kanunun bu tarafını boş buldum, 
ve bilhassa parti temsilcileri alındıktan sonra 
muhtelif kimselerden karma bir teşkil yapıldığı
na göre muhtelif anlaşmalara, hususi maksatlara 
hizmet edebilecek bir durum arzettiğine naza
ran bu sistemin, şimdi konulan karma siste
min garantisini de beraber koymak lâzımdır. 

Başkanlığı yalnız hâkimlere veren memleket
ler dahi bu garantiye ihtiyaç duymuşlar ve Ce
za Kanunundan ayrı olarak bu seçim kanunları
na ayrıca bir cezai müeyyide koymuşlardır. 

Bendeniz böyle mahallî seçimleri toptan if
sat edebilecek olan - sabahtan akşama kadar ce
reyan etmiş, hattâ aylardanberi hazırlanmış 
olan seçimi bir anda sabote etmek mümkündür -
hareketlere karşı bir müeyyide koymak lüzu
muna kaniim. Binaenaleyh bu hususta en son 
yapılan kanunlardan birinden aldığım bir mad
deyi kanuna eklemeyi zaruri görüyoruz. O da 
şudur : (Her kim seçim kuruluna mensup oldu
ğu halde kanuna aykırı hareketler ve ihmal
lerle seçimlerin yapılmasını imkânsız kılar ya
hut seçimlerin iptaline sebep olur yahut seçi
min neticesini tahrif eder veya neticesini ilân 
etmekten imtina ederse» yazılı olan ceza ile ce
zalandırılır. diye bir ek madde ilâvesini teklif 
ediyorum. 

İkinci bir nokta olarak ziraat odalarının bu 
heyetler içine girmesini bendeniz çok faydalı 
bulurum. Ziraat odalarının, çiftçilerin, memle
ketimizdeki mâna ve önemleri malûmdur. Ben
ce bunun kalması doğru ve faydalı olur. 
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Gazeteciler derneğine gelince : 
Bunların memleketimizde mevcutları az ol

makla beraber kendim de gazeteci olarak bun
ların da girmesini canü gönülden arzu ederim. 
Ve bu teklifi yapan arkadaşıma iltihak ederim. 

FAZİL AHM.R1) AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Teşekkür ederim. 

AHMET TAHTA KILIÇ (Kütahya) —Muh
terem arkadaşlar; demokrasinin temelini rey ve 
kanaatlerine salı ip vatandaşlar teşkil eder. Bu 
bakımdan bu kürsüden hiçbir vesile ile halk top
lantılarım tenkit edici veya onların kıymetini 
küçümseyici mahiyette konuşma yapılmasını he
pimizin kurulması için aşk taşıdığımız demok
rasi fikrini ve halkı rencide eder mahiyette te
lâkki ederim. Bu itibarla Sedat Pek arkadaşı
mızın konuşmasını, bütün memleket anlayışı 
önünde yersiz bulduğumu ifade ederim. (O senin 
anlayışın sesleri). 

SEDAT PEK (Kocaeli) — Söz istiyorum, 
şahsıma taallûk ediyor. 

BAŞKAN — Not ettim, sıranız geldiği zaman 
konuşursunuz. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Be
nim mâruzâtım şekle ait olacaktır. Maddenin F 
fıkrasında « o ilçede teşkilât kademesi bulunan 
ve seçime katılacak olan siyasi partilerden kur'a 
ile ayrılacak ikisinin tâyin edeceği birer üyesi » 
ayni hüküm maddenin altında bu şekilde siyasi 
partiler ikiden fazla ise, partiler arasında kur 'a 
çekilerek belli olan iki partinin üyeleri katılır
lar » bu iki hüküm hemen aynı kelimelerle teker
rür etmiştir. Komisyon uygun bulursa, bu ya
zılışın insicam bakımından düzeltilmesini rica 
edeceğim. 

ikincisi; Belediye Başkanlığının Valinin uh
desinde olduğu veya merkezden man sup bulun
duğu yerlerde bunların yerlerine o yer Belediye 
kurulu başkanvekili kurula katılır. 

Şimdi Istanbulu düşünüyorum. Belediye Baş
kanlığı Vali uhdesindedir. Kurula iltihak edecek 
üyeler arasında beledij-e başkanları da vardır. 
Burada İstanbul Belediye Başkanlığı valinin uh
desinde olduğuna göre, o alınmıyacak yerine 
belediye meclisindeki başkanvekili alınacak. Bu
nu herhangi ilçenin kuruluna üye diye koyaca
ğız. İstanbul Belediyesi sınırında on iki 
ilce var. Bunun hangisine üye koyaca
ğız. İstanbul'dan doğrudan doğruya merkez 
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ilçesi diye bir şey yoktur. Doğrudan doğruya 
belediye sınırı içindeki şehir sahaları ilçelere 
ayrılmıştır. Vakıa maddenin bir yerinde şöyle 
bir hüküm vardır. (Gerek başlangıçta yapıla
cak ayırmada ve gerek sonraki tamamlamalarda 
birinci fıkrada sayılan yerlerden üye temini 
mümkün bulunmazsa bunun yerine belediye 
meclisi üyeleri arasından kur'a ile ayrılacak di
ğer bir üye alınır). Bu maddenin delâletinden, 
istifade ederek Belediye Başkanvekili ilçenin bi
rindeki kurula koymak diğer ilce kurullarına 
da1 belediye meclisinden bir üye fazla seçmek 
mümkün olabilir. Bu takdirde belediye başkan-
vekilini İstanbul'daki merkez ilçelerden han
gisine başkan olarak koyacağız. Bu maddede 
nıeskût geçmektedir. 

Bir güçlük daha çıkacak o da: ilçelerden ge
len tutanakları birleştireceğimiz zaman bu tuta
nakların tevhidinde daimî encümene iştirak 
edecek kurul bu ilçelerden hangisinin kurulu 
olacaktır? İstanbul'daki ilçelerin mütaaıddit ve 
merkez ilçesinin bulunmamasına binaen bunla
rın açıklanmasında tatbikatta faydalı olur sanı
yorum. 

Selde ait son mâruzâtım: Meslekî teşekkül
lerden ilce kurullarına üye seçilirken bunların 
arasında meclisi umumiden ve belediye mecli
si üyelerinden kimseler varsa kur 'a haricinde 
bırakılacaktır, diye bir hüküm vardır. Güzel 
ayni adam iki yerden birden seçilmesin. Yalnız 
bütün belediye meclisi ile meclisi umumi üye
leri buradan hariç bırakılacaktır diye yazılmış 
maddeye. Böyle olacağına: belediye meclisin
den seçilecek üyenin kur'asının daha evvel 
çekilmiş olması lâzımgeleceğine göre sâde onun 
hariç bırakılması, ve diğer belediye üyelerinin 
kur 'aya ithal edilmesi daha mâkul olur. Çün
kü o meslekî teşekkül namına kur 'a isabet 
edip gelen arkadaşın oradaki vasfı belediye 
üyesi olmak vasfı değildir. Bir meslekî te
şekkül namına geleceğine göre o meslekî teşek
külde çalışan bir kimse ayni zamanda belediye 
üyesi ise neden o kurul haricinde bırakılsın. 
bendeniz bunu muvafık görmüyorum. Böyle 
olmasında zaruret görüyorum. Bir meslekî 
teşekkülün bütün üyeleri aynı zamanda bele
diye meclisi üyeleri de olabilir; o zaman tatbi
katta bunların hepsinin kura haricinde bırakıl
ması gibi bir netice çıkacaktır. Bu itibarla ko
misyon da müsaade buyurursa bu fıkraya bu 
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şekilde tashih etmek yerinde olur kanaatinde
yim. 

Sonra hem belediye meclisinde hem de mec
lisi umumide âza olmak mümkündür. Bunların 
tamamına şâmil olmak üzere adına kura yık
mış olan kimselerin kura dışında bırakılması 
hükmünün konması maksada daha uygun ola
caktır. Bunu rica ediyorum. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Aziz arkadaşla
rım; sözlerimi ve maksadımı bu kadar yanlış 
anlamasını Tahtakılıç'nı güveudiğim zekâsına 
yakıştıramadım. Ben halk toplanmasın, halk iç
tima etmesin demedim; ben, Secim Kanunu 
meydanlarda, kaldırımlarda değil, burada mü
dafaa edilir dedim ve onu burada müdafaa et
mesi şart olan Demokrat Partili arkadaşların 
burayı terkedip gitmelerine işaret ettim. Adı 
Demokrat Milletvekilleri olan arkadaşların bir 
arkadaşın bir tek işaretiyle Meclisi terkedip git
tiklerine işaret ettim. Kasdım budur. 

Sonra Bana Demokrasi öğreten arkadaşın 
cesaretine hayret ederim, Demokrasiyi doğu
ran Halk Partinin üyesi olan bana, demokrasi 
dersi verilmez. 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; Koni arkadaşım, komisyonda konuşu
lan bir mesele hakkında bazı şeyler işittik, an
ladık, yahut ta gördük ve nihayet bunun neti
cesi olarak - şu tâbiri kullandılar - defi belâ ka
bilinden 14 neü maddenin bir (F) fıkrasını da... 

OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — İbare
sini de... 

İHSAN YALÇİN (Devamla) — Ki, ibareyi 
de encümen kabul etmek zorunda kalmıştır bu
yurdular. Arkadaşımızın sözleri biraz kapalı ol
duğu için bendeniz meselenin aydınlanmasına 
medar olmak üzere komisyonda geçen müzake
reler hakkında izahat vermek istiyorum; Bu 
suretle hem efkârı umumiye aydınlatılmış ve 
hem de meselenin açıklanması bakımından fay
da temin etmiş oluruz. 

Muhterem Adnan Adıvar arkadaşımız; par
tiler mümessillerinin seçim kurullarına üye ola
rak alınmalarını temin için bazı şartlar ileri 
sürdüler. Bu şartların bir tanesi de, üye olmak 
hakkını kazanmak için partilerin en aşağı mem
leketin yarısından fazla yerinde teşkilât vücuda 
getirmiş olmaları lâzımdır. Demokrat Partili 
arkadaşlarımız komisyonda bu fikri destekledi
ler ve teşvik ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi 
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ki, memlekette demokrasiyi samimî olarak yer
leştirmek ve ilerletmeye kaani olarak ortaya 
atılmıştır, ve bu fikri desteklemiştir, Cumhuri
yet Halk Partisine mensup olan milletvekilleri 
bu meselenin komisyonda görüşülmesine dahi 
tahammül edemediler. Bu, şu demektir ki, mem
lekette seçim esnasında, seçim kurullarına üye 
olmak, üye hakkı kazanmak bugünkü vaziyete 
göre, Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat 
Partinin yedi inhisarına girmiş demektir. Bunu 
Cumhuriyet Halk Partili Milletvekilleri ko
misyonda konuşmaya dahi tahammül edemedi
ler ve derhal bu müzakere harici bırakıldı. Her
kes tarafından bilinmesi lâzımgelen bu mesele
nin burada aydınlatılmasını memlekette demok
rasi hayatının inkişafı bakımından ve Cumhu
riyet Halk Partisinin de bugün taşımakta oldu
ğu zihniyetin her tarafta belirtilmesi bakımın
dan faydalı buldum. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Hepsi değil. 
İHSAN YALÇIN (Devamla) — Bağımsız 

arkadaşım Sayın Soysal, bağımsızların da se
çim kurullarında temsil edilmelerini, bu onla
rın da hakları olduğunu ifade etti. Arkadaşım 
itimat buyursun ve inansın ki ; seçim kurulları
nı temsil eden insanlar bağımsızların haklarını 
Meclis Komisyonunda nasıl seçime iştirak etme 
hakkından mahrum edilmek istenen başka par
tilerin haklarını müdafaa ettiler ve onların na
sıl buna iştirak edebilecekleri hakkında hüküm
ler koydularsa, bağımsızların da teşkil edilecek 
seçim kurul ve komisyonlarında haklarını aynı 
şekilde müdafaa edeceklerdir, buna emin olsun
lar. Hattâ o şekilde müdafaa edilmiştir ki, 
arkadaşımın dahi burada vücudu, bu kürsüde 
söz söylemesi bu zihniyetin bizde yaşadığının 
bir delilidir. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Aferin Yalçın, 
aferin. 

İHSAN YALÇIN (Devamla) — Basın bir
liklerinin üye olarak bulunmasını teklif ettiler, 
bir arkadaşım. 

Muhterem arkadaşlar memleketin ancak bir
kaç yerinde basın birliği vardır. Birçok yer
lerinde yoktur. Sonra bunlar bir zümrenin mü
messilidir. Bunların seçim kurullarına üye ol
maktan ziyade, seçim kurulları haricinde vazi
yeti daha yakından tetkik ederek memleket et-
kârı umumiyesini tenvir etmeleri daha iyidir. 

Sonra üç içtimaa gelmiyen seçim kurulu üye-
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sinin, istifa etmiş addedilerek yerine başkası
nın alınıp alınmaması meselesini mevzu ubahset-
tiler. Bilhassa parti mümessillerinin seçim ku
rulu üyesi olanlarının gelmemeleri, üç içtimaa 
gelmemeleri suretiyle kendilerinin artık içtima
lara devamının bertaraf edilmiş olması gibi bir 
zihniyeti ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa seçim ku
rullarında vazife alacak partili üyelerin, parti
leri temsil eden üyelerin vazifelerine daha sa
dakatle devam etmeleri ve vazifeleri bağından ay
rılmamaları lâzımdır. Bu, diğer üyeler hakkın
da da varit olabilir. Binaenaleyh bu meselenin 
ayrıca bir tetkik mevzuu olmasını bendeniz fay
dasız bulurum. 

Şimdi seçim kurullarında partili üyelerin va
zife almamaları meselesinde bazı mahzurları 
söylemeden geçemiyeceğim. Ve burada bunları 
söyledikten sonra seçim kurullarında vazife ala
cak partili üyelere bazı ricalarda bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; seçim kurullarında 
vazifelerin (aksimi, ilçeler dahilindeki seçim 
sandık merkezlerinin tâyini, sandık merkezleri
ne gidecek vatandaşların vaziyetlerinin tesbiti 
sandık başlarına gönderilecek azaların tâyini 
gibi mühim meseleler vardır. Ve bunlar, zanne
dildiği gibi, bazılarının zannettiği gibi, kolay 
işler değildir. Bunların tâyin ve tesbitinde se
çim kurullarında vazife alacak partili üyeler, 
sırf partilerinin menfaatlerini düşünerek, va
tandaşı şu veya bu istikamette yormayı, şuraya 
buraya gidip gelmek suretiyle birçok külfetlere 
mâruz kılmayı temin edici itirazlarla bunları teş
vik edici hareketlerde bulunurlarsa, seçim ku
rullarında bitaraf şekilde ve yalnız seçimin emni
yet ve selâmetini temin için çalışan, iyi niyetli ar
kadaşları müşkül vaziyete sokabilir. Binaenaleyh 
bu sisteme yeni gidiyoruz. Bu çalışmada partili 
arkadaşların dahi, parti menfaatlerini düşün
mekle beraber, vatandaşları ızrar ot m ivecek ve 
vatandaşı parti işlerine vasıta etmiyecek şekilde 
İyi düşünmelerini, bu işlerin, gelişmesi, geniş
lemesi ve emniyeti bakımından lüzumlu ve fay
dalı bulurum. 

NEOATÎ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlar; Yüksek Meclisçe malûmdur ki, herhangi 
bir partinin hükmi şahsiyet iktisap edebilmesi 
için, memleketin her tarafında teşkilâtını ta
mamlamış'olması şart değildir. Bir partinin teş
kilâtı bulunmıyan yerlerde dahi taraftarları bu-
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lııımıası çok mümkündür. Elbette o taraftarla
rın da hukuku vardır. Onların hukukuna da 
riayet etmek icabeder. Binaenaleyh şahsiyeti 
hükm iyeyi iktisap etmiş olan herhangi bir parti 
memleketin her tarafında teşkilâtını ikmal et
memiş olsa dahi seçim kurullarına kur'a ile se
çilmek hakkını haiz olması lâzımgclir. Buna 
göre 14 ncü maddenin (F) fıkrasında ((.) ilçede 
teşkilât kademesi bulunan) ibaresinin lıazfi lâ
zımgelir. Bu benim bir anlayışımdır, kabul, ret 
Yüksek Meclisindir. 

Şimdi şu tasarıya göre (F) fıkrasını aynen 
kabul ettiğimize göre de o ilçede teşkilât kademesi 
bulunan terkibinden «Kademe» kelimesinin haz
fı lâzımdır. «Teşkilât kademesi» dersek o ilçede 
bir teşkilât bir de onun aşağısında kademe ba
samak bulunmak nahiyesinde köyünde bir teş
kilâtın dahi bulunması mânasını ifade eder. 
Halbuki anlayışıma göre gerek Komisyonca ve 
gerek Yüksek Meclisçe matlup olan gaye bu değil
dir. Bu şekilde «Kademe» irin hazfı suretiyle 
ilıarenin tashihini istiyorum. Elimizdeki tasa
rının ikinci sabitesinin 8 nci satırında «Gazete 
ile gazete olmıyan yerlerde bu ilân âdet olan va
sıtalarla yapılır.» deniliyor. Şu fıkrayı baştan 
okuyalım. «Yukarıki fıkralarda yazılı kur'alarm 
ayrı ayrı olarak bellisinin bir mahalde ve belli 
vakitte çekilmesi lâzımdır. Kuranın çekileceği 
gün ve saat en az üç gün evvel belediye başkanı 
tarafından gazete ile, gazete olmıyan yerlerde 
bu ilân âdet olan vasıtalarla yapılır.» 

Arkadaşlar; «Gazete olmıyan yerlerde bu 
ilân».. Biz evvelce benim çocukluğumda bu keli
mesi sarfı osmanide (İsmi işaret) ti. Şimdi buna 
(Zamir) diyorlar, tsmi işaret bir müşarünileyh, 
zamir ise bir merci ister. Bunun mercii (tlân) 
dır. Yukarda hiç ilân kelimesi geçmedi. Bina
enaleyh «İlân» terkibi bozuktur. Eğer Sayın 
Sözcümüz kabul ederse ibare şöyle olmalıdır: 
(Kur'anın çekileceği gün ve saat, en az üç gün 
evvel belediye başkanı tarafından gazete ile, ga
zete olmıyan yerlerde âdet olan vasıtalarla ilân 
edilir.) 

Yine ikinci sabitenin ikinci sütununun 2-'î 
ncü satırında (Yedek üyelerin de kalmadığı ve 
kurulun üye sayısı beşten aşağı düşmediği tak
dirde kurul görevine devam eder. Bundan aşa
ğı olursa yukarda ki fıkra dairesinde belirtilen 
usul dairesinde tamamlanır.) şeklinde bir fıkra 
vardır. Yukarıki fıkrada kur'amn çekileceği gün 
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ilan edilecek, kur'ada hazır bulunacaklara da
vet yapılacak ve merasim dairesinde kur'a çeki
lecek. Böyle mi kastediliyor? 

Yine .kur'anm yapılacağı gün ilân edilecek. 
Pekâlâ. 

Şimdi, mazbataların birleştirilmesi esnasında 
bir inhilâl vukubulmuşsa, mazbataları bırakaca
ğız da yeniden kurul teşkil etmek için ilân mı 
yapacağız? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Ekseriyet varsa mesele yok. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Beş kişiden 
aşağı düştüğü vaziyetini mülâhaza ediyorum. 
Orada bulunanlardan derhal birsini mi tâyin 
edeceğiz, yoksa tasnif işini bırakıpda yeniden 
kurul teşkil için ilân mı yapacağız, kur'ada ha
zır bulunması lâzımgelenleri davet edeceğiz, 
merasime tebean isim seçeceğiz, üye seçeceğiz, 
bu mu kastediliyor? Bu noktanın kürsüden ay
dınlatılması, maksat ne ise ona göre ibare yazıl
masını isterim. 

•Yine tasarının ikinci sayfasının, ikinci sütu
nunun 33 ncü satırında «Şehir sınırları içinde ilce 
teşkilâtı olan yerlerde bu ilçelerin seçim kurul
ları belediye ve il genel kurulu üyelerinden 
her ilce için birer ve İstanbul'da şehir meclisin
den ikişer üye ile birinci fıkrada yazılı teşekkül
lerin yönetim kurulu üyeleri arasından ve siyasi 
partilerden yukardaki fıkralarda yazılı esaslar 
dairesinde seçilecek her ilce için birer» şeklinde 
bir yazı vardır. Bakınız «her ilce için» yine 
burada tekrar ediliyor. Binaenaleyh ibarede 
tekerrür vardır, uslübü kanuni yoktur. Ben ol
sam şöyle yazarım. Kabul ederseniz burada tas
hihi mümkündür. Okuyorum: (Şehir sınırları 
içinde ilce teşkilâtı olan yerlerde bu ilçelerin se
çim kurulları her ilce için Belediye ve il Genel Ku
rulu üyelerinden birer ve İstanbul'da Şehir Mec
lisinden ikişer üye ile birinci fıkrada yazılı te
şekküllerin yönetim kurulu üyeleri arasından ve 
siyasi partilerden yukardaki fıkralarda yazılı 
esaslar dairesinde seçilecek birer üyeden teşek
kül eder). İbare düzgün olur. Siz bilirsiniz. 

Sonra efendim, burada genel kurul deniyor. 
Zannederim genel kurul, genel meclis olacak. O 
kastediliyor. Buna genel kurul da deniliyor. 
33 ncü satırda başlıyan fıkrada şehir sınırları 
içinde belediye ve il genel kurulu üyelerinden 
deniliyor, evet meclisi umumiyeye; il genel ku-
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rulu da denilebilir, fakat bizim kulaklara ya
bancı geliyor. Bu tasarı yukarda genel meclis 
demiş, aşağıda da genel kurul diyor. Bizini ku
lakların alışıklığı; genel meclistir. Bunu da 
genel meclise çevirmek münasip olur. 

Sonra efendim; tasarının üçüncü sayfasının 
birinci sütununun 16 ncı satırında, «hazır bulu
nanların oy çokluğu birleşmedikçe» deniyor. 
Oy çokluğu kiminle birleşecek? Oy azlığı ile mi, 
yoksa ikinci bir oy çokluğu var da onunla mı? 
Oy çokluğunun birleşeceği yeri bulamadım ben. 

Benim anlayışnna göre ifade; hazır bulunan
ların oyları çoklukla birleşmedikçe denilmelidir 
bu çokluk, mokluk kelimeleri burada kullanıldık
ça ibare düzelmez, ekseriyet tahassül etmedikçe 
denilirse mesele yok. Bu ibarenin şekli beheme
hal bulunacaksa «hazır bulunanların oylarının 
çokluk ile birleşmedikçe» diye tashih edilmelidir. 
ibare budur. Şimdilik mâruzâtım bundan iba
rettir. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar; ben tarım odası meselesi üzerinde dur
mak isterim. Bugün belki küçük olabilir. Fa
kat biliyoruz ki, memleketin büyük bir kısmı, 
% 80 ni derecesinde köylü ve çiftçi vardır. Ni
hayet bu odalar bir gün genişliyecektir. Bunun 
küçüklüğünü nazarı dikkate alarak arkadaşla
rımdan biri bu odanın mümessiline lüzum yok
tur diyor. Halbuki bendeniz rica ediyorum; ta
rım işini ve çiftçiyi düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bunun kalmasını rica ediyorum. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Sayın arkadaş
lar, üzerinde durduğumuz 14 ncü madde ha
kikaten bu tasarının en mühim ve karekteristik 
safhasını teşkil eder. Geçici Komisyonumuzda 
üzerinde uzun tartışmalar geçen bu madde 
üzerinde konuşulurken Komisyonu teşkil eden 
arkadaşların hemen kâffesi bir noktada ittifak 
etmiş bulunuyorlar, o da Seçim gibi Millet bün
yesini doğrudan doğruya ilgilendiren bu mev
zuda seçmenlerin oylarının hiçbir değişiklik 
görmeden tutanaklara intikalini hedef ittihaz 
etmek endişesi hakikaten bu tasarının Yüksek 
huzurunuza getirilmesinden maksat vicdanlarda 
husule gelecek tereddüt ve vuzuhsuzluğu kal
dırmak ve seçim mekanizmasını her türlü tered
düt fikirlerinden uzak olarak işlemesini sağla
mak, gizli oy ve açık tasnif ana prensipini ta
hakkuk ettirmek ehliyet ve bitaraflığında se
çim kurulu kurmaktır- 14 ncü maddenin l£o-
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misyonda terkibi sırasında efkârı milletde hu
sule gelen veya getirmek istenen teşevvüşe bir 
nihayet vermek ve her türlü demagoji tertip
lerini önleyici tek çare olarak seçim kurullarına 
siyasi partilerden üyeler katmak çareesi dü
şünülmüştür. iktidarla muhalefetin bu for
mülde Komisyonda, birleşmiş görmekle duydu
ğum zevki yüksek huzurunuzda belirtmeyi ve 
iktidarın hüsnü niyetine inanmak istemiyenleri 
de bu suretle cevap vermiş olmayı zaruri gör
düm. 

Seçim kurulunun emniyeti hakkında birkaç 
gündür devam eden müzakerelerde bütün ar
kadaşlar ehemmiyet ve kıymeti üzerinde söz 
almış bulundular. Bendeniz bunları yok etmiye-
ceğim. Yalnız bir tek noktayı işaret etmeden de 
geçemiyeceğim. O da arkadaşlarım halk tem
silcileri olarak belediye ve genel meclis üyeleri
nin belediye reisi ve resmî mesleki teşekkül
lerden bir azayı o mahalde teşkilâtı bulunan 
ve seçime de girmeyi kabul eden partilerden se
çilecek iki üyenin iştirakiyle seçim kurulunun 
tamamlanması keyfiyetidir. Bu suretle hem mu
halefetin endişesini gidermiş ve hem de iki 
senedenberi sürüp giden dedikoduların fikirler
de husule getirdiği teşevvüşü giderme bakımın
dan ileri ve teminatlı olduğuna kaniim. Diğer 
partilerin ve müstakil adayların kurullarda ne 
suretle temsil edilecekleri hakkındaki suale 
bir kaç kelime ile cevap veremk isterim. 34 ncü 
maddeyi aynen ipka ediyoruz hattâ bu mad
denin sonuna da bir fıkra eklemiş bulunuyoruz. 
Seçimin her safhasında temsilcilerin seçimin 
devam ettiği müddetçe kurul ve komisyonların 
her türlü işlerini muamelâtını gözden geçirme
sini kabul ediyor hattâ bir itirazları varsa 
bunları tutanaklara geçirmiye yetkilerini tanı
yoruz. Bu tasarının gizli oy ve açık tasnif siste
mini en küçük bir tereddüde meydan ver-
miyecek surette temin ettiğini zaten muhalif
lerimiz de Komisyonda kabul ve itiraf etmiş 
bulunuyorlar. 

Bidayeten seçim saha ve memurlarının tâ
yini ve gerekse komisyonlarca tanzim edilen 
tutanakların cem ve terkibi gibi ehemmiyetli 
vazifesi olan seçim kurullarında siyasi partiler
den bu suretle iki kişinin katılmasiyle bütün 
ihtilâfların bertaraf olunacağına bendeniz inan
mış bulunuyorum. Bugün demokrasi alanında 
yeni ve ileri bir hamle atmak fırsat ve imkânı-
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nı bulan Büyük Millet Meclisi alacağı bu ka
rarla tarihî büyük bir vazifeyi daha başarmış 
olacaktır. Maddenin aynen kabulünü arz ve 
rica ederim. 

Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar; tasarının tümü hakkında mâruzâtta bu
lunurken bu kanunda ne kendimizi, yani Halk 
Partisini, ne de sadece Demokrat Partiyi tatmin 
etmekten ibaret basit bir gaye gütmediğimizi, 
bilâkis bütün millete tam ve katî emniyet verecek 
unsurları ihtiva eden bir kanun çıkarmak mecbu
riyetinde olduğumuzu belirtmiş, bazı eksikleri
ni tamamlamak mecburiyetinde olduğumuzu izah 
etmiştim. Bu suretle önümüze gelen 14 ncü mad
deye benim ilâvesini lüzumlu gördüğüm iki nok
ta vardır; bunun da nazara alınması çok faydalı 
olur. 

Birisi, halk teşekkülleri sayılırken demokrasi
mizin tabiî müttefiki olan basın âleminin unu
tulmaması ve bunların temsiline imkân verilme-
mesidir. Vakıa basın teşkilâtı bugün mahdud 
bazı vilâyetlerimiz de vardır. Fakat temenni olu
nur ki basın gibi büyük bir kudret memleketin 
her ilinde temsil olunsun. Onun için müstakbel 
seçim kurullarında bunlara esaslı bir vazife ver
mek çok isabetli olur. 

İkincisi; biz Halk Partili olarak yeni partile
rin doğmasını ve Anayasamızın hududları içeri
sinde faal olmasını asla an tip ati ile karşılamı
yoruz. Bilâkis onların yaşama şartları bulma
sını da memnuniyetle karşılamaktayız. Bu itibar
la, yeni doğmakta olan ve doğacak olan ve fakat 
memleketin henüz her tarafında teşkilât yapma 
imkânım bulamamış olan fakat buna rağmen se
çimlere girmekte fayda uman siyasi taazzuvlara 
imkân vermek lâzımdır. Onun için (F) fıkrasının 
buradan çıkarılması, kanunun arzu ettiğimiz te
kâmülü bakımından faydalı olacaktır. Bunu des-

j teklemenizi rica ederim. 
Arkadaşlar, bu mesele dolayisiyle geçen ma

ruzatımda geçmiş olan bir fıkranın bir sayın ga
zetemiz tarafından efkârı umumiyeye çok yanlış 
ve feci bir şekilde aksettirilmesinden ötürü o 
fıkrayı bir daha tekrar etmeme izin vermenizi 
bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar, mitingler hakkında konuştuğumu 
! hatırlarsınız, söylediğim cümle şudur: «miting 
I Anayasa ile temin edilmiş Türklerin haklarıdır, 
j bir haktır, bir lüzum ve bir icaptır. Ve ayrıca da 
! mitiglerin bir mânası vardır, milletimizin siyası 
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temayüllerini gösteren tezahürlerden biridir. 
Yalnız bir mitinge iştirak eden bütün vatandaş
larımızı muhakkak muayyen bir fikre inanmış 
olduğu için iştirak eder diye kabul etmek yanlış 
olur. Hattâ siz dostlarımızı, yani sayın muhale
fet partisini dahi böyle düşünmekten tenzih ede
rim. Milletin hakiki temayülü ancak seçim san
dıklarında belli olur. Çünkü hakiki iktidar ölçüsü 
her demokraside ancak ve ancak seçim sandıkları
dır ve bunlardan çıkacak millet fikir ve temayü
lüdür demiştim. 

Yoksa mitingler yapılabilir, yapılmalıdır, 
faydalıdır, milletimizin temayüllerini gösterir 
ama mitingi tek başına müstakillen iktidarı tâ
yin edemez. Bunu söyledim. Bu kadar basit bir 
hükmün yanlış anlaşılmış olmasına hayret ederim. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlarım; söz almak arzusunda değildim. 
(Jünkü Halk Partisi,millete hakkı olan intihap
taki serbestiyi tamamiyle vermiş olduğunuzu bili
yorum. Fakat bilâhara vâki olan bazı ufak te
fek hatalar dolayısiyle Seçim Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi kararma vardık, bu
gün elimize gelmiş bulunan 14 ncü maddenin 
son şekli tam demokratik sisteme uyan, en ileri 
devletlerde bile belki eşi bulunmıyan bir vazi
yette olduğuna şahit olmuş bulunuyoruz. 

Bu maddede Osman Nuri arkadaşımın ileri 
sürmüş olduğu (F) bendindeki hakkın bütün 
partilere verilmesi ve hattâ müstakil olarak 
adaylıklarını koymuş olan arkadaşlara da veril
mesi lâzım olduğu hakkındaki kanaatine bende
niz de varmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; bendeniz partilerin köylere ka
dar teşkilât yapmalarına taraftar olmıyan bir 
arkadaşınızım. Halkı kendi işi gücü ile meşgul 
olurken memleketin siyaseti ile alâkadar edip 
birbirlerinin gırtlağına sarılacak vaziyete kay
mak muvafık değildir. Fakat yapılmıştır. Bu 
teşkilât tabiî çözülemez. Herhangi bir parti teş
kilâtını köylere kadar uzatmıyabilir veya yalnız 
vilâyetlerde bulundurur, kazalara kadar uzan
maz, merkezde açar vilâyetlere mümessil gönde
rir. Ama o partilerin bu şekildeki hareketleri on
ların intihap haklarına mâni teşkil etmez. Bina
enaleyh o partiler de memlekette yapılacak kıs
mî veya umumi seçimlere iştirak eder. Binaen
aleyh bu partilerin de şahsiyeti hükmiyeyi sa
hip olmuş olan, merkezde teşkilâtlarını tamam-
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lam iş bulunan partilerin de seçimlere iştirakle
rini temin etmek ve aynı zamanda seçim kurul
larında onların da, diğer partiler gibi üye 
bulundurmalarını temin etmek için (F) fıkra
sındaki bu kaydı kaldıracak olursak memlekette 
mevcut olan bütün partilerin ve aynı zamanda 
müstakil adayların da bu haktan istifadelerini 
temin etmiş oluruz. Onun için bendeniz Osman 
Nuri arkadaşımızın vermiş olduğu teklife iştirak 
etmenin memleket menfaatine uygun olacağına 
kaaııi olarak burada hepinize bu ricamı tekrarla
mayı bir borç bilirim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ar
kadaşlar, benim kısaca mâruzatnn şudur: Bu 
maddede bir hususun unutulduğunu görüyo
rum. Yarın tatbikatta bazı teşevvüşü, belki de 
şikâyetleri ve hoşnutsuzlukları mucip olabilir. 
Maddeyi ikmal maksadiyle kısaca arzedeceğim. 
Bu 14 ncü maddeyi tatbik ederken maddede ya
zılı kimseler toplanacaklar, huzurlarında kur'a 
çekecekler. Bu kur'aya dair maddenin 10 ncu 
fıkrasında şöyle bir hüküm var: «.. Belediye Da
imi Komisyonu üyelerini ve siyasi partilerden 
birer temsilci davet eder.» deniliyor. 

Biliyorsunuz ki, birçok ilçelerimizde davet 
tarzının güçlüğü ve çeşitliliği dolayısiyle telefon
la, insan gönderme suretiyle mektupla olur. Ve 
kur'adan meselâ, 15 dakika evvel davet edilebi
lir. Bulamadık, gelmemiştir derler. Buraya şu 
hükmü koyarsak isabetli olur: «..Belediye Daimi 
Komisyonu üyelerini ve siyasi partilerden birer 
temsilciyi, kur'a gününden üç gün evvel yazılı 
olarak davet eder.» denilmelidir. 

Bu kayıt olmazsa telefon ettik gelemedi; 
adam gönderdik gelmedi, bulamadık derler. Ve 
çeşitli şikâyetlerlele, kur'anın selâmetini bozucu 
dedikodulara sebebiyet verilmiş olunur. 

Bunun için bir önerge hazırladım, teklifim 
zaten 9 ncu fıkra ile de tenazur teşkil eder. Ne-
tekim 9 ucu fıkrada, kur'a ilânı üç gün evvel ya
pılır deniliyor, ilân üç gün evvel yapıldığına 
göre, lâzımgelen salahiyetli kimselerin davetinin 
de, bununla mütenazır olarak, üç gün evvel ve 
yazı ile yapılması zaruridir. Bu hüküm kon
mazsa meselâ 10 dakika evvel telefon ettimde 
gelmedi derler ve bunun gibi birçok münakaşa
lara yol açılabilir. Onun için bu hükmün fıkra
ya. ilâvesini rica ederim. 

RASÎM EREL (Konya) — Muhterem arka
daşlar; Milletvekili Seçimi Kanunu tasarısının 
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sofi şeklini aldığı bu tarihî anda ruhaıı hisset
mekte olduğum bir duygunun tesirinden kendi
mi alamadım. Bu bakımdan bu kürsü ile ülfet 
etmemiş bir arkadaşınız olmakla beraber muay
yen birkaç nokta üzerinde kısaca mâruzâtta bu
lunacağım. 

Aziz arkadaşlarım; bir kere kabul etmek lâ
zım gelir ki, yalnız .Büyük Meclise, yalnız Türk 
Milletine değil fakat aynı zamanda bütün bir 
dünyaya ses veren ve kürsüden konuşulan bü
tün meseleler ve yüksek heyetinizin almakta ol
duğu kararlar bu vatanın ve bu milletin kade
rini can evinden ilgilendiren ana dâvalardır. 
Nitekim bu mevzuda da millî iradenin tam ve 
kâmil bir şekilde tecellisini temin etmek bakı
mından mutlak bir merhale kazanmasını şart 
saydığımız bu seçim kanunu tasarısının bugün
kü hale gelinciye kadar nasıl bir revizyona tâbi 
olduğunu şüphesiz cümlemiz biliyoruz. Sayın 
arkadaşlar Hükümetin aylarca ve aylarca üze
rinde çalışmalarının bir muhassalasmı teşkil 
eden ve komisyonlarımızda ciddî, azimkar yoru
cu ve fakat emekli çalışmalarının neticesini ge
tiren ve nihayet Yüksek Meclisin huzu
runda da Büyük Meclisini kifayet ve ta
katinin erişebileceği sahaya götürülmek sure
tiyle bugünkü hale gelen seçim kanunu tasarı
sı, her bakımdan Türk Milletinin, Türk vatan
daşının seçim emniyetini sağlıyacak bir duru
ma gelmiş bulunmaktadır. Ne hacet arkadaş
lar, bundan birkaç gün evvel Yüksek Meclisi
nizde muvafık ve muhalif, adedi elliye yaklaşan 
milletvekili arkadaşlarımızın beyanatında bu 
seçim kanunu tasarısının eski seçim kanununa 
nazaran bir merhale teşkil ettiğini ittifakla be
yan etmeleri de benim maruzatımı müeyyit bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, bu tasan 
yüksek heyetinizden 14 ve 15 nci maddeleri üze
rinde yeniden inceleme yapılmak üzere komis
yona gittiği zaman bendeniz de zaman zaman 
dinlemek fırsatını buldum. Arkadaşlar, orada
ki müşahede ve intibaını odur ki, muhalefeti 
teşkil eden arkadaşlarımızın seçim kurulları ba
şında yargıçlarımızın bulunması üzerindeki 
duygu ve arzularına rağmen serdedilen 
mahzurlar ele alındığı zaman buna ya
kışır bir istidat gösterildiğini de gördük. 
Diğer taraftan arkadaşlar, içeride ve 
dışarda, koridorlarda Halk Partisine mensup 

Milletvekili arkadaşlarla bu mevzu üzerinde 
yaptığımız etraflı konuşma ve tartışmalar sıra
sında arkadaşlarımdan aldığım intiba odur ki, 
eğer seçim kurulları başına getireceğimiz yar
gıçların iş başında bulunmalarındaki mahzur
lar, bu işin başında bulunmaları suretiyle ken
di kutsal mevkilerini yıpratacak ve seçim işle
rini politikanın levsi içinde kirletecek bir ma
hiyet arzetmemiş olsaydı bendeniz kani olmuş
tum ki, Halk Partisini teşkil eden arkadaşla
rımızın birçoğu dahi yargıçların bu kurulların 
başına gelmesini istiyeceklerdi ve bu hamleyi 
yapacak durumdalardı. 

Aziz arkadaşlar; iki seneyi aşmakta olan 
bir zamandanberi bu kürsüden ileri demokrasi 
âleminde ancak eşine raslanan bir şekilde 
hudutsuz bir hürriyet havası içinde memle
ket dertleri her bakımdan görüşüldü, konuşul
du ve incelendi. Eğer Türk demokrasisinin 
inkişafını ve gelişmesini sağlamak için bütün 
bu konuşmalardan beklediğimiz faydalı netice
leri alanııyacak olursak bu memleket için ya
zık ve günah olacaktır. Kaimi ederiz ki, her 
partinin iktidarı istemesi bir hak ve zaruret
tir. Yalnız arkadaşlar, seçimlerin başladığı za
manlarda seçimlerin mebde ve intihalarında 
dağdağalı surette devam edecek seçim gürül
tülerinden sonra seçim muamelesi bittiği za
man azınlıkta kalan parti hangi parti olursa 
olsun murakabe vazifesini ve çoğunlukta olan 
parti de murakabe cihazının gösterdiği yoldan 
faydalı olanların, kabul edilecek durumda ola
cak ve bu tempo ile gitmesiyledir ki, ancak 
memleket ve miletin selâmet yolları bulunacak 
ve inkişaf ve milletimize hayırlı neticeler vere
cektir. 

MÎTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi bir emniyet tesisi vazı 
için meşgul bulunuyorsunuz. Nerede ise, tâbir 
caizse emniyeti teyidi için ne lazımsa esirgeme
mek kararındayız ve hattâ elden gelirse âdeia, 
bir heyeti munzile istiyeceğiz. Demin Hıfzı 
Oğuz arkadaşını bu maddenin bir fıkrasında 
kura için tâyin olunan gün ve saatte belediye 
dairelerinde toplanacak heyetin üç gün evvel 
ilânla beraber davet edilmesini teklif ettiler. 

Bendeniz burada noter huzurunda kur'anın 
yapılmış olmasını tevsik bakımından kâfi gö
rüyorum. Çünkü kur'anın selâmetle yapılma-

888 — 



B : 84 7.7 
sının tevsiki için madde noter huzurunda yapıl
masını şart kılmıştır. 

Bunun için buna iştirak edecek zevatın da 
üç. gün evvel davet edilmesine lüzum yoktur. 
Ama, herhangi bir mahzur mülâhaza edilirse bu 

'mahzuru bertaraf etmek için 24 saat evvel da
vet edilir kaydi konulabilir. 

Burada esas, bu kur'anın sıhhatini ve selâ
metini temin ve tesbit etmek olduğuna göre 
noterin vücudu veya noterin yerine kaim olacak 
vazifeli memurun vücudu bunu temin eder. Üç 
gün evvel bir davet yapılmasına lüzum yoktur. 
Ancak 24 saat evvel de pekâlâ davet olabilir. 

İkincisi; F fıkrasında ilçede teşkilâtlı, teş
kilât kademesi bulunan ve seçime katılacak 
olan siyasi partiler arasından kura çekilerek 
belli olacak iki partinin tâyin edeceği üyeler 
kurula katılır, deniyor. 

Bunun da diğer arkadaşların ileri sürdüğü 
mütalâalar dairesinde kaldırılması doğru olur. 

Diğer üçüncü görüş ve ricam da şudur ki, 
Sadi Irmak arkadaşımız çok yerinde bir tek
lif de bulundular. Basın âlemine mensup olan
larında bir kişinin seçim kurullarının ku
ruluşuna dâhil edilmesi yerinde olur. 
Basın; umumi efkârın murakabe vasıta
sı ve onu aksettiren organ olduğuna göre onu-
da buraya ilâvesi pek muvafık olur kanaatinde
yim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, bu son şekliyle 14 ncü 
madde her türlü siyasi teşekküllere ve vatan
daşlara tam emniyet telkin edecek mahiyette 
değildir. Bu seçim kurulunun yedi üyesinden 
birisi belediye reisidir. Seçim zamanında orada 
iktidarı elinde tutan partinin adamı sayılması 
lâzımdır. (Ne malûm sesleri). 

İkincisi; belediye âzasıdır. Bu da aynı vasıf
ta yani bir tarafı iltizam etmesi mütalâa edil
mesi icabeden bir adamdır. Üçüncüsü; Genel 
meclis üyesidir. O da aynı vasıfta bir adamdır. 
Dördüncüsü muhtarlardır, o da aynı iktidarın 
adamıdır. (Belli olmaz sesleri) Arkadaşlar, mu
hakkak iktidarın adamı da olmıyabilir. Fakat 
orada seçimleri kim kazanmışsa, o partinin ada
mıdır. Yani bitaraf değil, bir taraf dır. Memle
ketimizdeki realite budur. Onun için bu da bir 
taraftır, bitaraf değildir. 
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Sonra beşincisi; meslek teşekküllerinden alı

nacaktır ki bu da seçimleri evvelce kazanan par
tinin empoze ettiği adamdır. Yani bitaraf değil 
bir tarafın adamıdır. 

Böylece; bir tarafın adamlarının ekseriye
tiyle teşekkül etmiş bir kuruldaki muameleye 
vatandaşların tam bir emniyet içinde bakama
yacaklarını şimdiden kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Çünkü seçim kurulları, seçim komis
yonlarını teşkil etmek gibi mutlak bir salâhiyeti 
haizdir. İstediklerini seçim komisyonuna âza 
olarak seçerler. Seçim komisyonuna âza seçer
ken bunları bazı kayıtlarla da bağlamış değiliz. 
Üç tane mahallinden, iki tane merkezden olacak 
deniyor-, sadece bu kadar. Bunlar ekseriyete 
dayanarak bir tarafın adamlarını tamamen se
çim kuruluna seçmek iktidarına maliktir. Bi
naenaleyh: böylece kurullar bir tarafın adam
larından, komisyonlar da yine bir tarafın adam -

larından olursa o seçimden vatandaşların tam 
ve salim bir netice beklemeleri varidi hatır ola
maz. Binaenaleyh seçim işlerinde her vatandaşa 
huzur ve emniyet telkin eden bir vaziyeti hazır
lamak mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan muh
terem heyetin nazarı dikkatini çekmeyi bir va
zife telâkki ediyorum. Benim düşüncelerim bu 
merkezdedir. Madde bu şekli ile emniyet bahş 
değildir. (Ne yapalım sesleri) Ne yapalım me
selesini umumi mütalâalarımızda arzettik. Bina
enaleyh umumi görüşümüzde sarahatle ifade et
tiğimiz şeyleri tekrarlamakta bir faide" görmü
yorum. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; seçim kurullarını teşkil eden üyelerin 
bitaraf olmasını temin için ne yapmalı Beledi
ye reisi, olabilirki bir yerde Demokrat Parti
dendir; Meclisi umumi azası, olabilirki Halk 
Partisindendir. Bu, her yerde ve herkes için varit 
olabilir. Eğer Hasan Dinçer arkadaşımızı tat
min etmek lâzım gelirse seçim kurullarını ekal
liyet partilerinden müteşekkil bir heyetin eline 
tevdi edip seçimi idare etmek lâzımdır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Öyle birşey 
söylemedi. 

İHSAN YALÇIN (Devamla) — Bilakis biz, 
seçim kurullarının vazifesini işkâl edici telâkki 
ettiğim parti mümessillerinin âza olarak bulun
masını kabul etmekle, hem kendilerini hem ef
kârı umumiyeyi tamamen tatmin ettiğimize 
eminiz. Bunun tatbikmda görülecektir ki birçok 
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yerlerde seçim kurallarında vazife alan parti 
mümessilleri seçim kurulunun vazifelerini o ka
dar iğlak edecekler ve o kadar çorba haline ge
tireceklerdir ki ku-.vl.da vazife 'ilan d^ğer arka
daşlar illallah diyeceklerdir. Bun'arı göreceğiz. 
Sırf arkadaşlarımızı tatmin edebilmek, efkârı 
umumiye karşısında hulûsumuzu ve tamamiyle 
bu işe inandığımızı ispat etmek, filiyatiyle, te-
celliyatiyle işi göstermek için seçim kuruluna 
parti mümessillerini âza olarak kabul ediyoruz. 
İ »unun tatbikatım göreceğiz, bundan sonra kür
süden belki arkadaşımız da gelip diyeceklerdir 
ki, parti mümessillerini seçim kuruluna koymı-
yalım, bu işin içinden çıkılmaz. 

Şimdi Demokrat Parti mümessillerinin de 
imza atmaya mezun olduğu bir kuruldan, vazi
yeti beraberce müzakere eden bir kuruldan ne 
gibi bir haksızlık tezahür eder, nasıl bir hak
sızlık yapılabilir; Bunu bir türlü anlıyamıyo-
rum. Müstakil Demokrat arkadaşlarımız lütfet
sinler, bize iştirak etsinler de, şunu müştereken 
çıkaralım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; madde üzerinde 
20 hatip arkadaş söz söylemiş, bunların içinden 
birçokları önergeler vermişlerdir. Önergeler 
bazan bir fıkraya ve hazan bir hükme taallûk 
etmektedir. Bunların hepsine birden ce
vap vermek işi iğlâk eder mahiyette ola
bilir.. Müsaade ederseniz her önergeyi ve
ya aynı maksatla verilmiş önergeleri okut
tuktan* sonra komisyon sözcüsüne söz vere
ceğim. ve ondan sonra oya sunacağım. Önergeler 
bittikten sonra burada izahatta bulunup da 
önerge vermemiş arkadaşları cevaplaması için 
komisyon sözcüsü tekrar söz alacaktır. (Muva
fık sesleri). 

Yüksek Başkanlığa. 
Şifahen arzettiğinı şehevilerden dolayı Ana

yasaya mugayir olan \ e 14 ncü maddenin (F) 
bendinde yazılı: 

«O îlcede teşkilât kademesi bulunan» ibare
sinin kaldırılmasını teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin (F) fıkrasındaki (o ilçede 

teşkilât kademesi bulunan) iba resindeki «kade
mesi» kelimesiyle daha aşağıdaki (o yerde teş
kilât kademesi bulunan) ibaresinden «kademe

si» kelimesinin kaldırılmasını teklif ederim. 
Maraş Milletvekili 

Dr. Kâmil İdil 

(1KÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM KRGUN (Ankara) — Efendim; bu öner
geler 14 ve 15 nci maddeyi tetkik için teşkiline 
karar ittihaz buyurduğunuz komisyonun tesbit 
ettiği ve huzurunuza sunduğu metindeki (F) 
fıkrasına taallûk etmektedir. 

Şimdi, seçim kurullarının üye adedinin siya
si partilerden gönderilecek birer üye ile yediye 
çıkarılması esası kabul edilmiştir. Bu Önergele
re cevap vermezden evvel bilhassa şu noktayı 
tebarüz ettirmekte fayda gördüm. Siyasi parti
lerin kurullara iltihak için göndereceği bu kim
seler parti temsilcisi değildirler. Kurullarda, ko
misyonlarda partilerin temsilcisi olarak o par
tinin menfaatini takip ederek orada müşahit 
vazifesini görecek olan vatandaşlarımızdan 
farklı bir durumdadırlar. Biz kurulu teşkil et
tiğimiz zaman bu kurula kimlerin gireceğini 
gösterirken bu iki üyenin de siyasi partiden ol
ması esasını kabul ettik. Binaenaleyh kurulun 
bünyesine dâhil olan ve siyasi partiler tarafın
dan gösterilecek olan bu üyeler vazifeye başla
dıkları andan itibaren ceza kanununun tâyin 
ettiği çerçeve dâhilinde resmî memur sıfat ve 
salâhiyetini haizdirler, binaenaleyh, diğer ku
rul üyeleri gibi, bunlar da vazifelerini ifa eder
ken bitaraf olarak kanunun tâyin ettiği işleri 
görmekle ödevlidirler. Bu noktayı tebarüz et
tirmekte bilhassa fayda görürüm. Onun için 
bunların ismine hiçbir zaman mümessil dene
mez, bunlar doğrudan doğruya kurul üyesidir 
ve partiler tarafından gösterilmişlerdir. 

Şimdi arkadaşlarım, önergede, «o yerde teş
kilât kademesi olan siyasi parti» kelimelerinin 
maddeden kalkmasını ve bunun anayasaya yuı-
hatif bir durum arzettiğini söylediler. Biz ku
rullarda siyasi partilerden üye almak esa
sını kabul ettiğimiz zaman esas olara k 
seçim muamelâtının intizam dâhilinde yürümesi 
bu kanunun tâyin ettiği zamanda da bitmesi esa
sını nazarı itibara aldık. Bir yerde herhangi bir 
partinin teşkilâtı mevcut değilse, yani kurulun 
merkezinde teşkilâtı mevcut değilse o partinin 
kurulun istiyeceği üyeyi tâyin edip etmemesinde 
çekilecek müşkülâtı ve kurulun o mahalde kendi
sine bu gibi muamelât için muhatap bulamıya-
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cağı hususunu da göz önünde bulundurduk. Ve 
bu itibarla kurul merkezinde siyasi partinin teş
kilâtı olması esasını kabul ettik bu keyfiyet hiç
bir zaman Anayasaya mugayir bir nokta değil
dir. Çünki arkadaşlarım, Türkiye'mizi nazarı iti
bara alın, o ilce merkezinde Türkiye'nin herhan
gi bir yerinde kurulmuş olan siyasi parti teşkilâtı 
ve şubesi mevcut değilse o kurulun siyasi parti
nin bulunduğu yerle muhabere etmesi, cevap al
ması ve cevaba göre hareketini tâyin etmesi bir
çok müşkülât doğurabilir. Bunu takdir edersiniz. 
Binaenaleyh bir mahalde teşkilâtı olmıyan siyasi 
partinin kurula girmesinde tatbikat bakımından 
müşkülât gördüğümüz içindir ki teşkilâtı olma
sını esas olarak almış bulunmaktayız. Fakat bu 
hiçbir zaman o partinin seçime girmekten men 
edildiği mânasını tazammum etmez. O parti teş
kilâtı olmıyan yerde de seçime girebilir. Zaten 
biz bunu bir emniyet unsuru olarak buraya doy
muş bulunmaktayız ve partiler ikiden fazla ise 
partiler arasında kur 'a çekilecekir. 

Kademe meselesine kelince -. 
Arkadaşlar; kademeden maksadımız; merkezi 

umumilerine nazaran kaza merkezindeki teşki
lâttır. Yoksa kaza merkezinden daha aşağı bucak 
ve köylere doğru olan teşkilâtı kasdetmedik. Yani 
merkezi umumilerine nazaran kaza merkezindeki 
teşkilâtı kastediyoruz. Eğer bu kademe kelime
sinde mahzur görüyorsanız takdir size aittir, is
terseniz kaldırırsınız. Fakat teşkilâtın olması lâ
zımdır; çünki mahallin vaziyetine göre merkezi 
ve teşkilâtı olmıyan bir yerde kimi tâyin edecek
tir? Başka bir yerden bir üye tâyin etse, o adam, 
mahallî vaziyet ve icabları bilmiyen bir kimse 
olabilir. Sonra kuruldan o üyenin çekilmesi, veya 
vazife göremiyecek bir hale gelmesi takdirinde, 
bir yedek de bulunmazsa kurulun yapacağı vazi
feler vardır. O vazifeler için karşımızda muhatap 
bir teşekkül bulunmazsa seçim gecikir onun için 
kurul merkezinde teşkilâtı olması ve seçime katı
lacağını bildirmiş bulunması lâzımdır. Çünkü 
seçime katılacağını bildirmiyen bir partinin o si
yasi faaliyetle ilgisi yok demektir ve kurulda da 
yeri yoktur. 

Sonra arkadaşım (F) fıkrasiyle, aşağıdaki 
fıkraların tekerrürü hâsıl ettiğini söylediler, biz 
(F) fıkrasında kurulun nasıl teşekkül edeceğini 
göstermiş bulunmaktayız. Aşağıda ise bu teşek
kül edecek kurula katılacak üyelerin mensup 
oldukları yerlerden nasıl alınacaklarını göster-
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mekteyiz. Burada belki bir tekerrür vardır. Fa
kat bu faydalı bir tekerrürdür. Hattâ diğer Dev
letlerin seçim kanunları da lüzumsuz telâkki edi
lebilecek birtakım tafsilâtı ihtiva etmektedir. Bu 
itibarla noktai nazarımı arzetmiş bulunuyorum. 

MEHMET SADİK ETÎ (Malatya) — Mür 
saade buyurur musunuz, bu mevzu üzerinde bir 
sual soracağım: Metinde deniyor ki; o yerde teş
kilât kademesi bulunan ve seçime katılacak olan 
siyasi parti birinci t',ıkrada yazılı tebliği mütaa-
kıp üç gün içinde keyfiyeti bildirmesi lâzımdır. 

Evvelâ burada bu partinin salahiyetli organı 
kimdir! Kime bildirecektir? Hangi mercie? Ka
nun burada vazıhan birşey tâyin etmiyor. Kaza
da parti başkanı kaymakama mı, belediye reisine 
mi bildirecek? Merciini tâyin etmek lâzımdır. 
Bu birinci nokta. 

İkincisi; tatbikatta gördük ki bir partinin 
merkezi seçime katılmamak kararını veriyor. 
Şubesi bu karara ittiba etmeyerek resen katıyor. 
Ohalde vaziyet ne olacaktır? Komisyonun bunu 
da dikkate alması lâzımdır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, bana 
sual tevcih buyuran sayın arkadaşıma şu nok
taları arzedeceğim; maddenin başında «Vali ve 
kaymakamlar tarafından yapılacak tebliğler üze
rine» denmektedir. Binaenaleyh seçim muamelâ
tına başlamak için vali ve kaymakamların tebli
ğini esas olarak almış bulunuyoruz. 

Sonra bu kur'alara kur 'a çekilmesi için ya
pılacak davetlerin belediye başkanı tarafından 
olacağı da mütaakıp fıkralarda gösterilmiştir. 
Binaenaleyh burada vali ve kaymakam, seçime 
başlanacağını tebliğ eder etmez, belediye başkanı 
da kurulun teşekkülü için ondan evvel yapılma
sı lâzımgelen mütekaddem muameleleri yapacak, 
kur 'a vesaire için davet edecektir. Seçime katı
lacak siyasi partiler de kurul teşekkül edinciye 
kadar bu vazifeyi görecek olan belediye başkanı
na keyfiyeti bildirecektir. Çünkü kurul teşek
kül edip şahsiyeti iktisap edinciye kadar vazife 
belediye başkanınmdır. 

Merkezi umumiler seçime girmez de bir ma
hal seçime girerse. Bizim kastımız zaten o ma
hallin seçime girmesi keyfiyetidir. O mahalde 
seçime girecek partinin başkanı vaziyeti bildirir 
ve burada yazdığımız esaslara göre Kur'aya ilti
hak eder. 
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OSMAN NURİ KÖNÎ (istanbul) — Sözcü

nün cevabına nazaran bir tavzih yapmak icabe,-
diyor. Bir partinin teşkilâtı o vilâyetin 10 kaza
sından 9 unda mevcut birinde yok telâkki ede
lim. Şimdi bu parti namzet gösterebilir ama 
bu kazada kur'aya girmek hakkını haiz değildir. 

EMİN HALIM ERGUN (Ankara) — Evet 
öyle. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Halbuki 
namzet göstermek asıldır, öteki fer'îdir. Fer ' i 
asla tabidir. Bu ilçede onu kur'dan dışarı çı
karmak ve hak vermemek diğer partilere imtiyaz 
vermek demektir. Halbuki imtiyaz yasaktır. 
Anayasa bunu yasak etmiştir. Bilmem arzede 
bildim mi? 

10 kazalı bir yerde 9 kazada teşkilât var bü
tün külfete ve masrafa katlanıyor tarifatı kanu
niye dairesinde ve emri kanuni dairesinde adam 
gönderecektir. Vaktinde göndermezse parti hak
kını kendisi iskat etmiş olacaktır, kimse birşey 
diyemez. 

Sonra alttaki ibarenin de buna göre tashihi 
icabeder. Hulâsa (P) bendinde «Buna ait teşki
lât kademesi bulunan» deniyor. Mademki par
tiye mebus namzedi göstermesi hakkını tanıyo
ruz, buradaki hakkını da kullanmakta parti ser
best kalmalıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, Anaya
saya muhalif bir vaziyeti hiçbir zaman düşün
medik ve yapmadık. 

Yalnız demin arzettiğim gibi, bir kurul mer
kezinde teşkilât kurmıyan partilerin üyelerini 
almıyoruz. Biz kurulu teşkil için üyelerden iki 
tanesini oradaki partilerin tâyin ettiği kimseler 
olarak alıyoruz. Bunlara resmî vazife veriyoruz. 
(Mesele tavazzuh etmiştir sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi yüksek oyu
nuza sunacağım. 

FERİDUN FİKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reisbey. Bu önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, Osman Nuri Koni arkadaşımızın 
beyanatı esas itibariyle doğrudur. Maksat; se
çimin tam mânasiyle emniyet içinde yapılması-
ıi'. istiyen bütün partilerin oradaki faaliyeti 
murakabe edebilmeleri imkânını kendilerine 
vermektir. Şimdi mevcut ibare bir takım 
takyidatı muhtevidir. Meselâ «kademe» ke-

.1948 O : 1 
limesi hatalıdır. « Kademenin » uzun aza
rlıya tefsiri gerekir, bucağa kadar mı gi
diyor, nereye kadar gidiyor? Seçimi ida
re etmekle mükellef olan Devlet teşkilâtına, 
halk teşkilâtına ve bu kanunun kurduğu mü
esseselere müşkülât ika eder Onun için komis
yonun bir kerre «kademe» kelimesini (kaldırma
sını uygun bulurum, bunu kaldırması lâzımdır. 
Bu her türlü tereddüdü celbeder. 

Burada asıl gaye, izah ettikleri şekilde bir 
muhatap bulmaktır', Yani orada muhatap bul
maktır. Zannederim ki komisyin, Osman Nuri 
Köni'nin buyurduğu gibi, muayyen bir seçim 
dairesinin, kazaların çokluğundan teşkilâta ma 
lik olan bir partinin öteki kazalarda da mü
messil bulundurmasında bir mahzur mütalâa 
etmiyebilir. Mümessil kelimesini yanlış söyle
dim, orada üye bulundurmak imkânını bula
cak esas itibariyle. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Yani 
ku 'raya dâhil olabilecek. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Yani kur'aya dâhil olmak imkânını bahşe
decek şekilde tertibi enirse daha iyi olur. 

Müsaade buyurulursa Osman Nuri Köni'nin 
önergesi nazarı dikkata alındıktan sonra bunu 
komisyon tertibler. Malûuıuâliniz bir önergenin 
nazarı dikkata alınması demek, Febi eyyi hal 
derhal, kanunu o şekilde kabul etmek demek 
değildir. Onun için önergenin dikkata alınma
sını ve Komisyon sözcüsünün izah ettiği esas
larla Osman Nuri Köni'nin izah ettiği şekilleri 
telifle bu meselenin hallini daha iyi bulurum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
SÜREYYA ÖRGEEVEN (Balıkesir) Ar

kadaşlar; 14 ncü maddenin (F) fıkrasında «O 
ilçede teşkilât kademesi bulunan ve » 
tâbirinin kalkması benim düşünceme göre de 
yerinde olacaktır. Şayet Heyeti Umumiye bu 
fıkranın kaldırılmasına muvafakat etmezse, 
yani bu husustaki teklifi reddedecek olursa 
«Kademe» kelimesinin buradan olduğu gibi, bu 
maddede daha .aşağıda geçen aynı kelimelerin da
hi çıkarılması bir maksada uygun ifade zaru
reti icabıdır. 

«O ilçede teşkilât kademesi bulunan ve . . . » 
cümlesinin tayyıııın lüzumu hakkındaki kana
atim buradan daha evvel aynı kanaati iltizam 
edip mucip sebebini de söyliyen arkadaşların 
tamamen arz ve serdettikleri mucip sebebin 
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aynıdır. Fakat bunu tavzihte ve tekrarda fay
da mülâhaza ediyorum. 

Arkadaşlar, bu maddenin esası, ruhu üzerin
de durulup görüşülmesi, münakaşa edilmesi 
mümkün olan şey, siyasi partilerin ilce ve 
il merkezlerindeki kurullara siyasi partilerde 
birer üye seçilip seçilmemesi ve seçilmesindeki 
hikmetin esas maksada yani seçim emniyetini, 
halk nazarında belirten kayıtlardan birisi olup 
olmadığına müteferri olan düşüncelerdir. Ko
misyonca bu asıl, kabul edildikten sonra ilçe
de teşkilâtı bulunsun bulunmasın, hattâ benim 
kanaatime göre o ilde teşkilâtı bulunsun bulun
masın her siyasi partinin kur 'aya dâhil olmak 
hakkı gerekir. Bu fikir ve talep müsavat ka
idesinin icabettirdiği bir şeydir. Esas hükmün 
tesis ve hikmeti de burada müessirdir. Ve onun 
için bunun zaruri bir mahiyet aldığını talep 
eden bir mütalâadır. 

Bu noktayı bu suretle arz ve izah ettikten 
sonra ibare meselesinde bir cihet benim gözü
mü çekti. (F) fıkrasında deniyor ki, benim de 
katıldığım talepler gibi o fıkra çıktıktan son
ra (Seçime katılacak olan siyasi partilerden 
kur 'a ile ayrılacak ikisinin tâyin edeceği bi
rer) deniyor. Yani bu ibare ile her ikisinin tâ
yin edecekleri birer kişi demektir maksat bu
dur. oksa ikisi birleşip de birer kişi tâyin ede
cek demek değildir. Bu itibarla ifade biraz za
yıftır. On parti olduğunu farzediyorum: Bu on 
partinin ismi yazılacak bir torbaya konacak iki. 
tanesi çekilecek hangi partilerden çıkacaksa 
o partilerden beheri birer tanesini seçecekler. 
Maksat bu olduğuna göre aşağıdaki ifadeye bir 
(Her) kelimesi ilâve edilerek [Her ikisinin tâ
yin edecekleri birer] haline getirilmesi lâzım
dır böyle bir ibare maksadı daha iyi ifade eder, 
bunu arzetmek isterim. 
• SAİT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar; seçim kurullarına siyasi partilerden 
girecek iki üyenin rolü bu kurulda cereyan ede
cek bütün muamelâtı bütün muhalefeti temsilen 
kontrol etmek frenlemek ve muamelâtın selâmet
le cereyanını temin eylemektir. Eğer biz, mer
kezi umumisi teşekkül etmiş, her siyasi partinin 
bu kur'aya ithalini kabul edersek ana prensipi 
gayet geniş mânada anlıyoruz demektir. Kast, 
muhalefetin kurulda yer alması olduğuna göre 
ve bunlardan ikisinin bütün muhalefetin noktai 
nazaran takibe kifayet edeceğine göre maddeye 
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şimdi mevcut olduğu şekilde bir işleme kabiliyeti 
vermek zaruridir. 

Tasavvur buyurun kaymakam tebligatını yap
tı, kur'a çekilecek seçim kurulu bütün merkezi 
umumilere yazı yazacak, onlardan cevap ala
cak, seçime gireceğim ve üye vereceğim diyeeek, 
kur'a çekilecek tekrar merkezi umumiye tebligat 
yapılacak, filân adama kur'a isabet etti denecek. 
Adam ya gelecek ya gelmiyecek. Gelmemesi ve 
kurul üye sayısı 5 den aşağı düşmesi halinde yeni
den bir kur'a vaziyeti hâsıl olacak. Kur'da isa
bet eden başka partinin merkezine tekrar tebli
gat yapılacak, filân adama isabet etti gelsin de
necek. O parti ya gönderecek ya göndermiyecek. 
(löndermezse üçüncüsü yapılacak. Güzel ama ar
kadaşlar, seçim günlerinin bunlara tahammülü 
var mıdır? Seçim Kanununun tesbit ettiği müd
detlerin bizim bu yazışmamıza tahammülü var mı 
dır. İşin bir de tatbikat bakımından arızasız ve pü
rüzsüz yürümesini temin etmek Büyük Mecli
sin vazifelerinin şüphesiz ki, en başında geleni
dir. Prensip nekadar ulvi olursa olsun tatbikat
ta işlemiyeeeğine göre bu ulvi prensipten netice 
almaya imkân yoktur. İşte bu mülâhaza iledir 
ki, il ve ilce merkezinde teşkilâtı olan partiler an
cak buraya dâhil edilebilir, i l ve ilce merkezinde 
teşkilât olmaması takdirinde, biraz evvel arzetti-
ğim mucip sebeplerle bu partileri buraya dâhil 
etmek, mutlak ve mutlak tatbikatı aksatacak ve 
aradığımız neticeyi vermiyecektir. 

«Teşkilât» kelimesinden sonra kademe keli
mesi kalsın mı, kalmasın mı? «Kademe» kelimesi 
kalkabilir, fakat (F) fıkrasının başında «o ilce 
merkezinde» ibaresinin ilâvesi yerindedir ve za
ruridir. ilce merkezinin dışında teşkilâtı olan 
partiler de olur. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon K.) — Muh
terem arkadaşlar; bu seçim kurullarının ve 
seçim komisyonlarının tarzı terkibi üzerine pren
sip olarak siyasi partilerin de üye bulundurma
larını kabul etmiş bulunuyoruz. Bu, hakikaten 
güzel ve emniyetbahş bir usuldür. Bence seçim 
kurulları ve komisyonlarında emniyetin en bü
yük teminatı budur. 

Şimdi; müsaade ederseniz 14 ncü maddeyi 
okuyayım: «Vali ve kaymakamlar tarafından ya
pılacak tebliğler üzerine, her ilin merkez ilçe
siyle o il'e bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare 
etmek ve denetlemek üzere 7 üyeden mürekkep 
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bir seçim kurulu teşkil olunur burada « seçimi 
idare etmek » ibaresi vardır. Bunda seçimi 
bir elden tertipli bir şekilde, birtakım şeyler 
yaptırmak, kumanda falan gibi bir şeyler çıkı
yor. (Gülüşmeler). 

Onun için, bu maddenin içerisine, seçim ku
rullarının vazifelerini yazsak daha iyi olur. 
Bendenizce; seçim kurullarının iki vazifesi 
vardır, biri seçimin hazırlık işleri, bir tanesi de 
doğrudan doğruya aşağı kademelerden, seçim 
bürolarından gelen mazbataların tasnif ve tev
hidi. Burada ne denetçilik, ne de müfettişliğe 
ait bir şey yoktur. Bunların vazifesi gayet ba
sittir. Seçim kurulları arzettiğim gibi, seçim iş
lerini hazırlarlar, bir de seçim mazbataları ge
lir, bunları tasnif ederler. Bunun denetleme fa
lan neresinde ? Böyle bir şey yok. 

Onun için bendeniz diyorum ki, bunu şöyle 
yazalım; «merkezlerinde seçim işlerini hazırla
mak ve seçim komisyonlarından gelen tutanak
ları tasnif ve tevhit etmek üzere yedi üyeden 
mürekkep bir seçim kurulu teşkil olunur.» Bil
miyorum bu bana, daha uygun gibi geliyor. 

Sonra şöyle bir teklifte bulunacağım; 
Şu (E) fıkrasındaki barolar, bilmem neler 

falan bir şeyler var ya. Onları kaldıralım da şu 
siyasi partiden tâyin edeceğimiz üyeleri iki ola
cak ya, üç yapalım şunu. Onları çıkaralım on
dan sanra, bir şey daha teklif edeceğim ! 

Belediyeden bir kişi seçeceğiz ya, bir de 
umumi meclisten seçecektik. Çünkü; biliyoruz 
ki, belediye meclisine bu seçtiğimiz arkadaş 
mutlaka bir siyasi partidendir meselâ belediye 
meclisini, farzedelim ki, bütün azalar Demokrat 
Partidendir veyahut bizim partidendir. Olabi
lir ya, bütün belediye azaları onlardandır; ya
hut bizim partidendir, bu da olabilir ya, veya
hut başka partidendir..() halde diyelim ki, be
lediye azalarından seçeceğimiz bir kişi var, bir 
de meclisi umumiden bir kişi olacak, eğer bun
lar siyasi partilerin azaları bunlarda nsa o siya
si partilerden artık bunlardan üye koymıyalım, 
çünkü; o bizden, bu bizden, falan bizden, gele
ceğin de tabiî bizden olması pek doğru değil. 

Onun için diyelim ki; siyasi partilerin bele
diye âzalığı, ekseriyeti onlarda ise, bun hır ar
tık, siyasi parti temsilcisi olarak kurula ayrıca 
bir üye koymasınlar, bu girecek üye de artık 
diğer partilerden olsun. Bilmem bana bu daha 
adilâne olur gibi geliyor. Daha bizim beklediği

miz maksada mülayim geliyor. Burada tabiî 
mütehassıs arkadaşlar, bunu daha güzel bir şe
kilde yazarlar. Ben tarif ettim. Bu suretle arka
daşlar, bu seçim kurulları üzerinde aşağı yuka
rı daha itminanbahş ve doyurucu bir şekilde 
hal suretine varmış oluruz. Bu suretle hiç kim
senin diyeceği bir şey de kalmaz. Onun için o 
teşkilât kademesi meselesinde de aynı mütalâa
dayım. Yani bunu kaldırmak daha iyi olacak
tır. 

J4 neü madde üzerindeki mütalâam budur, 
Eğer bunu kabul buyuracak olursanız hepimi
zi memnun edecek bir şekilde bir hal suretine 
varmış oluruz. 

BAŞKAN -— Verilen önergelerden biri; (K1) 
fıkrasındaki «o ilçede teşkilât kademesi bulu
nan» kaydının kaldırılması hakkındadır. Diğer 
önerge de yalnız «kademe» tâbirini kaldırıyor. 
Birinci önerge kabul edilirse ne âlâ, edilmediği 
takdirde ikinci önergeyi de oyunuza arzede-
ceğim. Şimdi o ilce de teşkilât kademesi bulu
nan .. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ UM İN HALİM ER
Cİ UN (Ankara) — Müsaade ederseniz bir nok

tayı arzedeeeğim. Efendini, parti teşkilâtının 
o ilce merkezinde bulunnıasmdaki faydayı ev
velce ar/ettim. Ve bu teşkilât o ilce merkezin
de bulunursa resmî muamele bakımından mu
hatap olur. Yalnız kademe kelimesinin bulun
masında ısrar etmiyoruz. Onun kaldırılması
na muvafakat ederiz. Zaten maksadımız ilce 
merkezinde teşkilâtı olur da bucak ve ocaklar
da olmazsa onu kabul etmektir. 

Yukardan, yani merkezi umumisinden na
zarı itibare alarak o kademeyi esas almıştık. 
Mademki, bunun mahzura görüldü « kademe » 
nin kalkmasına taraftarız. 

Fakat, « teşkilât » lâzımdır ya il veya ilce 
merkezinde teşkilâtı olmalıdır. 

Şunu da tavzihan arzedeyim : Malûmu âli
niz partiler hukukan teşekkül beyannamesi 
verdikten sonra müteşebbis heyetlerle partiyi 
kurarlar. Diz, müteşebbis heyetleri kastetmiyo
ruz, esas teşkilâtı olması keyfiyetini nazarı 
itibara alıyoruz. Fakat herhangi bir suretle 
esas teşkilât mevcutken istifa veya sair suret
lerle inhilâl vukubulursa, ve kendi tüzüklerine 
göre orada bir heyet kurulmuşsa bu, ilk kuru
lan heyet mahiyetinde değildir. Bu itibarla 
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esas teşkilâtı kastediyoruz. Bizim kastımız o 
ilce merkezinde muhatap olacak bir teşkilâtın 
kurulmasıdır. Ve komisyonun noktai nazarı 
budur. Ayrıca gerekçe yazılmadığı için bunu 
söylemek vazifesindeyim. Çoğunluğun görüşü 
budur. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Hukukan 
teşekkül etmiş olan bir partinin müteşebbis he
yetini ne maksatla bu kurula girmekten mene-
diyorsunuz, hukuki bir mesnediniz var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM 
ERGUN — Muamelenin intizamı bakımından, 
seçimlerin muntazam bir şekilde ve kanunun 
tâyin ettiği müddet zarfında bitmesi için. Çün
kü herhangi bir yerde üç beş vatandaş bir-
araya gelir, biz bir parti vücuda getiriyoruz 
derler, bu mahzuru önlemek için arzediyo-
nız. Başka bir mahzur görmüyoruz. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Komis
yon Sözcüsünün şimdiki izahatı işi büsbütün 
iphama düşürdü, iş iphamlı bir vaziyette ka
lıyor. Farzediniz ki, istikbalde bir parti teşek
kül ediyor, teşkilâtını yapıyor. Birtakım isim
ler almıştır. Müteşebbis heyet, müteşebbis ku
rul Umumî Heyet ve saire. Diyelim ki, memle
kete kök salıyor. Bu partinin vaziyeti ne ola
caktır. Sözcüye bakılırsa buna hak tanımıyor. 
Medeni Kanuna, Cemiyetler Kanununa nazaran 
kongresini yapmıyan bu yeni partinin diğerle
rine nazaran farkı var mıdır? Bunu lütfen te
barüz ettrirler mi? 

Efendim, bir fark var mı, anlıyamıyorum. 
Lütfen söylesinler, bir fark gösterebilirler mi? 
Kanunu Medeni, Cemiyetler Kanunu, Anayasa 
muvacehesinde bir fark gösterebilirler mi? Par
ti teşekkül etmiş, aradan altı ay geçmiş, yalnız 
kongresini yapmamış; vaziyet ne olacaktır? 
Kongresini yapmış, varlığını millete teslim et
miş, yeni birtakım unvanlar almış olanla ara
sında ne fark vardır? Kanunen aynı haklan 
haizdir, aynı vazife ile mükelleftir. Halbuki söz
cü müteşebbis kelimesiyle ayırclediyorlar. Muhta
cı izah görüyor ve takririmde ısrar ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERCİN (Sivas) — Efendim; bizim Komisyonda 
düşündüğümüz en mühim nokta, tatbikatta im
kân ve kolaylık sağlamaktır. Bu sebeple her ka
zada bir teşekkülün mevcut olması lâzımdır 
k \ o kaza kaymakamına, belediye reisine muha
tap olabilsin. Bu sebeple vilâyet merkezinde veya-
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hut da' İstanbul'da, Ankara'da henüz kurulmuş 
bir partinin kazada teşkilâtı yoktur. Varsa kaza 
kaymakamına veyahut belediye reisine kur'a için 
müracaat edecektir. Bunda muhabere müşkü
lâtı vardır. Kur 'a isabet ettiği takdirde gön
dereceği mümessilin gelmesi, gitmesi müşkülâtı 
vardır. Bu sebeple muvakkat heyetler için bir 
itirazımız yoktur. Herhangi bir sebeple kaza
lardaki heyetler infisah eder, istifa eder, ayrı
lır, yerine henüz yeni bir heyet kurulmamış olur
sa, o partinin merkezi umumisinin verdiği bir 
emirle orada muvakkat bir heyet teşekkül et
miş olursa, bunu kabul ediyoruz. Bu hususta 
Komisyonun bir noktai nazarı yoktur. Fakat 
yeni kurulmuş bir partinin orada herhangi bir 
müteşebbis heyeti, böyle muvakkat bir heyet 
gibi addedip etmemekte Heyeti Celilenizi karar 
sahibi olarak tanıyoruz ve bu kararı Meclise ter-
kediyoruz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bir 
sual. 

Heyeti müteşebbisesi resmen ve kanunen te
şekkül etmiş olan bir parti, her istediği yerde 
namzet gösterebilir mi? (Gösterebilir sesleri). 
Pekâlâ, namzet gösterdiği yerde mümessil bu-
lunduramaz mı? Mensup olduğu belediyeye mü
racaat eder, ben de iştirak ediyorum der ve 
parti mümessilini tâyin edebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Devamla) — Mesele mümessil mese
lesi değildir. Her parti her vilâyette, her kaza
da, her köyde, hattâ her sandık başında mümes
sil ve müşahit bulundurabilir. Mesele, seçim ku
rullarına vazifeli ve mesul üye seçmek meselesi
dir. Karar Heyeti Celilenindir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlar; teşkilât kelimesiyle müteşebbis heyet dı
şarıya çıkmaz. Teşkilât kelimesi müteşebbis 
heyeti de içine alır. Teşkilât demek malûmu âli
niz şekillendirmek demektir. Bir parti müte
şebbis heyetini kurmuşsa o partiye bir şekil ver
memiş midir. O şekil değil midir? Sen müte
şebbis heyetsin diye onu şekil mefhumundan ih
raç edebilir misiniz? Edemeyiz. Müteşebbis 
heyet bir teşekküldür. Oradaki idare heyeti de 
bir teşekküldür. Bu iki teşekkül arasındaki 
farkı anlamak için bütün lügat kelimelerini 
karıştırsan hiçbir kayda destres olamazsın. Bu
nun ikisi de aynı şeydir. Bundan sonra idare 
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heyetini kabul edip de müteşebbis heyeti ka
bul etmemek bir haksızlık teşkil eder. 

Arkadaşlar; açık konuşalım; gelen Millet 
Partisi ekarte mi edilmek isteniyor? Meclis bu
na tenezzül etmez. Millet Partisi mi ekarte edile
cek? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Hayır, hayır öyle şey yok. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Meclis buna 
tenezzül etmez, fakat müteşebbis heyeti kabul 
etmem dediğimiz zaman, bunun neticesi tabiiyesi 
ilk defa hatıra gelen şey Millet Partisini kur'aya 
sokmıyalım, öteki partilere inhisar ettirelim de
mektir ki, buna Yüksek Meclis tenezzül etmez. 
Böyle düşünüldüğünü kabul etmem. 

Binaenaleyh yanlışlığa gitmiyelim arkadaş
lar; ötekinin, berikinin, bilerek bilmiyerek, bun
da bir kastı mahsus mu vardır diye şüphe etme
sine mahal bırakmıyalım. Bunun için müteşeb
bis heyeti muhakkak kabul etmemiz lâzımdır. 

SİNAN TEKELİOflLU (Seyhan) — Vere
ceğiz. 

CEVDET KERİM İNCEDAYl (Sinob) — 
Sayın arkadaşlarım; 15 nei madeye göre müşa
hit olarak âzami salâhiyetle siyasi parti tem
silcilerinin hüviyetlendirdiğimize ve salâhiyet-
lendirdiğimize göre seçimde sandığın dışında, 
tabiatiyle mücadele, münakaşa ve hattâ mâkûl 
sayılabilen arbede olacaktır. Bunun bir de, bu 
işi nizamlayım olan seçim kuruluna intikal 
ettirilmesinin, seçimin selâmeti adına mahzurlu 
olacağı noktai nazarmdayım ve siyasi parti 
mümessillerinin seçim kurullarına girmesi 
aleyhindeyim. Eğer vatandaşlara gönül huzu
runu daha çok temin etmek hissi hâkimse, 
beşi yedi yaparak Kızılay, Yeşilay, Çocuk esir
geme ve spor kulüpleri gibi, o kasabada bulu
nan Millî ve hayır müesseselerinden de ikişer 
kişi alıp yediye iblâğ edelim. Muhtelif kanaati 
siyasiyede olan vatandaş zümrelerinin içeri
sinde işin iyi seyri hakkında bir kanaat tefek
kür ediliyorsa, buraya da gidebilirdik. Bu mad
deye şayet siyasi partilerden de kurul üyesi ala
rak, inşallah aldanırım, fakat 'tatbikatta göreceğiz, 
seçim emniyetinin selâmeti işkâl edeceğiz. Ama 
alacaksak, memlekette bir siyasi parti olarak 
kurulmuş Hükümete umumi merkezini tescil 
ettirmiş programını takdim etmiş, efkârı umu-
miyeye yaymış, kendini lanse etmiş olan bir 
parti 8, 10, 20 vilâyette heyeti müteşebbisesini 
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de kurmuş ise bu parti teşekkül ve taazzuV 
etmiş demektir. Tamam etmemiş olsa bile hu
kukan bu teşkilâtı, Demokrat Parti, Halk Par
tisi gibi teşkilâfıııı tamamlamış, olan partiler 
ayarında saymamak hata olur. Böyle bir teşek
külün hukukan ve kanun nazarında diğerlerin
den farkı nedir'i? 'Fark iddia etmek hataya düş
mek olur. Bizce merkezi umumisi teşekkül et
miştir, vatandaşa resmen programını vermiştir. 
Hükümet kabul ve tasdik etmiştir, o siyasi par
ti S, 10 vilâyette heyeti temsiliye de kurmuşsa 
o siyasi parti oralarda da teşekkül etmiş ve 
taazzuv etmiştir-
îllerinde kongrelerini yapar ve teşkilâtını ta
mamlar. Eğer bu siyasi partinin heyeti müte-
şebbisesi olan yerde seçime de iştirak ediyorsa 
bu partinin temsilcisinin de kurula üye olabil
mesi bir haktır, diğer partilere de verdiğimiz 
takdirde vermemenin mesnedi hukukiyesini bu
lamıyorum ve yoktur. Bu mesnedi hukukiyeyi 
böyle muazzam heyet nerede bulur. Eğer de
mokratik bir esasa giderek siyasi parti mümessil
lerini almayı derpiş ediyorsak bunları da behe
mehal alacağız, başka türlü olmaz. Hatalı, hattâ, 
Yüksek Heyetinizi tenzih ederek derim ki, âdeta 
iltizamı bir hareket olur. Ve asla doğru olmaz. 
Alacaksak, merkezi umumisi teşekkül etmiş, 
programını yayınlamış, beyannamesini Hükü
mete vermiş, kaç vilâyette ise orada heyeti mü
teşebbisesini kurmuş ve heyeti müteşebbisesini Hü
kümete takdim etmiş hukukan kabul olunmuş bu 
siyasi teşekkül orada seçime de giriyorsa bunun 
mümessilini nasıl almayız. Bunları da almak 
lâzımdır. (Doğru sesleri). 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş
lar, madde bütün konuşulanları sarahaten ifa
de ettiği halde nedense arkadaşlar maddeyi an
layış şeklinde birbirlerinden ayrılmaktadırlar. 
Bir defa maddeye göre Cemiyetler Kanununa 
uygun olarak teşekkül etmiş, Hükümetten mü
saadesini almış, programını ilân etmiş bir siyasi 
partinin teşkilâtı demek, ister heyeti idare olsun, 
ister müteşebbis heyet olsun, ister bir tek mü
messil olsun o partinin teşkilâtı var demektir ve 
o parti de diğer partilerle aynı hak ve salâhiyeti 
haizdir. Bunu başka türlü anlamak, açıkça ifa
de edeyim ki, şu veya bu partiye hak ve im
tiyaz vermek demektir. Hattâ partimiz de dâhil 
olduğu halde arzedeyim ki, bir kısmı partilere 
kıdem hakkı tanımak demektir. Esasen madde 
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bunu ifade ediyor, eğer bu anlayışta ve arzetti-
ğim şekilde berabersek komisyonun bu fıkrayı 
değiştirmesine lüzum yoktur. 

«Kademe» kelimesine gelince; bu büsbütün 
hatadır. Kademe deyince o kazanın 90 köyü 
varsa, doksanında da teşkilâtı olması demektir. 
Halk Partisi de dâhil, bir ilin her kazasının her 
köyünde kademesi olan parti olmadığına göre 
hiç bir parti seçim kurulunda üye olamaz demek
tir. Fiiliyat da şudur ki, flalk Partisi de dâhil 
olmak üzere partilerin bütün köylerde teşkilâtı 
yoktur, bulundurulabileceği iddia edilemez. 0-
nun için «Kademe» kelimesinin kaldırılması lâ
zımdır. 

Ben şimdi Sait Koksal arkadaşımla görüş
tüm, maksatlarının bu olmadığını ifade ettiler. 
Fakat burada ifade edildiği ve cevapsız kaldığı 
için arzedeyim, kur'a ile girecek iki siyasi mümes
sil yalnız muhalefet mümessili değildir. Müşahit 
muhalefetin mümessili değildir. Bunlar mevcut 
partilerden kur'a ile çekilecek iki vatandaştır. 
Binaenaleyh ekseriyet partisinin de; akalliyet 
partisinin de kur'al ara iştirak edeceklerini tav
zihe hacet yoktur. 

Muhterem Akdoğan'm teklifi ise, doğrudan 
doğruya Halk Partisini siyasi parti olarak seçim 
kurullarından ekarte etmeye matuftur. Meclisi 
umumide ve belediye meclisinde âazası olan si
yasi partilerin burada, seçim kurullarında temsil 
edilmemesi demek, doğrudan doğruya Halk Par
tisini istihdaf eden bir teklif olabilir. 

Bu itibarla ben denizce madde vazıhtır, mak
sadı ifade eder. Kademe kelimesinin kalkmasına 
Komisyon muvafakat ederse Müstakil Demokrat 
Partiyi de, herkesi de tatmin edici mahiyet alır. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bendenizce de arkadaşlarımın izah bu
yurdukları şekilde mesele mahlûldur. Yani «ka
deme» yi kaldırıyoruz, teşkilât denince bunda 
ibare bakımından lıeyeti müteşebbisenin de dâhil 
olması lâzımdır. Onda mahallî tereddüt bir kı
sım görmüyorum-

Onun için komisyon bunu böyle ifade ettiği 
takdirde ve kademeyi de kaldırdıktan sonra zan
nediyorum ki, önerge sahibi olan Osman Nuri 
arkadaşımız da bunda mutabıktır. 

Şimdi sayın Necati Erdem'in, Millet Partisi
ni ekarte etmek gibi bir fikrine temas edeceğim; 
böyle bir fikir, bu muhterem heyetin hiçbir fer
dinin dimağından hiçbir mesafeden geçemez. 
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(Bravo sesleri). Onun için, Necati Bey! sizin aklı 
seliminize bu Mecliste meftun olanlardan biri de 
benim. Sizden bugüne kadar böyle bir hata sâ
dır olmadı. Bunu da selbedin, refedin. Böyle bir-
şey yoktur. 

(Kâfi, kâfi sesleri) (Reye, reye sesleri). 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi olmadıkça söz 

istiyen arkadaşlara söz vermek mecburiyetinde
yim. 

NAZÎF ERGİN (Sivas) — Resmen teşekkül 
etmiş, merkezi umumisi kurulmuş bir partinin 
müteşebbis veya muvakkat heyetlerini de komis
yonunuz, Meclisi Âlideki müzakerenin cereyanın
dan da mülhem olarak, kabul etmektedir. 

Yalnız şu kadar ki, her il ve ilçe merkezinde 
muvakkat olsun ve yahut müteşebbis mahiyette 
olsun bu teşekkül de bulunacaktır. 

(Sarihtir sesleri). 
BAŞKAN — önerge ilçe ve il merkezinde teş

kilâtı bulunmasa dahi yine kur'aya iştirak edil
mesini istemektedir. 

(Geri aldı sesleri). 
BAŞKAN ~ Almadı. 
Geri alıyor musunuz? 
OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — İzah ede

yim: Gerek Mümtaz ökmen, gerek Cevdet Kerim 
İııcedayı ve sair arkadaşların ilk kongresini he
nüz yapmıyan fakat teşkilâtını yapan partilerin 
kanuni durumunu ve diğer partilerle müsavi ol
duğunu izah ettiler; müphem bir nokta bırakma
dılar. Ancak arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Takririmi şu bakımdan vermiş bulunuyorum; 
yine tekrar ediyorum sekiz kazada, on kazada teş
kilâtı var, merkezde de var vilâyet merkezinde 
fakat bir kazada teşkilâtı yok- (Olan yerde gir
sinler sesleri). 

Burada nasıl kur'aya dâhil olmasın bu efen
dim. O bölgede Milletvekili namzetlerini koyaca
ğız, listesi ilân edilecek, fakat o ilçeye birkaç 
kişi göndermek istiyor, neden teşkilâtı yok diye 
bu hak verilmiyor? (Reye, reye sesleri). Teklifim
de ısrar ediyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — O takdir de 
seçim kuruluna üye olamazlar, fakat temsilci bu
lundurabilirler. (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köııi'nin 

önergesi tekrar-okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan-
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lar.. .Almıyanlar... Önerge nazarı itibara alın
mamıştır. 

(Maraş Milletvekili Dr. Kâmil İdil'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — iki ibarede teşkilât kademesi 
tâbirinden yalnız «kademe» kelimesinin kaldı
rılmasına komisyon da muvafakat ediyor. Öner
geyi bu şekilde naza IM itibara alanlar... Alını-
yanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM KRGUN (Ankara) — Yalnız bunun 
başına «ilce merkezinde teşkilâtı bulunan» iba
resi konacaktır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Teşkilât
tan kastedilen mânayı komisyon anılıyor mu? 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Evet 
anlıyoruz. 

BAŞKAN —- Diğer önergeye geçiyoruz. 

Yüksek .Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile meslekî teşek

küller arasından «ziraat odaları» nm çıkarılma
sını ve basın birliklerinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Seda d Pek 

BAŞKAN — Ziraat odalarının meslekî te
şekküllerden çıkarılmasını komisyon istemiyor. 

Bir önerge daha var. 

Yüksek Başkanlığa 
Yönetim kurullarından üye alınacak meslek 

teşekkülleri arasına basın birliklerinin de ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

I )iyaı-bakı r Milletvekili 
Fazıl Ahmed Aykaç 

BAŞKAN — Şimdi iki şey var. Bir defa 
meslekî kurulların arasına basın birliklerinin 
de katılmasını istiyorlar, komisyonunun no'ktai 
nazarı nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ELiGUN (Ankara) — Efendim, basın bir
likleri, diğer tabiriyle gazeteciler derneğinin bu 
meslekî teşekküller arasında bulunmasında bi
zim için. de hiçbir mahzur yoktur. Yalnız her 
yerde teşkilâtı olmadığı için komisyonda nazarı 
itibara alınmamıştır. Eğer Yüksek Meclis kabul 
ederse biz de memnuniyetle kabul ederiz. Yal
nız tarım odaları maddeden çıkmasın. Bunlar 
çiftçileri temsil ediyorlar. 

BAŞKAN — Meslekî teşekküller arasına 
«Basın birlikleri» nin ithalini kabul edenler... 
Kabul etnıiyenler... Çoğunlukla kabul edilmiş
tir. Basın birliklerinin ilâvesi suretiyle Sedad 
Pek arkadaşımızın önergesinin 2 nci fıkrasın
daki maksatları hâsıl olmuştur. 

Ziraat odalarının çıkarılmasını istiyen kıs
mını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin meslek kurullarına ait olan 

fıkrasına «Etıbba odası» ndan sonra (Basın Ku
rulları) tâbirinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Mitat Altan 

(O kabul edildi sesleri). 
BAŞKAN — Basın kurullarının da girmesi

ni kabul buyurduğunuz için bu önergeyi oya 
koymıyaeağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin arzettiğim fıkrasından (o yerin 

belediye meclisi ve genel meclis üyesi olmayan
ların) fıkrasının çıkarılmasını ve fıkra sonuna 
(bir kur'ada adı çıkan kimse öteki kıır'alarda 
hesaba katılmaz) fıkrasının eklenmesini teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER-
GUN (Ankara) —Efendim, zaten meslekî te
şekküller arasında belediye meclisi ve meclisi 
umuminin üyesi bulunursa bunlar o kısımda 
kur'adan hariç tutulur. Esas belediye meclisi ve 
meclisi umumi kur'asma ithal edilir dedik. Kur'-
alaraın hepsi ayrı ayrı torbalarda ve bir zaman
da çekilecektir. 

Bence arkadaşımın önergesinde istihdaf et
tiği gaye hâsıl olmuş demektir. 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle izah ettiğim sebeplere dayanarak 14 

ncü maddenin İÜ ucu fıkrasında «.. siyasi parti
lerden birer..» kelimelerinden sonra «temsilciyi, 
kur 'a gününden üç gü evvel yazılı olarak davet 
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eder.» kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER
GUN (Ankara) — Kurulun teşekkülüne ait 
kur 'a noter marifetiyle ve Noterlik Kanunu hü
kümleri dahilinde bizzat noter tarafından ya
pılacaktır. Bunu noter bir tutanakla tesbit et
tiği gibi bu keyfiyet ayrıca meclisde de bir tu
tanakla tesbit olunacaktır. Belediye başkanı 
tarafından maddede sayılanlar davet edilecek 
ve gelenler huzuriyle kur 'a çekilecektir. Gelmi-
yenlerin bulunmaması takdirinde onların huzu
ru şart değildir. Eğer bu teminatı kâfi görmez
seniz bence de arkadaşımın takririnin kabulün
de bir mahzur yoktur. Fakat işin teminatı ola
rak noter mevcuttur. 

BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere konusu olan 14 ncü maddenin ka

rakteri iki siyasi parti temsilcisinin kurula üye 
olarak alınmasıdır. Bu sebepten maddenin son
dan bir evvelki fıkrasındaki «üst üste üç top
lantıya gelmiyenler çekilmiş sayılır» hükmünün 
partilerce tâyin edilmiş üyeler için tatbikmda 
«kur'a çıkan partilere çekilmiş sayılan partili 
üyenin yerine bir başkasının tâyini ile 24 saat 
zarfında kurula iştirak ettirilmesi ve bildiril
mesi üyenin mensup olduğu partiye tebliğ olu
nur» fıkrasının ilâvesini rica ederiz. 
Kütahya Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Ahmet Tahtakılıç Ali Rıza Kırsever 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Efendim; asıl olan 
seçimin, kanunun tâyin ettiği müddette bitmesi 
ve intizam dahilinde cereyan etmesidir. 

Deminki müzakerelerimizde bendeniz komis
yonda geçen münakaşaların muhassalasmı ar-
zettiğim zaman Yüksek Meclis adalet esaslarına 
uygun olmak üzere müteşebbis ve muvakkat he
yetleri de kabul etti. 

Şimdi, bir taraftan kabul edilmiş olan ada
let esaslarına göre diğer parti mümessilleri gir
mezlerse kanunda tesbit edilen esaslardan baş
ka şekilde haber verilir gibi muamelâtın intiza
mını sekteye uğratmamak üzere bir taraf için 
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düşündüğümüz adalet prensipini diğer taraf 
için kabul etmemek gibi mütenakız bir vaziyet 
ihdas eder. Bu kurula üye olarak resmî vaziyet
te girmiş olan kimse, meclisi umumi ve beledi
yelerden gelen kim ise bunların devam etmeme
leri halinde kanun ne gibi hükmü ihtiva ediyor
sa hepsi hakkında, her teşekküllerden gelenler 
hakkında aynı hükmü ihtiva etmesi faydalı olur. 
(Reye sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum:; 
kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Başka önerge yoktur yalnız Necati Erdem'in 
maddenin yazılışı hakkında sözleri vardır, Ko
misyon cevap verecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, Necati 
Erdem arkadaşımızın söyledikleri sözlerden bir
çok yerleri haklı. Fakat bu daha ziyade, müs-
vadde t&bedilirken veya matbaada dizilirken 
vâki olmuş hatalardır. 

Meselâ; ikinci sahifenin ikinci sütununda 
«Gazete ile ilân olunur, gazete olmıyan yerler
de mahallin âdet olan vasıtalariyle ilân edilir» 
denilmek lâzımgelirken «Gazete ile ilân olunur» 
sözleri yazılmamıştır, bu «Gazete ile ilân olunur» 
diye iki kelime ilâve edersek arkadaşımızın söyle
diği mahzur da bertaraf edilmiş olur. 

Sonra efendim, aynı sütunun aşağılarında; 
«Şehir sınırları içinde ilce teşkilâtı olan yerler
de bu ilçelerin seçim kurulları; belediye ve ' i l 
genel kurulu üyelerinden» denmektedir. Bu
radaki «İl genel kurulu», değil, «Şehir meclisi» 
olacak. Dediği doğrudur. 

O fıkranın sonunda (Her ilce için) ibaresi 
vardır. Bunun da çıkarılması muvafıktır. Çün
kü zaten yukarda ilce demektedir. 

Oy meselesine "gelince; evvelce Adalet Komis
yonunun tesbit ettiği şekilde beş adedi vardı. Üç 
olursa böyle olur falan dendi. Bu aded Geçici 
Komisyonda 7 ye çıkarıldı, bu fıkradaki aded-
ler, üç beş diye yazılmış olan rakamlar çıkarı
larak çoğunluk diye konulduğu için hakikaten 
maddede ifade bakımından bir zaaf husule gel
miştir. Bunu kaldıracak şekilde bir cümle teş
kil ettik müsaade buyurursanız bu şekilde tashih 
edilirse zannederim ki, maksat hâsıl olmuş olur. 

NAÎM HAZIM ONAT (Konya) — Efendim; 
yukarda (F) fıkrasının sonundaki «İkisinin tâ
yin edeceği birer» ifadesinin «İkisinden birinin 
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tâyin edeceği» sekline konulursa, vuzuh bakımın
dan daha muvafık olacağı kanaatindeyim. Bir de 
noktalı virgül-var- bunun da kaldırılmasını rica 
ediyorum'? (Doğru doğru sesleri), 

KOMİSYON ADINA EMİN IIAEÎM ER-
GUN --(Ankara) — Arkadaşımızın teklifi daire
sinde düzeltilmesi daha vazıh olur efendim. Yal
nız tavzih için arzedeyim; burada böyle yazmak
tan maksadımız şudur : Partilerin gösterdikleri 
isimler arasında kur'a çekilmiyecektir. Parti o 
kaza merkezinde kurulacak kurulda iki parti 
varsa zaten hiç kur'aya lüzum olmadan her 
partiden birer üye istenecek; ikiden fazla parti 
olursa partiler arasında kur'a çekilecek ve kur'a 
isabet eden partilerden üye istenecektir. 

BAŞKAN — Şimdi Necati Erdem ve diğer 
arkadaşların talep ettikleri yazılış şekline ait
tir, bunu Komisyon yapar. Hükümde bir deği
şiklik, yoktur. 

Madde hakkındaki önergeleri bitir.uiş bulu
nuyoruz. Maddeyi kabul ettiğiniz değişikliklerle 
okutuyorum : 

Madde 14; — Vali ve kaymakamlar^ tarafısı
dan yapılacak tebliğler üzerine» her-ili^ merkep 
ilçesiyle-o il-e bağlrilee merkezlerinde secimi idak 
re etmek ve denetlemek üzere 7 üyeden-mürekkep-
birer seçim kwukiwteşkil olunur, 

B * üyeler: 
A) Mahallin belediye başkam; 
B) O ilce belediye meclisi üyeleri- arasından 

kur'a1 ile-ayrılacak bir; 
C)"- O ilce genel meclis üyeleri arasından -.< 

kur'a ile ayrılacak bir; 
D^ O ilce mahalle muhtarları arasımdan 

kur'a ile ayrılacak bir; 
E) Varsa aşağıda sayılan meslek- teşekkülte- .-.-

rinin .yönetim kurulları üyeleri a r a ş m a n km?'a 
ile ayrılaeak bir; 

P> O ilee -merkezinde teşkilâtı • bulunan ve^> 
seçime katılacak olan siyasi - partilerin -kuîr'a ile 
ayrılacak ikisinden h e r birinin tâyin edeeeğji-bi^ 
rer üyeden ibaretir, 

O ilçenin genel meclis üyesi birden fazla de
ğilse kur 'ay a lüzum kalmadan bu üye-ktiî«ulankav 
tılır. Daimî komisyon üyesi bulıanmak seçim ku
rulundaki* vazifeye engel sayılmaz. 

Ticaret ve sanayi odası, tarım odası, esnaf-
odası, baro, etibba odası ve -gezeteoiler derneği 
olan yerlerde bu meslek teşekküllerimn yöa«tim 
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kurullarını teşkil edenlerden, o yerâs. belediye 
meclisi ve genel meclis üyesi olmıyanlarmm isim
leri bir torbada birleştirilerek içlerinden birisi 
kur 'a ile ayrılır. 

Bir ilçede bu meslek teşekkülleri birden fazla 
değilse yukarda yazılı olduğu şekilde yalnız 
onun yönetim kurulu üyeleri arasında kur 'a çe
kilir. Bu hükmün uygulanmasında meslek teşek
küllerinin merkezleri nazara alınır-

O yerde teşkilâtı bulunan ve seçime katılacak 
olan siyasi parti birinci fıkrada yazılı tebliği-
mütaakıp üç. gün. içinde keyfiyeti bildirmesi lâ
zımdır. Bu şekilde, olan siyasi parti ikiden fazla 
ise partiler arasından kur'a çekilerek belli olan 
iki partinin tâyin edeceği üyeler kurula katılır
lar. Sççime,katılmaktan sarfı nazar eden partinin 
tâyin ettiği kimsenin üyelik hakkı düşer. 

Bu kurul, gizli oyla içlerinden birini başkan
lığa seçer. Partilerin tâyin ettiği üyeler başkan 
seçilemezler. 

Seçim kurulu üyelerinin seçmen olmak vasfını 
haiz bulunmaları ve okuyur* yazma bilmeleri 
şarttır. 

Yukarki; fıkralarda .yazılı kur'aların ayrı 
ayrı :olarak hepşiııin,bir mahalde ve belli va
kitte-çekilmesi lâzımdır. Kur'anın çekileceği 
gün: ve saat ena« üç. güıiı evvel belediye başka
nı .tarafından gazete ile ilân olunur. Gazete 
olmıyan yerlerde bu ilân âdet olan vasıtalarla 
yapılar. •;• 

Kur'a, tâyin olunan- gün ve .saatte* belediye 
dairesinde" noter, noter olmıyan yerlerde bu 
vazifeyi gören memur,marifetiyle ve açık ola
rak. yapjlır. Beledjye başkanı,, kur 'ada hazır bu
lunmalı üzere mahallin en büyük mülkiye me
murunu, belediye daimî komisyonu üyelerini 
ve siyasi partilerden birer temsilci davet eder. 
Kur'a, gelenlerin huzuru ile" yapılır ve keyfiyet 
bir tutanağa geçirilir. 

Seçim kurullarına dâhil olan her teşekkül 
için- aynı esaslar, dairesinde birer de- yedek- üye 
seçilir/Bunlar- seçim kuruHannda inbilâl oldu> 
ğu takdirde onların yerine vazife --.görürler. 

Yedek üyeler de ı kalmadığı - ve. kurulun üye 
sayısı be'şten aşağı düşmediği takdirde kurul 
görevine devam -eder. Bundan a sağı olursa; yu-
kardakr.fıkralarda .belirtilen usul dairesinde 
tamamlanır. Bu tamamlamada yedi adedi esas 
alınır. Gerek başlangıçta yapılacak "ayırmada 
ve gerek sonrakiı tamamlamada birinci fıkra-
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da sayılan yerlerden > üye teinini mümkün bu-
lttnmazsâ bunun yerine belediye : nanelisi üye-

-leri arasMidan ktıt 'a ile aytıla^^te di^er Mr üye 
alınır. 

•Şehir sınırları içinde ilce teşkilâtı olan' yer
lerde bu ilçelerin'seçim ukruttarij her ilce için 
belediye ve il •' genel meclisi "- üyelerinden > birer 
ve İstanbul'da Şehir Meclisinden-ikişer üye; ile 
^birincis M â M a yazılı teş&kküiterin yönetim 

- kurulu üyeleri abasından ve siyasi partilerden 
yufcardakv fıkralarda yazılı esaslar dairesinde 

-seçilecek birer Hiyeden "teşekfeüieder. 
Belediye başkanlığının valinin * oıhdesinde 

olduğu veya merkezden mansu|xsbulunduğtı • yer
lerde*' bunların yerlerine; o yer-belediye-; kurulu 
bâşkanVekili kurula • katılır. 

Belediye meclisinin fesih ve iptali halinde 
veya meclisi teşMl -edecek- sayıda üye ve ye
dek üye .kalmadığı takdirde-belediye başkan 
veya vekili> ilçenin y e n i - k u r u l m ^ olması dola-
yısîyle'»henüz belediye*secimi yapılmamış olan 

* yerlerde idare âmiri, mahalle muhtarlarına; 
seçim* kururu * belediye^ üyeleri kur 'asına gir e-

- eeM«t»in âyrılmasini tebliğe eder. 
}i ihtiyarkumulları;-mahalle * adedi beşe -kadar 

olan'*yerlide üçery*beşten-faala olan yerlerde 
ikteer 'biyeyi • aralarından 'ayırarak belediye 
binasında toplanırlar. Bunlar ya kendi arala-
rıııdaa'veya dışardan belediye üyesi olmak şart-
'larîni haiz - kimseleri belediye meclisi üyesi 
adedinee seçerler ve belediye '•-meclisi üyesi 
kliması bu isimler arasından yapılır. 

'Seçim* ıkurülları;; çoğunlukla •toplanır ve mev-
eüdlm çoğunluğu ile karar verir- Toplantıya 

' % t üste; üç-defagelmiyenler çekilmiş sayılır. 
Ola^ftteüstü toplantılarda yazılı davet yapılır. 
Âdi toplantılar m günleri* vensaatieri bir evvelki 
kararda belirtilir. 

Seçim kumullarında ;•••- sahifeleri numaralı ve 
• o 'mahal idare kurulunca* onandı bir tutanak 

defteri bulunur. İşlemler ve kararların; tuta
nakları bu-deftere y&gihr ve.başkanla üyeler 
tarafından imzalanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... 14 ncü madde ka
bul edilmiştir. 

. ( V a k i t geçti sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, maddeyi bir 

kere okutayım. Belki hallederiz. Çok söz alan 
arkadaş olursa bırakırız. 
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. 'Madde 15. —•? ?Her;: seçinv kurulu âlgdli res

mî makamiardan lüzumlu • malûmatı alaiak,.seç-
rmealerinr. oylarMiı birgün içinde, kullanabilme
lerini safpamak amaciyle- sayası 1 <Û00 -semeni 

> • geçm^aeteaizere seçim bürosu adı verilen rseçim 
sahaları teşkilini kararlaştırırlar. -Bu .kaBanlar-
da büroları nnereîerde ^kurulduğu, merkez 

. leri ve hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen 
veya tamamen >içine aldıkları açıkça belirtilir ve 
seçim gününden - enaz; on beş; gün önce : gasete 
ile, gazete olmıyan belediye ve köylerde âdet 
olan vasıtalarla ilân olunur. 

Şu kadar kij üç yüz seçmeni olan köylere 
. behemehal bir sandık, konulması ve bir sandığa 
bağlanan köylerin o.sandık merkezinden on,ki
lometreden fazla uzaklıkta olmaması mecburi
dir. ' • . • • ' 

Seçim • bürolarında başkan ve üyeleri seçim 
kurullarınca seçilecek beşer kişilik seçim komis
yonları bulunur. 

Bu komisyonlara seçilecek üyelerin üçüncü 
seçim büroları sahasında oturanlardan olması 
ve hepsinin seçmen olmak vasfını haiz olup oku
yup yazma bilen kimselerden olması ve seçim 
kurullarında.görevli bulunmaması, şarttır. 

Seçim Komisyonunda görevlendirilenlere se-
_çim gününden enaz beş gün evvel tebligat ya-
. pılmak lâzımdır. Seçim • Komisyonları başkan 

ve üyelerinden çekilen veya - komisyona , gelmi-
yen bulunursa yerlerine seçim kurullarınca di--

. ğerleri seçilir. Seçim komisyonuna seçilen kim
selerin her ne, suretle olursa olsun seçim, büro
sunda hazır bulunmadıkları ve seçim kuruluna 
müracaatla hazır bulunmıyan üyelerin yerine 
başkalarının tâyini mümkün olmadığı ve üye
lerin üçten eksik olması dolayısiyle karar itti
hazı da mümkün bulunmadığı hallerde kalanlar 
komisyon üyelerini üçe iblâğ için eksik olan üye
leri seçim sahasındaki münasip kimselerden se
çebilirler ve keyfiyeti tutanağa geçirerek so-

•nüMa* kurula bilgi verirler. Toplanma Ve-* ka
r a r verme yeter sayrsiyle kararların defterlere 
yazılması ve imzalanması hakkında seçim kurul
larına ait 14 ncü maddedeki hükümler bu ko
misyonlar hakkında da uygulanır. Ancak ko
misyonların defter sahifeleri bağlı oldukları se
çim kurulları tarafından onanır. 

Milletvekilliğine adaylığını koymuş olanlar 
seçim kurulu ve komisyonlarında vazife ala
mazlar. 
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Parti ve bağımsız adayların temsilcileri se

çim komisyonlarında seçim muamelelerini takip 
edebilecek şekilde masanın yanında oturarak 
bütün muamelelerde hazır bulunabilirler. An
cak müdahale edemezler. İtirazları olursa! tu
tanağa geçirilir. 

(Ekseriyet yok sesleri). 
BAŞKAN — Efendim, ekseriyet vardır, ar

kadaşlar dışarı çıktılar, şimdi gelecekler, celse 
dağılmamıştır, her an burada ekseriyeti bulma
ya imkân yoktur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — 14 
neü madde hakkındaki görüşümü arzederken 
bu tadilâtta esaslı bir yenilik diye ileri sürebi
leceğimiz şeyin seçimi idare edecek seçim kurul
larına seçimlere ait karşılıklı iddiaların parti
lerden geldiğini nazarı itibara alarak, partiler
den üye alınması esasının kabul edilmiş olması
dır. Arkadaşlar; seçim komisyonlarına yani rey 
ehliyetini haiz olan vatandaşların sandık başla
rına gelişlerinde bunların isimlerini, kimlikleri
ni tesbit edecek, reylerin kanunun tarifi daire
sinde gizli olarak emniyetle verilmesini temin 
edecek, sandığa atılan reylerin olduğu gibi tas
nifini temin etmek hususlarında vazife almış 
bulunan seçim komisyonlarına maalesef parti
lerden üye alınması esasını encümende kabul 
ettirmek imkânı olmamıştır. Arkadaşlar, kurul
larda kabul ettiğimiz bu esasın yani vezifeleri 
seçim komisyonlarını seçmek, seçim bölgelerini 
tespit etmek, gelecek tutanakları tevhit ve ic
malini çıkartmaktan ibaret olan seçim kurulla
rına partilerden üye alındıktan sonra seçim me
kanizmasındaki vazifeleri daha çok emniyet isti-
yen daha çok tarafsızlık istiyen, daha çok itimat 
istiyen seçim kamisyonlarma parti temsilcilerini 
üye olarak almamak izahı güç bir şeydir. Bu
nun alınmamasında en çok direnen Hükümet 
olmuştur. Hükümet köylerde sandık başında 
vücuda gelecek asayişsizliği ileri sürmüştür. 
Vatandaşa evvelden vereceğimiz teminattır. 
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İkincisi seçim kurullarının vazifesi demin de 
arzettiğim gibi daha mühimdir. Eğer vatandaş 
seçimde emniyet olmadığına evvelden kanaat ge
tirirse inzibatsızlık, kargaşalık hâdiseleri hâsıl 
olur. Hâdise böyle olunca, partililerin komisyo
na üye alınmaması için ileri sürülen sebepler 
varit değildir. Bunları toptan Meclisin reddet
mesi lâzımdı. 

Bir de şu kalıyor: Demin Sinan Tekelioğlu 
da ileri sürdüler, köylere kadar parti temsilci
lerinin sokulmaması lâzımdır dediler. Arkadaş
lar, bunun aksine olarak, memlekette demokra
tik hayatın inkişafına çalışırken köylerde de 
siyasi hayatın bütün icaplariyle, hattâ seçim 
anma rastlıyan iki üç günlük zamana münhasır 
olmak üzere köy hayatında bazı bakımlardan 
menfi tesir dahi yapsa buna gitmek yerindedir. 
Köylü vatandaşların memleket idaresinde rey-

• lerini kullanmaları suretiyle şimdiye kadarki 
geliş değişmeli ve köy hayatiyatını, köy ikti
sadiyatını ihmal edilmesi biraz da köylünün siya
si hayatımızda gereği gibi iştirak etmemesinden 
ileri gelmiştir. Binaenaleyh biz köyde cereyan 
edecek hâdiseler hakkında köylü vatandaşları sü
kûnet içerisinde vekaıla siyasi haklarını, iki se
nedir kullanmakta gösterdikleri olgunluğu na
zarı itibara alarak, hiç olmazsa bu kadarcık em
niyeti, yani partilerin de komisyonlarda âza bu
lundurmak suretiyle muhakkak meydana getir
mek lâzımdır. Diğer taraftan komisyonlara par
ti mümessillerinin alınmaması halinde birtakım 
siyasi kararlar alınacağı ve bunun memleket öl
çüsünde dedikodusu olacağı muhakkaktır. Bu 
seçim hakkındaki dedikoduları ve memlekette se
çim emniyetsizliği iddialarını ortadan kaldırarak 
siyasi faaliyetlerimizi daha müspet sahaya sev-
ketmek Büyük Meclisin millî bir vazifesidir. Bu
nu tekrar arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, öğleden sonra saat 
15 te devam etmek üzere Oturuma son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 13,15 



Î K İ N C Î OTUHUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

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

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. 
15 nci madde hakkında söz istiyenlere sıra-

siyle söz veriyorum. 
Sait Azmi Feyzioğlu. 
SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, 15 nci maddede derpiş 
edilen seçim komisyonlarının terekküp tarzı hak
kında uzun tartışmalar oldu. Bilhassa seçim 
kurullarına partilerden iki üye alınması takarrür 
ettikten sonra seçim komisyonlarına da bir veya 
iki partili üye alınması istendi. Bunun lehinde 
ve aleyhinde çok ciddî sebepler ve deliller serde-
dilmiş bulunuyor. Hakikaten partili üye alın
ması bu komisyonlar için esaslı bir emniyet un
suru teşkil eder ve bu büyük ve ihmal edilemez 
bir faydadır. Ancak çok ciddî bir teşevvüş unsu
ru olmak ihtimali de mevcuttur. Bu da ihmal 
edilemiyecek bir mahzur teşkil etmektedir. Seçim 
kurulları henüz seçimin neticesinin ne olacağı 
belli olmıyan bir zamanda vazife göreceği ve se
çim bittikten sonra da tutanakları tevhit edeceği 
için partili üyeler esaslı bir ihtilâf çıkarmazlar 
fakat komisyonlarda tasnif sırasında, oy alma 
sırasında muhtelif partiler mensubu üyelerin 
ihtilâfa düşmesi, seçimi selâmetle icraya mâni 
bir engel çıkarmaları ihtimali düşünülebilir. 
Bu itibarla bu mevzu konuşulduğu za
man komisyonumuzda, ben diğer üç 
arkadaşımla müstenkif kaldım ve dört 
reye karşı da altı reyle bu teklif reddedilmiş bu
lundu. Bu boşluğu doldurmak için bendeniz se
çim komisyonlarında hazır bulunacak parti tem-
sicilleriyle bağımsız aday temsilcilerine isterlerse 
seçim tutanaklarını imza yetkisi vermek suretiyle 
bu boşluğun doldurulmasını teklif ettim. Bu tek
lif de komisyonda çoğunlukla reddedildi. Gerek 
temsilcilerin ve gerek seçmenlerin gözü önünde 
açık yapılan bir tasnifte muamele ve işlemlerde 

herhangi bir tarafsızlık yapılabileceğine ihtimal 
verilemez, bu kâfi bir teminat olabilir. Fakat 
temsilcilerin istedikleri takdirde tutanakları im
za etmiş olmaları da ayrıca bir teminat olur. 
Teklifimde «isterlerse» kaydı vardır. İmza etme
dikleri takdirde tutanakların talili gibi bir ne
tice de tevlit etmiyeceğine göre buna müsaade 
ve kabul edilmesinin faydalı olacağı kanaatinde
yim. Bu kanaatimi Yüksek Heyetinize arzediyor 
ve bir de takrir takdim ediyorum. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka

daşlar ; bu 15 nci maddede bir hüküm var ki, çok 
mühim ve esaslı birprensipi ihtiva ediyor. Be
nim şahsi görüşüme göre, bu hüküm 14 ncü 
maddenin metni ve ruhu ile tezat halindedir. 
Bu kanunun bu suretle çıkmasını şahsan naki-
seli görmekteyim. Bunu arzedeceğim kısa se
beplerle izaha çalışacağım. 

Hüküm şu : «Seçim bürolarında; başkan ve 
üyeleri seçim kurullarınca seçilecek beşer kişi
lik seçim komisyonları bulunur.» deniyor. 

Biliyorsunuz ki, 14 ncü madde ile seçim ku
rulları mevzuu halledilmiş bulunuyor. Bu 15 nci 
madde ise seçim komisyonlariyle alâkalı mad
dedir. Bir seçim bölgesinde kaç seçim sahası 
varsa o kadar da seçim bürosu ve seçim komis
yonu olacaktır. Ohalde bu seçim komisyonları
nın hazırlayacakları tutanakları seçim kurulla
rına getirilerek birleştirilecek ve mahallin seçim 
neticesi tesbit edilmiş olacak. Bu seçim komis
yonlarının kuruluşunda gördüğüm tezadın ma
hiyeti şudur. Biz tutsak bir kaza halkına, sizin 
kaza halkının seçimini idare etmek, üzere vilâ
yet merkezinden beş kişi göndereceğiz ve bu 
heyetin başkanını da biz seçeceğiz, desek o kaza 
halkının normal karşılığı ne olacaktır? Biz, bu 
kazanın bütün kaderi ile alâkalı herşeyi yapar
ken, seçim gibi vatandaşın tabiî hakkı olan bir 
işte neden vilâyetten gönderilecek bir heyet bi-
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zim işimizi tanzim edecek de niçin biz etmiyeee-
ğiz demiyeeekler midir? 

Bunun içindir ki, kazalarda seçim kurulunu 
halk teşekkülleri içinden kurdunuz. Haklı ola
rak seçim kurullarına verdiğimiz bu imkânı se-̂  
çim komisyonlarından nasıl esirgeyebiliriz? Se
çim kurulu hangi hakla istediği kimseleri, o se
çim sahasına, ben sizleri seçim komisyonu yap
tım diyecek, okadar ileri gidecek ki, başkanımız 
da falandır diyecek!... 

Bakınız, bu seçim sahalara nerelerdir: (Bayi
si bin; seçmeni geçmemek üzere seçim bürosu 
adı verilen seçim sahaları) takriben beş bin nü
fusun toplandığı mahallerdir. Maddede üç yüz 
seçmeni olan köylerde de bir sandık bulunur 
deniliyor. 

Bunu da beşle çarparsak 1500 nüfus eder. 
: BöyleMİÜOO - SÖOO kişilik bir köy veya köyler hal-
•kma-diyeceğiz ki: «sizin seçiminizi bizim tâyin 
edeceğimiz başkan ve bizim tâyin edeceğimiz he
yetle yapacaksınız.» Bu mevzuda memlekette de
mokrasi terbiyesi ve seçim ahlâkını hergün biraz 
daha^ takviye etmek için uğraştığımız bir zaman
da, -seçim komisyonlarını kazadan tâyin etmekle 
bu mahallin- her türlü işlerini yapan yetişmiş in
sanlara karşı, lâyık oldukları ^değeri vermiyor-
muşuziigibi i^mde bir endişe hâsıl oluyor. Onun 
idindir ki, bir mahaMe köy muhtarını seçen, bü
tün münazaalarını aralarında^ halleden, her tür
lü işlerini gören bir köy halkına, seçim? mevzu
unda v siz bu işi yapamazsınız, illâ komisyon bal
kanını ben seçeceğim, illâ komisyon üyelerini ben 
tâyin edeceğim demeyi yerinde bir hareket telâk
ki etmiyorum. 

O halde nasıl olmalı? Teklifim şudur: Seçim 
sahalarının her tarafında mhhtar vardır. Bu muh
tarlar seçimle o seçim bölgesindeki köyietin başı
na gelen adamlardır. Nesil belediye reisini kaza
da seçim kurulunda unutmuyorsak, muhtarı da 
bu seçim komisyonlarmda unutmuyoruz. Bu bir. 

Diğer taraftan, ihtiyar heyetinin, kendi ara
larından, veya o seçim sahasındaki münasip va
tandaşlar arasından seçecekleri iki kişi, o mahal
de varsa belediye: başkanı veya vekili, yoksa aşa
ğıda arzedeceğim zevattan bir kişi fazla seçmek 
suretiyle, beş kişilik bir heyet. Yani 'muhtar,* ih
tiyar heyetinden iki kişi, eğer ihtiyar heyeti, 
kendi arasından ; seçilmesini münasip görmezse, 
yerlerine o seçim sahasındaki vatandaşlardan se
çecekleri iki kişi, va»sa belediye başkan vekili 
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veya belediye meclisi üyesinden biri ve seçim ku
rulunun merkezden göndereceği bir kişi, eğer 
belediye başkanı veya vekili yoksa, merkezden 
iki kişi gönderilebilir. Bu suretle beş kişi seçim 
komisyonu olarak yanyana gelirler ve gizli reyle 
bizim reisimiz filândır derler. 

Bu noktada niçin ısrar ediyorum? 
Biz demokrasinin her gün biraz daha geliş

mesini istiyorsak - ki istiyoruz; - biz seçim işle
rini mahallin halk topluluklarına emanet ediyor
sak, bir köyün bütün kaderini elinde bulundu
ran ihtiyar heyetiyle o köy halkına da aynı hakkı 
tanımak mecburiyetindeyiz. 

Aksi halde merkezden göndereceğimiz heyetle, 
başkanı dahi seçerek, onlara falan sahadaki 
1500 - 5000 insanın seçimini idare ediniz demek 
durumunda kalınır. Halbuki o bin beşyüz, beş 
bin insan, nasıl o zamana kadar kendi kaderini 
tâyin etmesini bilmişse, bu arzettiğim şekilde 
kendi seçim komisyonlarını da pek âlâ kurabilir
ler. Bu tasarıdaki gibi bir alışıklık ve usulde 
devam edersek memleketimizin, bilhassa köyleri
mizin içinde seçim hakkını, seçim serbestisini ve 
bunların icabettirdiği her türlü demakrasi im
kânlarını halkın eline vermekte bizi itiyat müş-
kilâtma düşürür ve demokratik inkişafı gecikti
rir. 

Bu hususta bir önerge takdim ettim, kabulülü 
istirham ederim. 

ABDÜRBAHMAN KONUK (Bursa) — 
Efendim; seçim kumullarının ve seçim komis
yonlarının tarzı terekkübü üzerinde bidayet-
tenberi geniş tartışmalar olmuş • ve engin çalış
malar yapılmıştır. Biz, seçim kurullarına ve 
oradaki üyelere daha çok itimat edebilmek, on
ların daha tarafsız şahıslardan teşekkül etme
lerini sağlamak için noktai hareketimizi seçim 
komisyonlarının tarzı terekkübüne ve onlar 
üzerindeki alınmış olan kanuni tedbirlerin ta
nı am o İması nd a buluyorduk. 

Karma Komisyonda bu mesele müzakere 
edilirken, muhalefeti temsilr eden on un n amma 
konuşan arkadaş dedi ki ; biz seçim kurulların
da ve bu kurulun başında hâkimleri görmek; 
yahut seçim kurullarını daha emniyetli şahıs
lardan teşkil etmek istiyoruz. 

Bunda ; ısrarımızın sebebi, seçim komisyon
larında/ bu komisyonların faaliyetleri üzerinde 
tereddüdümüz - oİMiamasındandır. Çünkü seçim 
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gizli, tasnif aleni yapılacaktır ve parti tem
sil ellerine tutanaklar verilecektir. Bu vaziyette 
sandıktan yukarıya doğru, parti temsilcileri elin
de tutanak olduğu halde gideceklerdir. Bu iti
barla sandık başında partilerin aradıkları em
niyet tamamen hâsıl olmuştur, neresinde hile, 
neresinde fesat olacaktır? Bu; tutanaklar mü
messilin elinde oldukça, ellerine verildikçe se
çim kuruluna kadar da bu şekilde devam edip 
gidecektir. Bu itibarla bu emniyet içinde icrayi 
vazife edeceğine göre ve bu emniyet içinde iş 
bittikten sonra, artık oraya gidecek olan şahıs
ların dedikodu yapacaklarını zannetmiyorum. 

Çünkü, icra kısmı kanunun aldığı şu mühim 
emniyet tedbirleri ile sağlanmıştır. Noktai haî-
reket bu olunca seçim komisyonlarında bu fonk
siyonun dışında bu gizlilik bu aleniyet ve tuta
nakların parti temsilcilerine verilmesine dair 
hükümlerinin dışında ayrıca bir tedbir almak 
lüzumu var mıdır, yok mudur? Çünkü bir mü
essese gördüğü vazifeye gördüğü fonksiyona gö
re tertip ve düzen alır. Seçim kurulunun gör
düğü vazife, onun daha başka bir gözle mütalâa 
edilmesini, = seçim komisyonunun gördüğü vazife, 
alınacak tedbirlerin daha başka düşüncelerle ter
tibini emrederi Buna-nazaran, seçim kurulları
nın kararları nihai olduğuna ve nihayet seçimin 
neticesine müessir, bir elden karar verildiğine 
nazaran orada tatrafsizliği temin edecek bir ku
rulun teşkili yahut onu başka türlü temin fi
kirlerinin, yeri vardır. Bu itibarla parti üye
lerinin seçim kurularında bulunmasını müdafaa 
gayet* doğrudur ve bulunması hattâ zaruridir. 
Başka ; tedbir bulunmadığı takdirde - manalı 
ve mantıkidir. Çünkü seçim kurullarında bu 
karma tertibin alınması neticeye fevkalâde mü
essir bir hâdisedir. Bir vilâyetin seçim kuru
lunda olacak bir hâdise, bir fesat, bir karışık
lık ;bütün vilâyetteki seçime müessirdir. Anı
ma bir komisyonun bir sandığında yapılacak 
olan bir fesat; ancak oraya münhasırdır. 0-
nıın için tedbir alınırken hâdisenin mahiyetine 
göre olmak lâzımdır. Aşağı yakarı bütün ye
ni kanunlarında bu vaziyet düşünüldüğü için-
,dir ki, seçim kurullarının başına hâkim getiril
mesidüşünülmüştür. Biz hâkim yerine daha 
müessir, bir karma tertibi aldık, tarafsızlığı te
min ettik. Ama, seçim komisyonu başında alı
nacak tedbirlerin de tamam : olması lâzımdır. 
Parti mümessilelrinin komisyonda üye olarak 
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bulunması, bu müessesenin hukuki durumuna 
göre zaittir, bunun için dünyanın hiçbir ye
rinde kabul edilmemiştir ki. Ama seçim kurul
larında tedbir almak, emniyet tedbiri almak 
şu veya bu yoldan bir komisyondan daha fazla 
bir emniyet tedbiri almak zaruretini duyduğu 
için bazıları hâkimi getirmiş, Kamutay onun 
mahzurunu buldu burada? 

Ama dünyanın hiçbir yerinde sandık başın
da böyle bir tedbir almak yoluna gidilmemiştir. 
Ama parti mümessillerine imza yetkisi vermekle 
iktifa etmişlerdir. Yani 15 nci maddenin şu man
zarası ile de anlaşılıyor ki hiçbir zaman ne gay-
rihukıuki ve ne de gayrimantiki bir mesele 
yoktur. Her yerde böyledir. Nihayet kısaca bu 
fonksiyonu gözden geçirebiliriz. Belki faaliyet 
bakımından bazı hükümlerin tavzihi lüzumlu 
olabilir. Ama şu- manzarasiyle dahi 15 nci mad
de fonksiyonunu yapacak bir hukuki bir du
rum ve düzen yaratmıştır. Parti mümessilleri
nin komisyondaki hukuki vaziyeti şimdi 15 nci 
maddenin sonuna eklenmiş olan bir fıkracıkla 
belirtilmiştir. Çünkü 34 ncü madde parti mü
messillerinin müşahit olarak bulunacağım tas
rih etmişti. Müşahit ne demektir! Part i müşa
hidi komisyon masası başında kalmakla ne ya
par diye- düşündüğümüz zaman bunun tefsiri 
için 15 nci maddenin sonuna eklenmiş olan bu 
fıkracıkla yapmış oluyoruz. Müşahidin ne ya
pacağı ve nasıl bir vazife göreceği gösterilmiş
tir. Hâttâ şunu da arzedeyim ki en son kabul 
olunan yabancı devlet kanunlarının hepsinde 
komisyon başkanının vazifesi veya parti mü
messiline karşı durumu sarahaten göstermiştir. 
Bizde 36 nci madde komisyonun vazifesini dü
zene koymuş ve bu suretle şahıslar hakkında 
bir ceza göstermiştir. 

Bu, dışardan müdahaleleri gaye olarak al
mış ; görünmekle beraber parti mümessillerine 
ve parti üyelerine şâmil olarak tefsir edilmeli
dir. Aksi takdirde eksik kahr. Meselâ, son ital
yan; Seçim Kamımı bilhassa-parti mümessili ko
misyonun faaliyetini bozacak şekilde bir faali
yette bulunduğu takdirde iki defa kendisine 
ihtar edildikten ssonra oradan uzaklaştırılır di
ye hususi bir hüküm koymuştur. Asla hukuk 
kaidelerine ı de aykırı değildir. Seçim kurulla
rında parti mümessillerinin üye olarak bulun
ması ve komisyonlarda bulunmaması bir tezat 
teşkil etmez. Çünkü vazifeleri, ayrıdır. 
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Maddenin sonuna eklenen fıkrada onların 

fonksiyonu da belirtildiğinden bu vaziyet açık
tır. Seçim komisyonunda parti mümessillerinin 
vazifesi, şikâyet ve itirazlarını yazdırmaktır. 
Buna tamamen hakkı vardır. Fakat müdahale 
hakkını haiz değildir. Buna karşı bizde eksik 
olan bir hüküm vardır: Herhangi bir şikâyet 
vâki olduğu ve 27 nci maddenin F. fıkrası ge
reğince şikâyetler tutanağa geçirilmediği takdir
de buna dair diğer kanunlarda müeyyide vardır. 
Parti mümessillerinin şikâyetlerini tutanağa 
geçirmiyen başkana ceza verilir, der. 

Bizde bu vazife için ayrı bir madde tedvin 
etmeye, bir ceza maddesi koymaya lüzum görül
memiştir. 

imza meselesine gelince; neticeye müessir 
olmıyan bir durumu var. Yani tetkik ettiğimiz 
bütün kanunlarda: Hazır bulunan temsilciler 
isterlerse imza ederler diye bir madde bulun
makla beraber eğer imza etmezlerse tutanağın 
hukuki müessiriyetine, hukuki kıymetine halel 
gelmez. Oralarda parti mümessillerine tasnif! 
sonucunu bildiren tutanağın bir suretinin ve
rilme mecburiyetine dair kanunlarında bir mad
de mevcut olmadığı için, asıl olan nüshaya is
terlerse onların mümessilleri imzalarını kor, di
ye bir madde konulmuştur. Bu maddenin bizim 
kanunda bulunmasında hiçbir mahzur yoktur. 
Ama ellerine tutanak verildiğine nazaran zaruri 
de değildir. 

MlTAT ŞAKÎR ALTAN (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, bendenizin mâruzâtım iki 
noktaya taallûk edecektir. Birisi metnin yazı 
lış şeklinde gördüğümü, af buyursunlar, nok
san hususa taallûk edecektir, diğeri de esasa 
mütaallik olacaktır. 

Meclisi âliniz günlerden beri ağır bir zihnî 
yorgunluk içindedir. Bunu tabiî görüyorum 
vo anlıyorum ki tabiî, şüphesiz komisyon 
olarak, kamutay olarak bu yorgunlukları hepi
miz hissediyoruz. Bu itibarla bu eksiklikleri 
ve yanlışları bir kasta makrun olmaktan ziyade 
bu yorgunluğa hamletmek daha doğru olur. 

15 nci maddede komisyonlara seçilecek üye
ler hakkındaki hükmü ihtiva eden fıkra «bu 
komisyonlara seçilecek üyelerin üçünün seçim 
büroları sahasında oturanlardan olması ve 
hepsinin seçmen olmak vasfını haiz olup oku
yup yazma bilen kimselerden olması ve seçim 
kurullarında görevli bulunmaması şarttır» Bu- ı 
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rada Yüksek komisyonun müsaadesiyle arzet-
mek isterim ki «olması» iki defa tekerrür etmek
tedir ve bir tenafür husule getirmektedir. 

ikincisi, «Olup» kelimesi de iki defa teker
rür etmekte ve bir zaafı telif hissettirmekte
dir. Doğrusu şöyle olmak lâzımdır; eğer tensip 
buyururlarsa okuyayım: 

(Komisyonlara seçilecek üyelerden üçünün 
seçim bürosu sahasında oturanlardan, seçmenlik 
vasfını haiz, okuma yazma bilen kimselerden ol
ması ve seçim kurullarında üye bulunmaması 
şarttır.) Eğer metnin bu şekilde olması hususun
da Komisyonda bulunan arkadaşlarla anlaşma ha
linde bulunursak daha uygun olur zannmdayım. 

Sonra, seçim kurullarına seçilenlerin hazır 
bulunmadıkları halde yapılacak muameleyi gös
teren fıkra var. O da şudur: (Seçim kurullarına 
seçilen kimselerin her ne suretle olursa olsun se
çim komisyonunda hazır bulunmadıkları ve se
çim kuruluna müracaatla hazır bulıınmıyan üye
lerin yerine başkalarının tâyini mümkün olma
dığı ve üyelerin üçten eksik olması dolayısiyle 
karar ittihazı da mümkün bulunmadığı hallerde 
kalanlar kurul üyelerini üçe iblağ için eksik 
olan üyeleri seçim sahasındaki münasip kimse
lerden seçebilirler.) Burada da bendeniz anla
yış bakımından eksiklik gördüm, anlayışı güç
leştiriyor. Yüksek Heyetinizce müzakere konu
su olan metnin yazılış tarzı bakımından sarih 
olması elbette üzerinde görüşülen hükümlerin 
süratle kavranması bakımından olduğu kadar 
tatbikata intikalinde alakadarlarca anlaşılma
sını kolaylaştırmak bakımından da bunların 
daha vazıh ve daha sarih yazılması lâzımdır. 

Bendeniz bu fıkra metninin şöyle olması 
mütalâasmdayım; «Seçim Komisyonuna seeçi-
len kimselerin her ne suretle olursa olsun 
seçim bürolarında hazır bulunmadıkları ve see-
çim kurullarına yapılacak müracaat üzerine 
de hazır bulunmıyanlarm yerlerine başkaları
nın tâyini mümkün olmıyan hallerde üçten 
eksik üye ile karar ittihazı mümkün olmadığın
dan, kcjmisyon, üyelerini üçe iblâğ için eksik 
olan üyeliklerine seçim sahasındaki seçim ehli
yetini haiz kimselerden münasiplerini seçebilir
ler ve keyfiyeti tutanağa geçirebilirler» de
mek suretiyle tashih edilirse muvafık olur mü
talâasmdayım. 

Esasa ait olan mâruzâtıma gelince: 
Muhterem arkadaşlar; burada deniliyor ki, 
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seçim bürolarında; başkan, ve üyeleri seçim 
kurullarınca seçilecek beşer kişilik seçim ko
misyonları bulunur deniyor. Biz geçen günkü 
toplantıda bu maddeye ait bir de önerge vermiş 
ve maddeyi başka bir şekilde yazmayı teklif 
etmiştik. Bu teklifimiz bu hususta kurulan Ko
misyona tevdi buyurulmuştu. 

Şimdi müsaade buyurursanız, bir şey arze-
deyim, köylere kanunen hükmi şahsiyeti, mâ
nevi şahsiyeti tanımış ve aynı zamanda köy ih
tiyar heyetlerini bazı salâhiyetlerle teçhiz et
miş bulunuyoruz. Şimdi bu hükümle seçim 
komisyonlarını teşkil eden başkan ve üyelerini, 
demokrasideki her türlü müsavat anlayışına 
rağmen kendilerine seçtirmeyip de şehirlere üs
tünlük tanımak suretiyle yukardan gelen bir 
yetki ile, onlara göndermek yoluna gitmemiz, 
takip etmekte bulunduuğmuz esas prensip ve 
esas dâva ile tezat teşkil etmektedir. Bu bakım
dan bu fıkranın bu şekilde ipkasına taraftar de
ğilim. Ve yüksek heyetinize de demin arzetti-
ğinı noktai nazarla bu işi her halde esaslı ana 
prensipe uyan bir formüle bağlıyacak yola 
gidersek daha isabetli bir karara varacağımızı 
zannediyorum. 

Bizim teklifimiz şu idi; seçim bürolarında 
seçim kurulunca tâyin olunan başkanların ve 
diğer üyeleri seçim bürolarına dâhil bulunan sa
halardaki mahalle veya köy ihtiyar heyetleri âza
sı arasından seçilecek 4 kişi ile beraber 5 kişilik 
birer komisyon bulunur» diye teklif etmiştik. 

Tekrar arzedeyim; yani seçim bürolarında 
dâhil olan mahalle veya köy ihtiyar heyetleri 
arasından 4 kişi alınacak ve başkan da seçim ku
rulundan tâyin edilecek, beş kişilik olacaktır. 

Niçin başkanların tâyinini seçim kuruluna 
tevdi etmek istiyoruz? Çünkü bununla seçim mua
melâtının iktiza ettiği kanuni münıarese ve 
her türlü malûmatla başkanların mücehhez bu
lunmasını istihdaf ve mütalâa etmiş olduk. Bu 
bakımdan köylerde köylüler üzerinde de psiko
lojik tesirler yapacak yukardan inme ve yukar
dan gönderilme bir heyetle seçim yapmaktan çe
kinmek en iyi hareket tarzı olur. Demokrasi ter
biyesinin gelişmesi bakımından da vatandaşın 
kendi seçim bürosuna dâhil olan sahada, bu hu
sustaki faaliyeti kendisinin deruhde etmesini 
temin edici bir hüküm koymak her halde yerin
de ve isabetli bir noktai hareket ve demokrasinin 
eşitlik esasına uygun bir prensiptir. 
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Bunu kabul etmezsek ne olur? Kabul etmez

sek tabiatiyle, bugün konacak herhangi diğer hü
kümlere göre yine muamele cereyan, eder ama; 
demokrasi dâvasının eşitlik çerçevesi içinde işi 
mütalâa ederken mevzuatımızla köy gibi şahsiyeti 
hükmiyeye sahip olan bir varlığı kabul etmişken 
bunun aksine bir hüküm koymakla tezada düş
müş ve orada yaşıyan insanların üzerinde de 
şehir ve kasabalarda yaşıyanların üstünlüğü zih
niyetini devam ettirmekte bulunduğumuz ka
naatini telkin etmiş olabiliriz. Bu bakımdan mâ
ruzâtımın Yüksek Heyetçe nazarı itibara alına
rak evvelce Komisyona tevdi buyurmuş oldu
ğunuz Önergemizin konuşma mevzuu yapılmasını 
ve kabul Duyurulmasını arz ve teklif ederim. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Arkadaşla
rım; seçimlerde suyun başı seçim sandıklarının 
başıdır. Hiç şüphe yok ki, bir partiye veya mil
letvekili adayına karşı yapılması muhtemel her 
çeşit iyi veya kötü hareket burada yapılabilir. 
Binaenaleyh Yüksek Meclis; suyun başını temiz 
tutmanın çaresini bulursa halen vatandaşın yü
reğinde kanamakta olan bu seçim emniyeti yara
sını, az çok sarmış olur. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Bu kelimeyi 
bırak, yeter artık. (Bravo sesleri). 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — 15 nci 
madde ise vatandaşların vicdanında ve şuurun
da huzur ve emniyet yerine az çok endişeler 
tevlit edecek ve seçim usulü hakkında şüpheler 
ve tereddütler telkin edecek bir mahiyet arzet-
mektedir. 15 nci maddenin en esaslı fıkrası olan 
şu fıkrayı müsaadenizle ben de okuyayım : 

«Seçim bürolarında başkan ve üyelerin seçim 
kurullarınca seçilecek beşer kişilik seçim komis
yonları kurulur». Şimdi arkadaşlar; bunu tahlil 
edelim. Ne oluyor? Evvelce torbaya konup se
çilmiş bir seçim kurulu var. Bu seçim kurulları 
seçim komisyonlarını o mmtakadan seçiyor. Ama 
istediğini seçiyor. Halkta şöyle bir kanaat hâsıl ola
caktır. Seçim kurulları; bugünkü realiteye göre 
İktidar Partisinin elinde olduğu cihetle onlar 
seçim komisyonlarını teşkil ederken hiç şüphe 
yoktur ki, kendi partisinin müfrit taraftarları
nı getirip seçim komisyonuna üye ve başkan ya
pacaktır. Bu ihtimal her zaman varittir. Bu iti
barla seçim emniyeti haklı olarak sarsılmakta
dır. Halbuki: Büyük Meclis bir haftadanberi 
bunu nasıl temin edeceğim diye çalışmakta ve 
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Samimî olarak buna bir çare aramaktadır. Buna 
ben de iştirak ediyorum. Fakat hani nerede? 
Seçim kurulları böylece tanzim edildikten son
ra secim komisyonlarının mutlak surette seçim 
kurullarının tâyin edeceği insanlardan teşekkül 
etmesi; hiç şüphe yok ki, halk arasında şu ha
vayı yaratacaktır. Yine kendileri bir araya gel
di, işi idare ettiler! Zannediyorum ki, Yüksek 
Meclis buna müsaade etmiyeeektir. 

Sonra bir noktaya daha işaret etmek isterim. 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşım bu kürsüden bu 
fıkra için serdettiği mütalâalara iştirak ediyo
rum. Ilımlara ilâveten bu seçim işi nasıl bir iş
tir? Eğer bunun mahiyeti üzerinde ittifak eder
sek sannediyorum ki, Yüksek Meclis fedakâr
lıktan çekinmiyecektir. Arkadaşlar, bu iş her-
şeyden evvel müşterek bir iştir, seçim işi müşte
rek bir iştir. Bu iş müşterek bir iş-mahiyetini 
arzedip dururken seçim komisyonlarının basın
çla tek taraflı bir heyetin bulunması basit bir 
tedbir olmaktan öteye geçemiyeeektir. Biraz 
daha fedakârlık etmelisiniz Bu fedakârlığın 
mahiyeti de 14 rıcü maddenin metnine hâkim 
olan espiriyi J5 nci maddeye de tatbik etmekten 
ibarettir. 14 ncü maddenin espirisi ne idi? Bu işi 
ei birliğiyle yapalım, bir de bitaraflardan ala
lım denmişti. Seçim kurullarında da böyle ya
pılıyor. İki taraftan üye alınarak beş kişilik bir 
komisyon teşekkül ederek bu işi mükemmelen 
yaparlar. Bu itibarla evvelâ seçim komisyonları
nın teşkili hususunda bu prensipin müzakere ko
nusu edilmesini rica ediyorum. Arkadaşlar seçim 
usulleri üzerinde Hükümetçe ve milletçe bir tar
tışma artık yapılmamalıdır. Bu çok kötü bir 
şeydir. 

Müsaade ederseniz bu noktaya biraz vuzuh 
vereyim. 21 Temmuz 1946 seçimlerinin hükmünü 
tarihe bırakmakla beraber bugüne kadar bu se
çimler yüzünden türlü münakaşalar çıkmıştır. 
Uâlâ devam ediyor. Bu münakaşaları Devleti
miz için, Devlet sistemimiz için, milletimiz için 
bir kuvvet, kudret kaynağı olabilir mi? Heyeti 
Gel ileniz ve bütün Türk vatandaşları ittifakla 
tesbit edebilirler ki, bu, zaıf, kaynağıdır. Binaen
aleyh seçim dâvasını Büyük Meclis olarak, her 
kaydın, her türlü parti mülâhazasının üstüne 
çıkarak halletmenin kati zarureti karşısındayız. 
Sizin de bu fikrime iştirak ettiğinizden eminim. 
Önümüzdeki seçimden sonra yine bu tartışmalar 
devam ederse, bu şüpheler, bu tereddütler, bu 

itirazlar ve bu feryatlar memleket ufuklarında 
çalkanırsa, bu hususta, peki ne vakit .istikrara ka
vuşacağız? Ne zaman bu memleket, bu Türk Mil
leti demokrasinin esasını, müesseselerini kurduk
tan sonra onun nimetlerinden istifade edebile
cektir? Binaenaleyh bütün bu suallerin cevapla
rım şimdi alacağımız kararla tesbit etmek müm
kündür, bu işe de bu suretle bir istikamet ver
mek mümkündür. Suyun başını temiz tutalım 
arkadaşlar. 14 ncü maddenin espirisi 15 nci 
maddeye de hâkim olmalıdır. Bu iş, müşterek 
bir iştir. İki taraf ve bitaraflar bir araya gel
meli ve secim komisyonlarını teşkil etmelidir bu 
iş nasıl olur? galisi görüşüme göre : 

1. -•- İki partiden iki adam bulunur. 14 ncü 
maddede olduğu gibi; 

2. — Muhtar; 
o. Bir de heyet âzasından; 
4. Bir de seçim kurulunun gönderdiği 

zat oldu beş.Halkın huzurunda bu seçim işini ya
parlar. Ümit ediyorum ki, bu suretle biz ideal 
olmamakla beraber ideale ve mükemmele yakın 
bir seçim kanunu elde etmiş oluruz. Bu kanunun 
Komisyonlardaki müzakerelerinde bulundum ; 
bazı fırsat düştü kanaatimi izhar ettim 
dedim iti; bu kanun ileri vasıflı bir kanundur. 
Evet eski kanunla kıyas edilecek olursa ileri va
sıflı bir kanundur. 

Dört mühim pirensipten üçünü Büyük Mec
lis bugün halletmiştir, 

1 — Beylerin gizliliği, 2 Tasnifin aleni
liği, 8 Seçim suçlularının adalete teslimi. Dör
düncü olarak kala kala geriye ne kaldı? Şu se
çim komisyonlarının teşkili. Bunda da seçim 
kurulu işi halledilmiştir, yani bir pürüzün % 50 
si halledilmiştir. Ama seçime çok müessir olan 
bir sivri nokta halledilmemiştir. O da, seçim ko
misyonlarıdır. Bunu da lütfen halledin, tarih 
huzuruna, milletin huzuruna esaslı bir Se
çim Kanunu ile çıktığımızı göksümüzü gererek 
müdafaa edelim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) Biz göksü
müzü geriyoruz... 

RLŞAD AYDINLI (Devamla) • Arkadaş
lar, geriye ne kaldı demiştim. 

NAŞÎT FİRAT (Samsun) -- Adlî teminat 
REŞAD AYDINLI (Devamla) • Bu ara

da adlî teminattan bahsedildi. 
Bu hususta ben noktai nazarımı daha, evvel 
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söylememiştim. Ben adlî teminatı başka türlü 
ve geniş manâda anlıyorum. Binaenaleyh, 15 
nci madde dolayısile bu tarafa gitmeyi de müza
kerenin selâmeti bakımından hareket ederek o-
radan gelen sese cevap vermiyeceğim. (Bravo ses. 
leri) 

Maruzatım budur. 
BAŞKAN — Sahir Kurut!uoğlu. 
SAHİR KÜRUTLUOĞLU (Kırşehir) Muh

terem arkadaşlarım, iki sebeple huzurunuzu ra
hatsız etmek mecburiyetinde kaldım. 

Birincisi maddenin tarzı tahririnde gözüme 
ilişen birkaç noktanın tashihindeki zarurettir 
ki sözcü arkadaşım belki bunları söylediğim za
man iştirak eder ve tashih imkânını buluruz. 

15 nci maddenin yazılı bulunduğu üçüncü 
sayfanın ikinci sütununun 6 nci satırında «Bu 
komisyonlara seçilecek üyelerin üçüncü...» 

GEÇİCİ KOMtSON SÖZCÜSÜ EMÎN HA
LİM ERCİ UN (Ankara) — Üçünün olacak. Kâ
tip de öyle okudu. 

SAHİR KÜRUTLUOĞLU (Devamla) — İş
te onu arzetmek istiyorum. «Üçünün» olacak. 

Bir de daha aşağılarda «...karar ittihazı da 
mümkün bulunmadığı hallerde kalanlar komis
yon üyelerini üçe iblâğ için eksik olan üyeleri 
seçim sahasındaki münasip kimselerden seçebi
lirler.» Ve bir de son satırda «mümessillerin iti
razları olursa, tutanağa geçirilir» denilmiştir, 
tutanak defterine geçirilir şeklinde tashihini ri
ca ederim.. 

KOMİSYON ADINA EMİN HALİM ER-
GUN (Ankara) — Tashih edildi efendim, öyle
dir zaten. 

SAHİR KÜRUTLUOĞLU (Devamla) — 1-
kinci kısma gelince: 

15 nci maddedeki muhalefet şerhimin izah-
sız kalmaması bakımından mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlar; kabul ettiğimiz seçim 
sistemi kendi millî bünyemize uygun, kendi şart
larımız içinde mütalâa edilen esaslar dairesinde 
tertip edilmiş bir seçim sisteminin mahiyet ve 
manzarasını arzetmektedir. 

Maddenin komisyondaki müzakeresi sırasın
da da arzetmiş olduğum esaslara sadüt kalarak, 
kısaca şunları tebarüz ettirmek niyetindeyim. Se
çim Kanunu takip ettiği sistem tibariyle, baştan 
nihayetine kadar bir ayniyat ifade etmek zarure-
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tini gösterir. Prensip ve sistemler bir yerde başka, 
diğer bir yerde daha başka bir manzara arzettiği 
takdirde, kanunun insicam ifade etmediği mânası
nı tazammun eder. Bu itibarla 14 ve 15 nci mad
delerdeki prensip ayniyetinin tevafuk halinde bu

lunmasını kendimce lüzumlu görüyorum. Bu itibar
la seçim komisyonlarının terekkübü bakımından 
muhalefet reyini izhar etmiş bulunuyorum. Bu
nun için arzettiğim gibi birinci sebep prensip ay
niyetinin tezahürüdür. ' İkincisi, arkadaşlar, 
memlekette kurduğumuz ve lerlemesini an-
samimülkalb arzu ettiğimiz demokrasinin, 
seçim terbiyesinin memlekette yerleştiril
mesinin teminidir. Temsilcilerin müşahit 
olarak komisyonlarda bulunuşu ve maddenin 
son fıkrasında olduğu şekilde müşahede edişi, 
gözden geçirişi, tetkik edişi bütün bunlar en ni
hayet parti mümessillerinin yapacakları işlerin 
tadadından ibarettir. Komisyona dâhil olur da 
seçimi işkâl eder mi etmez mi dâvası buradan çık
maktadır. Şahsi kanaatim şudur ki bir parti tem
silcisini masa başında oturtup herşeyi müşahade 
edecek, görecek bir vaziyet ihdas ediyoruz. Bü
tün muamelerde kontrol hakkını ona veriyoruz. 
Yalnız sen müdahale edemezsin diyoruz, tutanağa 
imza koyamazsın diyoruz. Bir itirazın varsa onu 
serdedersin, tutanağa geçiririz diyoruz. Bu tem
silci üye değildir ama ondan hiçbir farkı yoktur. 
Eğer kendisinin bir müşkülât çıkarması mevzuu-
bahis ise parti mümessili olarak, seçim gidişinde 
bir engel yaratmak arzusunda ise temsil ettiği 
partinin durumuna göre müdahale yapmaya baş-
lıyacaktır. Kanun bir hüküm koymuştur. Mümes
sil müdahale edemez diyor. Müdahalede bulundu
ğu takdirde sandık başmdan uzaklaştırılacak ve 

müdahale ettiği takdirde ne olacak? Müdahalesi me-
nedilecek. Nasıl men olunacak? Sandık başından 
uzaklaştırmak suretiyle, tşte bir hâdise, parti mü
messili sandık başından uzaklaştırılmış. Bu, aşa
ğı yukarı işi işkâl eder. Fakat partiler mümessille
rine kanunen bir vazife verildikten sonra seçim 
komisyonlarındaki durumu ekseriyetle karar itti
haz edecek olan komisyonda ancak muhalif kal
maktır. Ekseriyet reyi de makbul ve muta oldu
ğuna göre ekalliyet de ona ittiba edecektir. O 
halde komisyonda üye olarak daha iyi bir netice 
verecektir. 

Bütün bundan ayrı olarak da ben şahsan ken
dimin Milletvekilliği sıf atını biran için unutarak 
bir partili gibi düşünüyorum. Bir partili olara^ 
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bir seçim komisyonunda benim de gözümün bu
lunmasını ve eereyan eden muamelelerde kendi
min de dâhil olmamı istiyorum. Bunu kendi par
tim namına bir menfaat ve bir zaruret telâkki 
ediyorum. 

Emniyet tedbirleri enfüsi kıstaslarla ölçülme-
melidir, emniyet tedbirleri afaki olarak mütalâa 
edilmeli ve tatminkâr ciheti, benim karşımdaki 
3 ncü ve dördüncü şahısları da tatmin edecek ma
hiyet arzetmelidir. Muhalefet şerhimizin izahı 
budur, bu hususta da bir önerge takdim ediyorum, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Tasarının 
üçüncü sayfasının birinci sütununun son fıkra
sında «300 seçmeni olan köylere behemehal bir 
sandık konulması ve bir sandığa bağlanan köy
lerin o sandık merkezinden 10 kilometreden 
fazla uzaklıkta olmaması mecburidir» denil
mektedir. Acaba bu mecburiyetin neticei hııkıı-
kiyesi nedir"? Bu mecburiyete riayet edilmezse 
ne olur? 

Acaba bu fıkrayı bu halinde bırakmak bir 
boşluk teşkil eder mi? Yoksa boşluğu doldur
mak icabeder mi6? Benim anlayışıma göre seçim 
kurulu üyeleri Ceza Kanununun tatbikatı bakı
mından memurdur. Yüksek Meclisçe malûmdur 

.ki, Türk Ceza Kanununa göre, kendisine bir va
zife verilen herkes, ister maaş alsın, ister alma
sın; maaşı ister Muvazenei Umumiyeden olsun, 
ister olmasın, ister sicilli bulunsun, ister sicil-
siz bulunmasın memurdur. Şu. halde bu mecbu
riyete riayet etmiyen kurulun, eğer bir kastı 
mahsusu varsa vazifesini suiistimal, yoksa ihmal 
etmiş olacağı muhakkaktır. Bunun bir kastı 
mahsusla yapıldığım ispat etmek çok müşkül
dür. Malûmdur ki, kasıt gizli bir iştir. Biz ev
velce buna «Umuru batmadandır» derdik. Bu
nu anlıyabilmek için harici delillerini bulmak, 
göstermek lâzımgelir. Pekâlâ. Türk Ceza Ka
nununun 230 ncıı maddesinin birinci fıkrasını 
mı tatbik edeceğiz, ikinci fıkrasını mı6? Yani 
Devletçe bu ihmalden bir zarar husule gelmiş 
mi, gelmemiş mi! Onu da kestirmek mümkün 
değildir. Acaba sandık köylere 10 kilometre 
mesafeden daha uzakta bulunmuş da seçimi ih
lâl eder bir vaziyet hadis olmuş mudur. Bunu 
da kestirmek zordur. Şu halde zoraki, hâkim 
birinci fıkrayı tatbik edecektir; 30 lira para 
cezası. Ben versem de olur, sen versen de olur. 
(Gülüşmeler) Acaba bu ceza kanun hükmünün 
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yerine getirilebilmesi için kuvvetli bir müeyyi
de midir yoksa kanun hükmünün tatbikini te
min edecek bir müeyyide koymak zarureti var 
mıdır, bunu yüksek takdirlerinize bırakıyo
rum. 

İkinci neticei hukukiye; acaba bu mecburi
yete riayetsizlik seçimi ifsat eder mi? Bana ka
lırsa etmez. Fakat, acaba mazbataları tetkik ile 
mükellef olan komisyonların üyeleri ne düşüne
cek'1? Bu, seçimi ihlâl eder, ifsat eder diyecek 
mi? Demiyeeek mi? Bunu kestirmek âtide 
husule gelecek mukadderata bugünden hâ
kim olmak müşküldür. Şu halde buraya bir fık
ra ilâvesi icabeder. Bence fıkra şu merkezde ol
malıdır : 

«Bu mecburiyete riayetsizlik takdirinde, şu 
kadardan şu kadara kadar bir ceza, hükmünü 
koyduktan sonra bu riayetsizlik seçimi ifsat et
mez» şeklinde bir fıkra konulmalıdır. Eğer bu
na müsaade etmiyorsanız, düşüncesi ne vaziyet
te ise, muhterem Sözcüyü dinliydim, YTıksek 
Meclisin neyi kasdettiği zapta geçsin ve bu te
barüz etsin de ilerde bir demagojiye vesile ol
masın. 

Benden evvel kürsüye gelen sayın arkadaş
larımdan birisi tasarının 3 ncü sayfasının 2 nci 
sütunundaki bir fıkranın tashihi hakkında ba
zı mütalâalarda bulundular. Ben de ona işti
rak ederim. Fakat benim anlayışıma göre bu 
kâfi değildir. Bence tasarının 3 ncü sayfasının 
2 nci sütununun 7 nci satırındaki (Olması) 
kelimesinin kalkmalı 8 nci satırdaki (Olup; 
kelimesinden itibaren (Olması)- kelimesine 
kadar beş kelime de hazfedilmelidir. Bu beş 
kelimenin yerine (Ve okur yazar) kelimeleri 
ilâve edilmeli. Aşağıda bir (Olması) kelimesi 
var. (Olmaları) suretinde tashih edilmelidir. 
(Olmak) bir vasıftır; (Olacaklar) mevsuflar, 
cemidir, vasfın mevsufa ifradı ve cemide muta
bakatı şarttır. 

(Hocam ders veriyorsun seslerei) 
ne yapalım, işte, bu ibare böyle, siz bilirsiniz. 

Sonra onuncu satırında «Bulunmaması» ke
limesi var, bu «Bulunmamaları» şeklinde tashih 
edilmelidir. 

Bu takdirde ibare şöyle olacaktı: 
Bu Komisyonlara seçilecek üyelerin üçüncü 

seçim büroları sahasında oturanlardan ve hep
sinin seçmen olmak vasfını haiz vee okur yazar 
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olmaları ve seçim bürolarında görevli bulun
mamaları şarttır. 

EMİN HALİM ERG W (Ankara) — Ho
cam müsaade ederseniz ağır söyleyin yazalım. 

(İfadeyi tekrar okudu) 
Benim anlayışıma göre, ibare böyle olmalıdır.. 
Sonra seçim sahasında bulunanlardan üç 

kişi seçiliyor. Bu üç kişiyi seçmek için kurul
da hiçbir kayıt şart bulunmamakla beraber tâ
yin suretiyle istediğini seçmek kudretini haiz
dir. Bendenize kalırsa seçim sahalarında bulu
nacak ve seçilecek üç kişinin kur 'a ile seçil
meleri ve fakat kur 'aya girebilmek için yine 
okur, yazar ve seçmen sıfatını haiz bulunmaları 
da şarttır. Bu suretle olursa demokrasi kai
delerine daha uygun olacaktır. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar, evvelki günkü beyanatımda hazırlanan bu 
tasarının dünyada bulunan tasarılardan daha 
geniş ölçüde olduğunu arzetmiştim. 18 Nisan 
1948 de İtalyanların yaptığı seçim dar bir çer
çeve içinde yapılmıştır. Şimdi burada arkadaş
lar sandık başlarında bulunacak temsilcilere 
bir yetki verilmesini düşünmektedir. Buna 
dair de bir önerge vermişlerdir. Arkadaşlar, 
yetki demek Devletin sıfatını haiz bir şahsiyet 
demektir. Yirmi bin sandığın başına ikişer kişi
den kırk bin kişi. Bir kere düşünün arkadaşlar. 
Bu neye benzer. Dünyanın hiçbir yerinde ya
pılmış ve yapılacak bir seçim olmaz. Böyle man
tıki bir seçim hiçbir seçime benzemez. Böyle 
bir şeyi kabul edip takrir vermeyi esefle karşı
larım. Bilhasa bunu teklif eden gibi kafası 
işliyen, aklı yerinde, sözü yerinde bir şahsiyetin 
buraya çıkıpta böyle teklifler yapmasını esefle 
karşılarım. Esefle karşılarım arkadaşlar. Ar
kadaşlar, bir noktayı daha izah etmek isterim. 
Adaylar masanın yanında oturacaklar. Yani 
başka, yakini başkadır. Sözcüden rica ederim 
(Yakininde diye kabul etsinler) Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Alkışlar) 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Arkadaşlar; seçimde emniyet kadar selâmet de 
mühim bir unsurdur. Eğer seçimde selâmet 
olmazsa o seçimde ne emniyet kalır ve ne de 
bir şey. Biz vâzıı kanun olarak partilerin, ge
çen ve daha geçen seçimlerdeki meselelerini 
endişelerini düşünmekten ziyade memlekette mil
lî iradenin tam ve iyi tecellisini, yani seçim 
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emniyetini, seçim selâmetini sağlıyacak esas
larda kanun yapmayı düşünmeliyiz ve ancak 
böyle bir kanunun gölgesi ve teminatı altında 
müemmen kılmayı düşünmeye mecburuz. Baş-
tanberi bu kanunda tuttuğumuz ve güttüğü
müz prensip budur. Bu prensipi güderken bu 
ana esasta sandık başında Milletvekiline maz
batasını eline verecek heyete kadar bu fikrin 
hâkimiyetinin teminini esas tuttuk. Kanunda 
nasbmazar edilen esas, böyle olduğuna göre 
seçim heyetlerinin her kademesinde mütena
zır adam bulunmaması bu prensipi bozar. 
Kanunu tezat içinde bırakır denmesini ben ka
bul etmiyorum. Bundan başka ikide bir tarih 
huzurunda, millet huzurunda, bulunmuyoruz ve 
ne zaman bu millet seçimlerde sükûn ve emni
yete vâsıl olacaktır deniyor. Ben bunu da bu 
fikirlerin sahibi arkadaşlara hürmetle beraber 
kabul etmiyorum ve yersiz buluyorum. Ve 
bunların mütemadiyen söylenmesinin huzur
suzluk yaratacak ve tahrikçi bir hareket ola
cağını zanediyorum. 

Biz geçen Büyük Millet Meclisi seçimlerin
de 6 - 7 yıllık bir harbin bütün cihanda fikir
lerin teşviş ettiği sinirleri bozulduğu bir za
manda birden fazla parti ile tek dereceli bir 
seçime girdik. Bu inkılâp rejimi Devleti, ku
rulduğundan itibaren memlekette salim, me
deni, içtimai bir hayat kurmak için çarpışan 
binbir menfaatleri, binbir zihniyeti kırdı, ko
pardı ve bugün bu güzel eserleri görüşecek 
devre getirdi. Memlekette henüz inkılâbın tesi
riyle binbir zedelenme ile müteessir, kendini 
muztarip sayan insanlar vardı. Bunların, böy
le birden tek dereceli ve muhtelif partili seçi
me gidildiği zaman fikirleri harekete münkalip 
olabilirdi ve olmuştur. Biliyorsunuz kimi pa
dişah geliyor diye oyunu şuraya buraya verdi, 
bu propagandanın tesiri altında kaldı. Kimisi 
Türkçe ezandan kulağı hoşlanmadığı için Arap
ça ezan okutulacak diye oyunu falan parti le
hinde kullandı. Böyle fevkalâde karışık bir 
hava içinde bugünü bulduk. Binaenaleyh, 
böyle düşünmek o günlerdeki seçim havasının 
ilânihaye öyle devam edeceğini ve vatandaş
ların iyiyi, doğruyu arayıp bulan salim görüş 
ve duygusundan şüphe etmek ve düzelip doğ
ru yolu bulamıyacağını kabul etmemek demek
tir ki, ben kendi hesabıma bunu da kabul etmi
yorum. 
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Bunları böylece geçtikten sonra şimdi geli

yorum, sandık başlarındaki Komisyonların ter
kibi meselesine; arkadaşlar, demin bir arkada
şımızın söylediği gibi Milletvekili seçimi siyasi 
hislerin, fikirlerin, kanaatlerin tam kaynaştığı 
an ve zamandır. Binaenaleyh, her parti mensubu 
partisinin kazanmasını istiyecektir. Partiler 
mensubu olmayan vatandaşlar da kendisi için 
sempatik gelen partilerin kazanmasını istiye
cektir. Bu vatanda tam bir mücadele devri 
ve mücadele günleridir. Vatandaş hakkını bu 
şekilde kullanırken seçimin inzibatı, seçimin 
emniyeti, seçimin selâmeti bakımından kanun
larda demokratik esaslardan ayrılmamakla be
raber bunu sağlıyacak tedbirleri koymak vâ-
zıı kanunun vazifesidir. Memleketi her bakım
dan tanıyan her cephesinden bilen arkadaşlardan 
toplanmış insanlarız. 

Şimdi, bu mücadele hayatını bir de bu seçi
mi, o sandığın başında idare edecek olan komis
yona sirayet ettirmemek lâzımdır, yani komis
yona böyle bir vaziyeti bir de kanunla temin et
tik mi, bu seçimi içinden ve dışından bir karışık-
J ığa mâruz bulundurmuş oluruz ve selâmeti muh-
tel olabilir. Arkadaşlar, biz bu kanunla en iyi 
tarzda kuruyoruz. Hükümetin seçimi ilân edipte 
kurullar kurulduğu günden itibaren bir defa 
oy sahibi olan vatandaşların defterleri vatan
daşların kolayca kontrol edebileceği şekilde vakti 
bol bırakarak asılmasını temin ediyoruz. Eğer 
vatandaş medeni hakkını kullanmak kemal ve ol
gunluğunda ise mahallesindeki defterde admm 
olup olmadığını araştırmakla mükelleftir. Eğer 
yoksa,, bunu mutlaka suiniyete hamletmek doğru 
değildir.. Bunu, memlekette nüfus kayıtlarının 
henüz düzgün olmayışında ve vatandaşın nüfus 
kaydını iyi tesbit ettirmede henüz tam olarak 
ilgili olmayışında aramak lâzımdır. Buna rağmen 
bu kanun her vatandaşa iyi kontrol ve yeter za
man vererek bunları yaptırmak hakkını vermek
tedir. Binaenaleyh gelecek, kurula yaptıracak, 
yoksa mahkemeye verecek, ismini oraya doğru 
olarak kaydettirmek imkânına mâlik olacaktır 
ve kolayca mütaakıben seçim günü geliyor, ken
disini nerede ne telkin yapılırsa yapılsın bir giz
li hücreye giriyor. Burada partilerin listesini 
bağımsızların varsa - listesini, hepsini sırasiyle 
görüyor, bunların içinden vicdanının emrettiğini 
alıyor, meydanda halkın huzurunda ve birçok 
partililerin ve azanın, muvacehe ve murakabesi al-
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tında sandığın bagma gelüp reyini atıyor. Bu 
devanı oöylece devanı edüp akşam üstü, sandık
lar kapandıktan sonra orada bulunan insanların, 
kontrolü altında bir, bir, ve herkesin gözüönünde 
cetvel doluyor. Siyasi partiler murakıpları bu
rada olduğu halde ve halle huzurunda zabıt yapı
lıyor, suretlerden biri oraya asılıyor, diğeri par
tiler bağımsız temsilcisi varsa onların eline de, 
veriliyor. Burada heyet vazifesini bitiriyor. 
Kendisinin mensup olduğu ilce kuruluna geti
riyor, bu suretle bunlar ilçeler ve ilde toplanır
ken siyasi parti mümessillerinin her sandık ba
şından aldıkları mazbataların bir sureti de o par
tilerin mensup olduğu ilçelerinde toplanıp aynı 
yekûnlar orada da çıkarılıyor. Bunun neresinde, 
kimin hile yapabileceğini derpiş ediyorsa arka
daşlar lütfen ispat etsinler de anlıyalım. 

Şimdi bu seyir içinde bu iş devam ederken 
maşeri bir seçim âleminden sonra kurullar
dan biri, belediye üyelerinden biri, gelmiş 
meclisi umumi üyelerinden biri ayın şekilde 
seçilmiş, bir mahallede her partiden ve hiç bir 
partiden olmıyan vatandaşlar meskûndur. Bun
ların teşkil ettiği mahalle heyeti ihtiyariyeleri 
içinden seçilen bir üye de keza o ilçede 14 ncü 
maddede derpiş edilen ve kabul edilen baro, 
etibba odası, ziraat odası, ticaret odası ve sanayi 
odası gibi, memleketin birçok insanlarını ayrı ay
rı meslekî menfaatler ve hayri menfaatlere top-
lıyan teşekküllerden seçilen bir adam, bir de 
yine bu kurulda siyasi partilerin göstereceği 
namzetleı" arasından seçilen temsilcilerden mü
rekkep kurula iştirak edecek partilerden de 
adam var, şundan var, bundan var. Sandıkların 
başına beşer adam seçecek zaten orada bunların 
bu şekilde iltizamsız, iltimassız seçilip seçilmiye-
ceğini kontrol edecek bir siyasi parti olarak be
nim mümessilim de var. Bunun neresinden şüp
he ediyoruz. 

Şimdi geldik sandık heyetine; sandık heyeti
ne siyasi partilerden adam korsak sandığın maz
batasını tutacak asli üyesi olarak tutacak. 

Arkadaşlar, sade bir vilâyette birkaç bin 
sandık hesabiyle memleketin her tarafında on bin
lerce sandığı koyacağımızı kabul etmek lâzımdır. 
Kademeler küçüldükçe bu gibi vazifelerin başı
na konacak arkadaşların takdir hakkı haliyle 
mütenasip olarak küçülür. Peki ne olacak bu
radaki arkadaş bakacaksınız partisi kazanmıyor, 
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daha çok falan partij^e doğru oylar akıyor. 0-
rada onların ka3rboluşunun mesuliyetini partisi
ne karşı sayacak ve kendi siyasi hüviyetindeki sa
mimiyete rağmen, takdirindeki küçüklük onu 
orada birtakım munazaalı hallere sevkedecektir. 
Bu o partinin mümessillerinden de gelebilir, 
buradaki bu partinin mümessillerinden de.. Ni
hayet buraya beş kişilik heyetin biri olarak bi
zim sandığın mazbatası mualleldir dediği vakit 
sırf bir kaprisle bir dar düşünce ile, bir asabi 
halle bu sandıklar mualleldir derse bundan işti-
bah eder misiniz arkadaşlar? Hepimiz hayatın 
içinden gelmiş insanlarız, realist insanlarız bi
rader rica ediyorum ne olacak bu Meclisin hali o 
zaman? Muallel olarak gelmemiş bir seçim daire
si bir seçim mazbtası bulamazsınız, bunun için
den nasıl çıkacaksınız. 

Arkadaşlar; Meclisin, bir partilinin herhangi 
bir sebeple imzası bundan dolayı atmıyorum, 
yahut bu sandık böyle olmuştur demesiyle mü
temadiyen mualleliyeti orada burada söylenecek 
yazılacak duracak mı? Bu kırıcı birşey olur, tan
zim edici değil. 

Seçim emniyetinin yanında lâzım ve lâbit 
olan selâmettir. Niçin endişe ediyoruz? O sandı
ğın başında partilerin de mümessili bulunan se
çim kurullarının tâyin edeceği oybirliğiyle bir he
yet bütün bu seçimleri ilk andan itibaren maz
batası tâyin edilecek vilâyete gidilinceye kadar 
hani lâboratuvarlarda bir şey var mikrop karı
şır diye bir mekanizma, tıpkı onun gibi giden 
bir seçimdir. Bunu böyle yaparken bütün siya
si partilerin ve bağımsız adayların mümessille
ri gözünü dört açmış bunun üzerinde seçim tu
tanakları üzerinde duracaklar. Bir şikâyet vu
kuunda derhal müddeiumumi güneş gibi hazır ve 
nazır, En ufak bir şikâyet bile olsa bunun bir de 
sandık önünde cereyanı tabiî ve muhtemel olan 
arbede ve dağdağanın önüne geçecek bunu 
selâmetle yürütecek olan mümessiller beş kişi
nin arasına sokarak niza unsuru yaşatırsanız 
bu seçim selâmetle yapılır da milletin tek huku
ku hükümranisini teşkil edecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi selâmetle kurulmuş olur 
mu? Rica ediyorum, bunda ne demokrasi aleyh
tarlığı, ne de bilmem ne yoktur. Milletin tek 
hukuku hükümranisi olan Büyük Millet Mecli
si müessesesini en iyi demokratik esaslar üze
rinde, vatandaşın gönlüne huzur verecek şekil
de kurulmasını temin etmektir gayemiz. 
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Efendim, bir işte hüsnüniyettir, esas olan. 

Eğer bir insan mütemadiyen işi kötüye yoracak 
olursa, bir parti işi daima kötüye yoracak olur
sa, kaybettiği takdirde de şöyle oldu da, böyle 
oldu da derse, yıllarla düşünsek onun bu muzır 
izanının tatmin edilmemiş hücrelerini doldura
cak selâmetli şeyler bulunamaz. Zaten insan bu
na muktedir değildir. Maşerî şeyler biraz da 
hüsnüniye.t ister. Demokrasi ahlâk ve necabeti-
nin tekevvüvünü kabul ettik. Bu esaslar olduk
tan sonra bunun kifayetini kabul edip elbirli
ğiyle, hayır bundadır demek lâzımdır. Böyle 
olmayınca teminat, hiçbir zaman selâmetle dü-
şünmiyen, iyiliğe kaani olmak istemiyen, mese
lelerde behemehal kötü şey ariyan adamı tat
min edemeyiz. Seçim komisyonlarına siyasi par
tilerden adam almıyalım. Zaten siyasi partinin 
de mümessili bulunduğu seçim kurulunun tâyin 
edeceği beş adamla iktifa edelim. Bu usul anti
demokratik değildir. Vatandaşlar tatmin edilir. 
Vatandaş bu kadar kötü niyetli değildir. Yeter 
ki, yapılan işler, matbuatın, muhaliflerin, muva
fıkların gözü önünde cereyan etsin. Çıkardığı
mız kanun iyi eserdir arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, Meclisin öğleden evvelki otu
rumunda, herkesin Meclisi hemen, hemen terket-
nıeye hazırlandığı bir zamanda Başkanlık müza
kereye devam etmek kararını almıştı, ben de o 
karar zamanı içinde noktai nazarımı izah etmiş
tim. 

Cevdet Kerim încedayı arkadaşımız muayyen 
bir mebdeden hareketle verdiği neticeye bakılırsa 
her şey yolunda deyip meseleyi kapatmak lâzım 
gelir. Fakat seçim işlerinin tam bir emniyet altına 
alınmasının iki neticesi olduğunu da evvelden 
derpiş etmek lâzımdır. 

Birisi, vatandaşın seçime iştirak heyecanına 
taallûk edecek olan husus, gidip kullanacağı reye 
hiçbir zaman hile ve fesat girmiyeceği hakkında
ki emniyetidir. Bu bakımdan medeni seviyemizi 
ve siyasi bünyemizi takviye edecek olan seçime 
iştirak nispetini artırmak stiyorsak vatandaşlar-
daki seçim emniyetini artıracak her tedbiri evvel
den almayı bir vazife bilmeliyiz-

Cevdet Kerim arkadaşımız dediler ki işte mü
messil masanın başında oturuyor, bütün seçim 
muamelâtı gözünün önünde cereyan ediyor, artık 
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bu mümessil yerine partili bir üyenin komisyona 
iştirakini niçin istiyoruz? Zaten bizim düşünce
mize kuvvet veren nokta budur. Temsilcinin masa 
başında üyelerle beraber oturmasını derpiş eden 
ve her muamelenin onun gözünün önünde olma
sını derpiş eden temsilcilerin itirazlarının maz
bataya dercini kabul ettikten sonra komisyona 
iki parti üye alınmasına itiraz edilmesi izah edil-
miyecek bir şeydir. 

Âza olarak dermeyan edilen itiraz ile temsilci 
olarak dermeyan edilen itiraz arasında bir fark 
aramak ise gülünçtür. (Gürültüler). Gülünç ol
duğunu derhal ifade edeyim. Çünki âza olarak 
iştirak eden parti temsilcilerinin haiz olduğu va
sıf bir memuriyet olduğu için bir mesuliyet bir 
sorumluluk hissesi de beraberdir. Binaenaleyh 
bu mesuliyet hissesi gayrimesul olan mümessilin 
harekâtının ölçüsüzlüğünü Ölçülü bir hale geti
recektir. Görüyorsunuz ki, mantık silsilesi temsil
ciler varken niçin üye arıyoruz diye bir mantık 
selâmete ermek gibi bir gayeyi de baltalar. Arka
daşlar. (Birşey olmaz sesleri). 

Arkadaşlar; bu kadar açık olarak kurulda 
parti temilcilerine yer veren, iki parti temsilcisi
ne yer veren, bir meclisin komisyonda parti tem
silcilerine üyelik vasfını vermekten kaçınılması 
hiç bir sebep olmadığı halde memlekette seçim 
emniyetinin gerek kurulda, gerek komisyonda, 
tam mânası ile tecelli etmediği gibi haklı iddia
lara yeniden yer verecektir, imkân verecektir. 

Demin Cevdet Kerim tncedayı arktdaşım bir 
arkadaşımın mütalâasına cevap verirken seçim 
emniyetsizliği havasının memleketten kalkmasının 
ne demek olduğu hakkındaki görüşü tam mânası 
ile ihata edememiş göründüler. Seçim emniyet
sizliği havasının memleketten toptan silinmesi ha
kikaten işlerimizin, memleket dâvalarımızın ba
şında gelen bir iştir. Büyük kelimeler kullanmıya 
hacet yoktur, hakikaten tarih önünde, millet ö-
ııünde demiyelim ama hakikat budur. Bu haki
katten tegafül etmek hepimiz için bir mesuliyet 
hissesi meydana getirir arkadaşlar. 

Binaenaleyh birçok devletler seçim sandık
larının başında hâkimleri bulunduracak şeklin
de seçim nahiyeleri vücuda getirmek yoluna git
mişlerdir. Hattâ orada hâkimin vazifesi, seçim 
propagandasının yani siyasi faaliyetlerin bitti
ği bir sahada mutlaktır, asayişi teminle mükel
leftir. Orada bulunan kâtibi vasıtasiyle seçime 

müdahale edenleri, seçime fesat karıştıranları 
derhal cezalandırır ve infaz eder. 

AHMET TAFITAKILTÇ (Devamla) — Mü
saade buyurursanız bunları geçelim. Yunanis
tan'dan bahsetsenı, bunu mu aldın diyen olur": 
Bir diğerinden bahsetsenı ona da bir şey dene
bilir. Misal alarak işi küçültmiyelim. 

O halde seçim sandıklarının başında siyasi 
faaliyetlerin bittiği bir noktadan itibaren %'İÜO 
bir emniyet temin edici bir hava, ararken kurul
larda bulundurduğumuz bir emniyet müessese
sini, organını komisyonlara getirmekten kaçın
makta hiçbir sebep ve fayda yoktur. Biraz ev
vel de arzetmiştim; İçişleri Bakanı arkadaşım 
memleketin asayişinden mesul bir şahsiyet sıfa-
tiyle bu nokta üzerinde Geçici Komisyonda İs
rarla mütalâasını arzetti. Ben kendilerine açık 
olarak kanaatimi ifade ediyorum. Bilâkis em
niyet, sükunu temin eden bir unsurdur, şüphe 
ise, sükunu bozan, bir unsurdur. Sandık başına 
gelen vatandaş reyine hiçbir fesat karıştınlmı-
yacağma inanmış bulunursa bizim aradığımız 
sükûn ve emniyet, yani Cevdet Kerim Beyin ara
dığı selâmeti temin kendiliğinden meydana ge
lir. 

Arkadaşlar, bağlı kaldığımız bir düşünce
den ağır ağır kurtularak ileri doğru gidiyoruz. 
Seçim emniyeti bahsinde bu merhaleden de ile
ri giderek iyi neticeler almalıyız. Bu kanaati 
arzetmeyi bir vazife bilirim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) -
Arkadaşlar, lf> nci maddenin iki önemli nokta
sı üzerinde durulmuştur. Bunlardan biri üçün
cü sahifenin ikinci sütununda: «seçim kurulla
rında başkan ve üyelerin seçim kurullarınca se
çilecek beşer kişilik seçim komisyonları bulu
nur,» fıkrası vesiylesiyle bu komisyonlara, tıp
kı bunlara vücut verecek olan kurullarda bu
lunduğu gibi siyasi partilerden birer veya iki
şer kişinin iştirakini yani komisyon âzası mı ya
nında bulundurulması talebi fikir ve mütalâa
sı teşkil eder. 

Benden evvel söz alan arkadaşlarınım dü
şüncelerinin istinat ettiği mucip sebepleri din
ledim. Evvelâ fikir ve kanaatimi kısa ve açık
ça söyliyeyim, ondan sonra bu fikir ve kanaate 
niçin sahip olduğumu ve kendi fikir ve kanaa
timin aksi kanaati iltizam eden arkadaşların 
fikrine iştirake neden lüzum görmedim, oııuda 
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isabetli görmedim, iştirak etmedim, onu da arz 
etmiş olayım. 

Arkadaşlar; esas maksat ve gayeye göre ko
misyonlarda siyasi partilerden birer vatandaşın 
üye olarak bulundurulmasına bence lüzum ve 
ihtiyaç yoktur. Niçin ihtiyaç yoktur?.. Çünkü, 
maksadı aslimiz ne idi, biraz evvel kürsüyü t er
keden Milletvekili arkadaşımızın dediği gibi se
çimde vatandaşın hürriyet içinde olarak kulla
nacağı reyinin matlûp netice üzerindeki mües-
siriyetinin mahfuziyetine kanaat verecek birşey 
olsun. Hakikat halde hepimizin istediği şey va
tandaşın büyük hürriyet içinde gizli olarak kul
lanacağı oyunun tabiî icap ve tesirinin tabiî bir 
surette müessiriyetinin mahfuziyetini istemek
ten ibarettir. Ama vatandaşa bu kanaati vermek 
için kurulların sureti teşekkül ve terekkübü kâfi 
gelmiyor da, seçim komisyonlarının da içinde 
illâ parti mensuplarından birer, ikişer üyenin 
bulundurulması lâzımdır, başka türlü bu emni 
yet teessüs etmez diyorlarsa, - ki öyle diyorlar -
bu, sakat ve eksik bir düşüncedir. Çünkü ar
kadaşlar; çok defa tekrar edildi, bir defa daha 
tekrarında sizi üzsem de fayda mülâhaza etti
ğim bir husustur ki, gizli oy prensipinden hare
ketle açık ve mütevali tasnif yapılıyor, yalnız 
adayların mümessillerinin, parti mümessilleri
nin huzurunda değil, bütün vatandaşların hu
turunda, onların bu işin şeklü ierasını görüp 
anlayabilecekleri tarzda aleni bir tasnif yapı
yoruz. Aleniyetin tam kemalinde olması için de; 
seçim yerlerini muayyen geniş sahalarda inti
hap ediyoruz. Orada müşahitler, mümessiller 
bulunuyor. Seçim muamelâtında haksızlık, usul
süzlük görürlerse kendilerine itiraz hakkı ve
riyoruz ve tutulacak zabıt varakaları altına 
şerh koymak salâhiyetini de veriyoruz ve ko
misyonlarda tutulacak zabıt varakalarını orada 
halka ilân için derhal asıyoruz. Talep vukuun
da mümessillere birer nüshasını veriyoruz. O ko
misyonlar ki siyasi partilerden alınmış üyeleri 
mevcut olduğu halde kurullar bunlar tarafından 
tâyin ediliyor. Müeyyide ne kadar olur. Bun
dan ötesinde İsrar etmek ancak bir fikri sabitin 
eseri olur veyahut benim anlıyamadığım bir 
vehim ve vesvesenin mahsulüdür. 

Buyurdular ki «Partiler müşahitlerine zabıt 
varakasına itirazlarını yazmak hakkını - son 
fıkra ile - veriyoruz ama komisyonda üye olarak 
bulunmalarını istemiyorsunuz, mademki zabıt 

.1948 O : 2 
varakasına itirazını yazıp imzasını koyduruyo
ruz, bu zat komisyonda üye bulunduğu zaman 
da aynı şeyi yapar, bunun ne farkı vardır t» 
deniyor. 

Arkadaşlarım; bir vazifeli; yetkili, kanunen 
resmî sıfatı olan bir insan vardır. Bir de mü
şahit vaziyetinde, temsilci vaziyetinde duran 
fakat kanunen kendisine itiraz hakkı verildiği 
için itiraz edebilen bir insan vardır. Bu iki in
san durumları itibariyle bir tesirde, bir mahi
yette olur mu? 

Müşahitlerin itirazları ve şerhleri eğer seçim 
komisyonunu üyelerinin itirazı tesir ve mahiye
tinde ise o zaman taleplerine yani parti müşa
hitlerinin üye olarak komisyona alınmalarına lü
zum olmadığı neticei mantikiye ve hukukiyesi-
ne varılmak icabeder. Madamki temsilci, mü
şahit sıfatiyle bulunan kimsenin orada itirazı 
yapıp altına imzasını koyunca onun yaptığı 
şerh, muhalefet veya itiraz, komisyon içinde 
üye olan ve resmî sıfatla zabıt tutmaya yetkili 
olan kimsenin itirazı ile aynı mahiyettedir. 
O halde ne istiyorsunuz, niçin istiyorsunuz? 
Bu, öyle bir talep ki, asıl dâvanın nakzıdır. 
Halbuki, hukukan mahiyeti mesele böyle de
ğildir. Mutlaka ikisinin tesir ve mahiyeti ara
sında fark vardır. Şimdi de arkadaşım bana 
diyecektir ki, eh, mademki öyledir, senin nok-
tai nazarına göre tesirleri aynı mahiyet ve mü-
esseriyette bulunan bir adamı biz buraya ko
misyona koymak istiyoruz. Onun cevabını ar-
zettim. Buna ihtiyaç yoktur. Bu kadar takyit 
ve takayyüdattan sonra, bu kadar emniyet tel
kin edici şartlardan, kayıtlardan sonra illâ* bu
raya da girsin demek mutlaka bir fikri sabitin 
mevlûdudur. 

AHMET TAHTAK1LIÇ (Kütahya) — Han
gi fikri sabit? 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
tlmî, mantıki, indi bir fikri sabit. 

AHMET TAHHTAKILIÇ (Kütahya) — 
Tebrik ederim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Başka türlü suizan gösterebilir miyim? Mutla
ka kötüleyici ve karalayıeı olmaktan çok ihti
raz eden bir partinin mensubuyum. 

Bu bahsi burada kapatıyorum. 
Benim şahsi bir görüşüm vardır. Onu da ar-

zederek huzurunuzu terkedeceğim, 
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15 inci maddenin sun fıkrası şöyle yazıyor: 

« Parti ve bağımsız adayların temsilcileri seçim 
komisyonlarında şeyim muamelelerini takip 
edebilecek şekilde masanın yanında oturarak 
bütün muamelelerde hazır bulunabilirler. An
cak müdahale edemezler, itirazları olursa tuta
nağa geçirirler». 

Arkadaşlar; bu fıkranın yazılışındaki mak
sat partili veya bağımsız adayların temsilcile
rinin secim komisyonlarının yaptığı secim mu
amelelerimi yakından takip edebilmelerinin 
mümkün kılınmasıdır. Eğer başka maksat 
yoksa burada bir defa şekil kelimesi yanlıştır, 
şekil değildir, mevzuu bahis olan durumdur, 
vaziyettir. Sonra masanın yanında oturarak ... 
kaydı" var. 

Arkadaşlar; fiilî hayatta hepimiz için malûm 
olan memleketimizin umumi şartlar ve imkânları 
içinde masanın bulunup bulunmıyacağı seçim 
bürolarında, köyde, şurada, harada illâ masa 
olacakmış, masa varsa, temsildiler de mutlaka ma
sanın yanı rıtla oturacakmış kay-du şartını kanun
da belirtmek zannederim ki, mantıksızlık olur. 
O'ünkü; mutlak olarak her yer için gayrimüm-
kün bir şeyi kanuni şerait olarak tesbit etmek 
doğru değildir. Küçücük bir masa vardır, beş 
kişilik, 10 - 15 temsilci vardır, illâ masa olacak 
ben de oturacağım buraya demek biraz mantık
sız olur, bir unsuru fesat koyuyorsunuz, bir si
kan, bir gürültü vesilesini kendi ihtiyarınızla 
yurdun hayatı fiiliyesi icabatma, imkânlara ve 
imkânsızlıklarına ehemmiyet vermeden koyu
yorsunuz. 

Maksadı asliden inhiraf etmeyi asla tavsiye 
etmiyorum. İstiyorum ki; müşahitler tasnif 
muamelelerini tıpkı bu fıkranın kastettiği gibi 
aynı şartlar ve imkânlar içinde takibedebilsin-
ler. Fakat ibare böyle olduğu zamanda dahi 
mümkün olacak şey bu fıkradaki «masanın yanı
na oturarak» kaydının çıkarılması ve onun yeri
ne «durumda» kaydının konulması halinde de 
aynen ipka edilmiş olur bunu asıl maksada salilı 
buluyorum. Bu itibarla fıkranın alacağı şekil 
şöyle oluyor: «Parti ve bağımız adaylar temsil
cilerinin seçim kurullarında seçim muamelelerini 
t a tabedebilecek durumda ve bütün muamelelerde 
hazır bulunabilirler.» Bununla maksat hâsıl olur. 
Eğer başka bir hikmet ve maksat varsa, bunun da 
kâfi gelmiyeceği muhakkaktır. Kanun vâzıı, 
tedvin ettiği bir kanunda maksadını böylece iyi 
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ve açık belirttikten sonra, anlayışı vâzıı kanun 
kadar geniş ve üstün olduğu muhakkak bulunan 
diğer Türk vatandaşları bunu anlamaz diye ve
him eder ve kanunun metninin tanzimine böyle 
hareket ederse bu düşünüş bizzat vâzıı kanunu 
şaşırtan fuzuli bir gayret olur. Onun için bir 
takrir ar/ediyorum. Onun mazlum kabulünüz 
olmasını umarak rica ediyorum. 

Dr. ADNAN ADİVAR (İstanbul) Arka
daşlar, çok heyecenh ve çok hatibaııe nutuklar
dan sonra bendenizin söyliyeceğinı sözler bura 
da sönük kalacaktır. (Jünki gayet basittir. Bu 
mühim kanunun müzakeresinin belki sonuna 
yaklaştık. Onun için evvelden de istediğim bir 
çok şeyler var ki bunların pek cüzi bir kısmının 
yerine getirildiğini gördüm. Bazıları hiç nazarı 
dikkate alınmadı. Meselâ reylerin yakılmaması 
meselesini kabul buyu miadınız. Reyler bir ker-
rc daha sayılsın diye rica ettim, o da nazarı 
dikkate alınmadı. Simdi burada eseas mesele 
öyle görülüyor ki, beraeti zimmet asıldır diye 
bir kaide vardır. Maalesef bu kaide siyasette 
cari olmadığı içindir ki günlerden beri bu ka
nun için uğraştık. Bu kanunun ruhunu em
niyet ve selâmet teşkil etmektedir. Mümkün 
mertebe emniyet ve selâmeti temin edecek ka
ideleri, maddeleri koymaya çalıştık. Bizi 
asıl yoran mesele de bu oldu. Şüphesiz 
kimsenin hüsnüniyetinden şüphe etmeye 
hakkımız yoktur, Hükümetin de partilerin 
de hepsinin hüsnüniyetine inanmaya mec
buruz. Fakat burada bazı güzel nu
tuklar dinlerken şahit olduğumuz heyecan
lar da gösteriyor ki bu siyaset, denen hastalık 
hüsnüniyeti de zebun edecek bazı kuvvetleri 
haizdir. Bunun içindir ki yine tekrar ediyorum, 
beraati zimmetin aslı olmadığı yer varsa o da 
galiba siyasettir. Binaenaleyh biz ne kadar çok 
teminat ve intihabın emniyet ve selâmetini is
tersek o kadar doğru iş yapmış oluruz. Onun 
için benim bu söylediğim sözlerimi de hüsnüni
yetime bağışlarsanız çok memnun olurum. 

Şimdi arkadaşlarım, burada hüsnüniyet me
selesine mukabil bir kontrol meselesi mevzuuba-
histiv. Bu kontrol için de türlü suretler kabul 
edilmiştir. Meselâ seçim kurullarına komisyonun 
ve hepinizin tensibile partilerden azalar girdi. 
Yalnız iş komisyona gelince değişti. Komisyon
larda bu bir türlü kabul edilemedi. Ona muka
bil komisyonlarca kabul edilen sistem, bu 15 inci 
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maddenin son fıkrasıdır. Biliyorsunuz oda şu
dur «Parti ve bağımsız adaylarm temsilcileri 
seçim komisyonlarında seçim muamelelerini ta
kip edebilecek şekilde masanın yanında otura
rak bütün muamelelerde hezır bulunabilir
ler. Yani bundan maksadı, asıl seçim komis
yonu burada bulunan azaya çık dışarı diye-
miyecek. Ancak müdahale edemezler diyor 
bunu anladım her halde aç zarfı doğrumudur 
diyemiyecek her halde. Ben iyice anlayamadım. 
Yalnız itirazları olursa tutanak defterine kay
dedecekler. Burada büyük bir fark kalmıyor, 
Bu meselede diğer arkadaşların da çok ısrarı
na rağmen nihayet bu kabul edilmedi. Hal
buki benim fikrimce çok büyük bir fark yok
tur. Burada âza olmuş imza etmiş veya etme
miş. îmza salâhiyeti verilseydi hiç şüphesiz 
dünyaya karşı daha büyük emniyet havası ya
ratmış olurdu. 

Şimdi bazı arkadaşlar, hiç bir memlekette 
yoktur buyurdular. Yine aynı davaya intikal 
ediyoruz. İsterseniz başka bir konuşmamda ki
tapla geleyim ve göstereyim ki Amerika Bir
leşik Devletlerinde seçimi parti mümessilleri 
kendi başlarına yaparlar. Ama biz Amerika-
ya mı benzeriz? Onu da demiyorum, Yunanis-
tana mı'benzeriz, onu da demiyorum. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi muhakkak ve herhalde 
taklit mi yapacak? 

ADNAN ADIVAR (Devamla) Ben do onu 
söylüyorum efendim, siz tekrar ediyorsunuz, ilk 
gününden itibaren sölediğim gibi, falan yerde 
böyledir, filân yerde şöyledir denmesinin ta-
mamiyle aleyhindeyim. Zabıtlarda vardır. Onun 
için tekrar edyorumki, bu komisyolarda bulu
nup da müşahit olanlara âza demekle hiç bir şey 
kaybetmeyiz; belki kazanırız. 

(Müzakere yeter sesleri). 
BAŞKAN — Efendim; kifayeti müzakere 

hakkında bir önerge vardır. Yalnız, Ahmet 
Oğuz arkadaşımız da söz istemişlerdir. Müsaa
de buyurursanız kifayeti müzakere önergesini 
oyunuza sunmadan evvel kendisine söz vereyim. 
(Konuşsun sesleri). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Arkadaşlar; 
mevzuumuz seçim bürolarının tarzı terekkübü 
etrafında dolaşıyor. Bendeniz bu işe maksur ol
mamak üzere daha geniş çapta bir noktaya te
mas etmek istiyorum. 

— m — 

Sayın Büyük Millet Meclisinin, esasları ve 
prensipleri ve onun icabettirdiği bir sistemi 
kabul ettikten sonra hiçbir şekil ve şartlar al
tında bu prensipin ve sistemin icabettirdiği ne
ticeleri bir tüm olan seçim işlerinin şu veya 
bu noktadan itibaren başka bir yöne inhiraf et-
1 ireceğine muvafakat edeceğini tahmin etmiyo
rum. Herhangi bir prensipi yani dün 14 ncü 
madde münasebetiyle kabul edilen seçim kurul
larının tarzı terekkübü hakkındaki esaslardan 
sonra onun haricinde mevcut hükümleri ve se
çim hâdisesinin bir noktasında frenleyip, istika
metini değiştirip başka şekilde yürütmeye im
kân yoktur, mahzurludur. Eğer bunu yap
makta fayda mülâhaza ediliyorsa, muhakkak 
bu değiştirmeyi şu noktadan itibaren başka yola 
getireceğiz deniyorsa, derhal hatırlatmak iste
rim ki, ilk esasa taallûk eden kararda bir yan
lışlık vardır, rücu edip onu düzeltmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; tasarıda deniliyor ki, baş
kan ve üyeleri seçim kurullarınca seçilecek be
şer kişilik seçim komisyonları kurulur. Şim
di gayet tabiîdir ki, bu beş kişilik seçilecek 
insanlar arasında o mmtakada memur, serbest 
meslek erbabı ve aynı zamanda partiye mensup 
insanlar da bulunabilir. Yani bu beş kişilik 
komisyonlardaki azalar da particilik vasıf
ları mündemiç olabilir, buna mâni yoktur. 
Binaenaleyh, Incedayı'nın temas ettiği gibi, biz o 
sistemin icabı olarak seçim komisyonlamıa par
tilerden bir kişi, iki kişi bulundurmakla lev
hanın şeklini tamamen değiştireceğiz, o insan
lardan ayrı onlarla kabili kıyas olmıyan birta
kım şahsiyetleri getireceğiz gibi bir tablo çiz
mek yerinde olmaz. 

Bu itibarla eğer biz ilk kabul ettiğiniz pren
sip ve sistemlerde seçim kurullarının tarzı te
rekküplerini bugünün icaplarına en uygun yani 
memlekette seçim emniyeti hakkında yerli yer
siz şüyu bulan teşevvüşü efkârı bertaraf etmek 
için bir intikal devresine has olan bir sistem 
olarak kabul ediyorsak bunu seçim bürolarına 
teşmil etmek lâzımdır ve ancak bu suretledir ki, 
biz bu havayı bertaraf edebiliriz. Binaenaleyh 
neden ısrar ediyorlar sualine karşı, bendeniz şu 
suali soruyorum; 

Şu halde arkadaşlar; kabul ettiğiniz prensip 
ve sistemin bir icabını yapmamakta, onu değiş
tirmemekte siz niçin ısrar ediyorsunuz? Başka 
birşey mi bekliyorsunuz ? 
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Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. Preıı-

sipin ve sistemin icabı olan bu §ekli kabul etme
miz çok yerinde olur. Aksi halde o sistemi ve 
prensipi bir yolda bırakarak başka istikamete 
tevcih etmekde efkârı umumiye üzerinde iyi te
sir bırakmaz. Belki her şeyin altında birşey var
dır, diyerek bazı şüpheleri sualleri haklı olarak 
meydana çıkarabilir. 

Bu itibarla işin selâmeti, bütün partilerden 
iki veyahut bir kişinin de bu işte bulundurul
masını ilk kabul ettiğimiz esasların bir zarureti 
olarak telâkki ediyorum. (Müzakere kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Her cephesi en ince teferruatına kadar tar

tışma konusu olan maddenin konuşulmasının 
kâfi görülerek oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Samsun Milletvekili 
Sadi Konuk 

BAŞKAN — Şimdi yeterlik önergesini oyu
nuza arzedeceğinı. Ondan sonra da diğer öner
geleri okutacağım. Sonra da Komisyonun mü
talâasını dinliyeceğiz. 

Yeterlik önergesini kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi aynı mahiyette üç önerge var, okuyo
ruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen izah ettiğim sebeplerden 14 ncü 

madde ile kabul edilen esasa uyularak seçim ko
misyonlara da iki partili üye alınmasının en 
asgari emniyet unsuru olarak kabulünü rica 
ederim. 

Kütahya 
Ahmet Tahtakılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle seçim komis

yonlarına 14 ncü maddeye muvazi olarak parti 
mümessillerinin de girmesi hususunu arz ve tek
lif eyleriz, 

Kırşehir Bolu 
Sahir Kurutluoğlu Hasan Şükrü Adal 
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nin âza gibi hazır bulunmaları prensipinin ka
bulünü rica ederiz. 

Denizli 
Reşad Aydınlı 

İstanbul 
Dr. Adnan Adıvar 

Yüksek Başkanlığa 
Segim komisyonlarında parti mümessilleri-

— 918 

BAŞKAN — Bu üç. takrir aynı mahiyette
dir. Seçim komisyonlarına partilerden seçilecek 
birer üye bulunsun diyorlar. Müsaade ederse
niz komisyonun nokta i nazarını dinleyelim. (Re
ye reye sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERG UN (Ankara) — Efendim, müsa
ade etmiyorsanız söylemiyeyim. (Söyle sesleri) 
Başlangıçta da arzettiğim gibi seçimin her tür
lü şüpheden azade olarak yapılması fikri esa
sen bizde hâkimdir. Fakat bunun yanında dü
şünülecek diğer bir nokta da Türk Milletinin ha
kimiyetini tecelli ettirmek için seçimin intizam 
içerisinde devam etmesi ve neticenin tatbikat ba
kımından aksamadan alınmasını temindir. Yok
sa 14] ncü maddede kabul edilen şekil burada ka
bul edilmemekle bir tezat husule gelmez. Bina
enaleyh encümen komisyonlara partili üye alın
maması noktai nazarında musirdir. 

BAŞKAN — Bu üç önergeyi müttelıiden o-
yunuza sunuyorum. Nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Diğer önergeleri sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle izah ettiğim sebeplere dayanarak 15 

nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 

Ankara Milletvekili 
H. O. Bekata 

Secim bürolarında: 
A) Muhtar veya vekili, 
B) İhtiyar heyetinden (kendilerinin, kendi 

aralarından veya o seçim sahasındaki vatandaş
lar arasından seçecekleri) 2, 

C) Varsa belediye başkanı veya vekili 
(yoksa i), bendinde yazılı vatandaşlardan ta
mamlanır) 

D) Seçim kurulları tarafından seçilerek 
gönderilecek bir üye olmak üzere beşer kişilik 
seçim komisyonları bulunur. Bu kurul, içlerin
den birini gizli oyla başkanlığa seçer. 

Seçim komisyonlarına seçilecek üyelerin, seç
men olmak vasfını, haiz, okur yazar olması ve se
çim kurullarında görevli bulunmaması şarttır. 
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BAŞKAN — Komisyon sözcüsü bir şey söy-

liyecek mi? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMlN HALlM 

ERGUN— Efendim, 14 ncü madde ile seçim ku
rullarının ne şekilde teşkil edildiği malûmâli-
nizdir. Bu seçim komisyonlarının kurulmasına 
komisyonda biz de temas ettik. İşin icabı ve tat
bikatın iyi yapılması için kurula geniş takdir 
hakkı tanıdık ve dedik ki bunlardan üçü kendi 
mahallerinden seçilsin yani seçilecek beş kişinin 
üçü mecburi olarak mahallinden olsun. 

Muhtar vaziyetini de komisyonda düşündük. 
Yalnız bazen bir mahalleye iki sândık koymak 
vaziyeti hâsıl olur. Halbuki orada bir heyeti ih
tiyariye ve bir muhtar vardır. Başka yerlerde 
de iki mahalleye veya iki köye bir sandık koy
mak vaziyeti hâsıl olursa muhtarların biri 
açıkta kalır. Binaenaleyh mahallin vaziyet ve 
icabına göre seçim kurullarının bu hususta ge
niş hakkı takdiri olsun dedik. Bu itibarla tek
life taraftar değiliz. 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum, nazarı itibare alanlar.. Almıyanlar,,.. 
Nazarı itibare alınmamıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim komisyonlarının kuruluş şekillerine ait 

sunduğumuz ve Komisyona tevdi buyurulmuş 
olan teklifimizin nazara alınmasını arz ve tek
lif eylerim. . > : î r 

Konya 
Mitat Altan 

(Reye reye sesleri) 
BAŞKAN — Hangi teklif anlıyahm. Teklif

leri şudur okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerle 15 nci maddenin 

seçim komisyonlarının kuruluş tarzına ait 
fıkralarının aşağıda yazılı olduğu üzere değiş
tirilmesini Kamutayın yüksek tasvibine arz ve 
teklif ederiz. 

Malatya Konya 
Dr. Hikmet Fırat Mitat Altan 

Değiştirge 
Her seçim bürosunda başkanları seçim büro 

rullarmea tâyin olunan ve 4 üyesi seçim büro
sunun kurulduğu sahaya dâhil bulunan mahalle 
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veya köylerin ihtiyar heyetleri arasından kû-* 
misyon başkanı huzurunda yapılacak ad çek
me ile ayrılan beşer kişilik birer seçim ko
misyonu bulunur. Seçim komisyonları başkan 
ve üyelerinden çekilen veya komisyona gelmi-
yen bulunursa yerlerine aynı işlemlerle seçim 
kurullarınca yeni bir başkan tâyin edilir. Gel-
miyen veya çekilen üyelerinin yerine de ihtiyar 
heyetleri üyelerinin yedekleri arasından ad 
çekme ile ayrılacaklar getirilir. Her hangi bir 
sebeple mahalle veya köy ihtiyar heyetleri bu-
lunmıyan veya teşekkül etmemiş olan yerlerin 
seçim komisyon başkan ve üyeleri seçim ehliye
tini haiz münasip kimselerden doğrudan doğru
ya, seçim kurullarınca seçilir-

B AŞK AN — Önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum : 

Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibare alınmamıştır. 

Sadık Aldoğan'm bir önergesi vardır oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 15 nci maddesinin seçim komisyo

nu üyelerinin seçiliş tarzı hakkındaki fıkra
nın aşağıdaki tarzda değiştirilmesini teklif 
ederim: 

«Bu komisyonlara seçilecek üyeler, seçim 
kurulundan tâyin edilecek bir zatın başkanlığı 
altında, seçim büroları sahasındaki mahalle 
veya köy ihtiyar heyetlerinin birleşerek gizli 
oyla seçecekleri dört kişiden terekküp eder.» 

Afyon Milletvekili 
öl . S. Aldoğan 

BAŞKAN —• Önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı itibare almmamıştır-

Başkanlığa 
Bu maddenin nihayetinde «Masanın yanın

da» yerine «yakınında» denilmesini teklif ede
rim. 

Siird Milletvekili 
Ali Rıza, Esen 

Yüksek Başkanlığa 
On beşinci maddenin son fıkrasının üçüncü 

satırındaki «Şekilde masanın yanında otura
cak» ibaresinin çıkarılarak onun yerine «Du-

— 919 — 
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ruıuda ve» kaydının .konmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

Balıkesir 
S. örgeevren 

BAŞKAN - • Bit ibare değişikliği istemek
tedirler. Komisyonun mütalâasını dinleyelim. 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü E M İ N H A 
L I M EFGUN (Ankara) — Efendim; evvelâ ko
misyonda, parti mümessillerinin tutanakları imza 
etmesi keyfiyeti teklif edildi. Fakat ekseriyetle 
reddolundu. Onun üzerine bu maddenin sonuna 
ilâve ettiğimiz metin, aynen teklif edildi ve ek
seriyete iktiran etti. Binaenaleyh bu keyfiyeti tak
dirinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Süreyya Örgeevren ve Ali Rıza 
Esen'in önergeleri meal itibariyle aynıdır. Yük
sek oyunuza sunuyorum- Nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar.... Nazarı itibara alınmıştır. 

Bir önerge daha vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin sonuna (ve isterlerse tuta

nakları imza ederler) fıkrasının ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Sait Azmi Feyzioğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMlN HA
LİM P]RGUN (Ankara) — Demin de arz ettiğim 
gibi bu teklif komisyonda da kabul edilmemiştir. 
Binaenaleyh bu önergenin kabul edilmemesini is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Sait Azmi Feyzioğlu'nun öner
gesini yüksek oyunuza arzediyorum. Nazarı iti
bara alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibara alın
mamıştır. 

Komisyon, nazarı itibara alınan Süreyya ör
geevren ve Ali Rıza Esen'in tekliflerinin ifade
sini bize versin. 

15 nci madde hakkında verilen önergeler bit
miştir. Yalnız maddeyi oyunuza arzetmeden ev
vel Adnan Adıvar arkadaşımız bir iki kelime söy
lemek üzere söz istemiştir. 

ADNAN ADIVAR (istanbul) — Maruzatım 
maddeye taallûk etmiyeeektir. 

Arkadaşlar; şimdi bu takrirlerin reddinden 
anlaşılıyor ki madde aynen kabul ediecek ve 
komisyonun teklifi kanun yerine geçecektir. Ka
nun, kanundur, hepimiz için mutadır. Biz mu
haliflerin arzusu kabul edilmiyebilir. 
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Ben görüyorum ki, önümüzdeki kısmî seçim

lerde, ilk iptidada söylediğim gibi, bu kanun tat
bik edilirse hem bu kanunun kabiliyeti tatbiki-
yesi, hem de daima bahsedilen hüsnüniyetin vü
cudu pek güzel bir surette tecrübe ve imtihan 
olacaktır. 

Binaenaleyh öyle arzu ederim ki, bütün par
tiler bu seçime iştirak etsinler ve büyük bir im
tihan geçirelim. (Bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Necati arkadaşımızın bazı ibare 
tashiheri hakkında mütalâaları vardır. Komisyon 
hu hususta konuşacaktır, maddeyi sonra oyunu
za sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Efendim; Necati Er
dem arkadaşımızın - ki Mithat Şakir Altan da 
ayni şeyi söylemişti - dediği gibi burada bir te
kerrür vardır. Tashih ediyoruz. Üstadımız Naim 
Hazini de bize bir metin verdi ve kitabete tas-
hihli şeklini verdik. Burada (olması) tekerrürdür. 
Nazarı dikkatimizi celbetmişti. Bu işi kuvvetlen
dirmek için tekrarlamıştık. Bunu şimdi bu şekil
de tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Bir de defter mi tutanak mı? şeyi vardı. 

EMlN HALIM ERGUN (Devamla) — Def
terdir. 15 nci maddenin son cümlesini defter ola
rak tashih ettik. Ve metin üzerinde kitabete bu 
tashihi de yaptırdık. Komisyon itirazı deftere ge
çirecek ve cevabını karar halinde altına yaza
caktır. 

Asıl mühim gördüğüm, Necati Erdem arkada
şımızın bu maddede 300 seçmeni olan bir köye 
behemehal bir sandık konması ve bir sandığın 
on kilometreden fazla uzaklıkta olmaması mec
buridir kaydı var ama bu mecburiyete riayei 
edilmezse ne olur? Hukuki neticesi nedir? Bu
yurdular. Bu suale karşı cevap vermek isliyo
rum, fakat önerge olmadığı için buna şimdiye 
kadar fırsat bulamadım. Bunun cevapsız kal
ması doğru değildir. Onun için müsaade buyu
rursanız cevaplıyayım. 

Efendim; kurul bu keyfiyete dikkat etmez
se kanuna karşı olan vazifesini iyi ifa etmemiş 
olur. Ceza Kanunu hükümlerine göre hakkında 
muamele yapılır. Yoksa bu keyfiyeti seçimi if
sat eder mahiyette görmek ınevzuubahis değil
dir. Çünkü seçilen ve seçmek hakkını kullana
rak rey atan kimselerin bu vaziyette bir dâhili 
tesiri yoktur. Ve seçim neticesine müessir değil-
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dir. Binaenaleyh biz bu mecburiyeti koymakla 
bunu idare edecek kurulların vazifelerine dik
kat etmelerini esas şart olarak kabul etmiş bu
lunuyoruz. Bu itibarla arkadaşımız da zaten bu 
neticeye iltihak etmektedirler. Ancak buna ri
ayetsizlik olursa şöyle bir ceza verelim gibi bir 
madde tedvinine ihtiyaç gösteriyorlar. Böyle 
bir hüküm tesisine lüzum yoktur, Ceza Kanu
numuz bunu kâfi derecede temin etmiştir. (Kâ
fi, reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — 15 nci maddeyi kabul buyurdu
ğunuz değişikliklerle ve encümence yapılan tas
hihlerle okutuyorum: 

Madde 15. — İler secim kurulu ilgili res
mî makamlardan lüzumlu malûmatı alarak, seç
menlerin oylarını bir gün içinde kullanabilme
lerini sağlamak amaciyle sayısı 1000 seçmeni 
geçmemek üzere seçim bürosu adı verilen seçim 
sahaları teşkilini kararlaştırırlar. Bu kararlar
da büroların nerelerde kurulduğu, merkezleri 
ve hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen veya 
tamamen içine aldıkları açıkça belirtilir ve seçim 
gününden en az on beş gün önce gazete ile ga
zete olmıyan belde ve köylerde âdet olan vası
talarla ilân olunur. 

Şu kadar ki; üç yüz seçmeni olan köylere 
behemehal bir sandık konulması ve bir sandığa 
bağlanan köylerin o sandık merkezinden on ki
lometreden fazla uzaklıkta olmaması mecburi
dir. 

Seçim bürolarında; başkan ve üyeleri seçim 
kurullarınca seçilecek beşer kişilik seçim ko
misyonları bulunııı\ 

Bu komisyonlara seçilecek üyelerin üçünün 
seçim büroları sahasında oturanlardan ve ko
misyon tamamının seçmen olmak vasfını haiz ve 
okur yazar bulunanlardan olmaları ve seçim 
kurullarında görevli bulunmamaları şarttır. 

Seçim komisyonunda görevlendirilenlere se
çim gününden en az beş gün evvel tebligat ya
pılmak lâzımdır. Seçim komisyonları başkan ve 
üyelerinden çekilen veya komisyona gelmiyen 
bulunursa yerlerine seçim kurullarınca diğer
leri seçilir. Seçim komisyonuna seçilen kimsele
rin her ne suretle olursa olsun seçim bürosunda 
hazır bulunmadıkları ve seçim kuruluna müra

caat la hazır buluımııyan üyelerin yerine başka
larının tâyini mümkün olmadığı ve üyelerin üç
ten eksik olması dolayısiyle karar ittihazı da 
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mümkün bulunmadığı hallerde, kalanlar komis
yon üyelerini üçe iblâğ için eksik olan üyeleri 
seçim sahasındaki münasip kimselerden seçebi
lirler ve keyfiyeti tutanağa geçirerek sonunda 
kurula bilgi verirler. Toplanma ve karar verme 
yeter sayısiyle kararların defterlere yazılması 
ve imzalanması hakkında seçim kurullarına ait 
14 ncü maddedeki hükümler bu komisyonlar 
hakkında da uygulanır. Ancak komisyonların 
defter sahifeleri bağlı oldukları seçim kurulla
rı tarafından onanır. 

Milletvekilliğine adaylığını koymuş olanlar 
seçim kurulu ve komisyonlarında vazife alamazT 

lar. 
Parti ve bağımsız adayların temsilcileri se

çim komisyonlarında seçim muamelelerini takip 
edebilecek durumda ve bütün muamelelerde ha-. 
zır bulunabilirler. Ancak müdahale edemezler. 
İtirazları olursa tutanak defterine geçirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 15 nci 
madde çoklukla kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşımız Abdürrahman Konuk ta
rafından ek bir madde teklif olunmuştur, onu 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddede kabul edilen sisteme naza

ran seçimi emniyet altına almak için kanuna 
bir ek madde konulmasını teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Abdürrahman Konuk 

EK MADDE — Her kim seçim kuruluna 
mensup olduğu halde kanıma aykırı hareketler 
ve ihmallerle seçimlerin yapılmasını imkânsız 
kılar hale gelmesine veya seçimlerin iptaline 
sebep olur veya seçimlerin neticesini tahrif 
eder veyahut seçim neticesini ilân etmekten 
imtina ederse üç yıldan yedi yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Bursa Milletvekili 
Abdürrahman Konuk 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ EMİN HALİM 
ERGUN (Ankara) — Efendim, Abdürrah
man Konuk arkadaşımızın teklif ettiği bu şekil. 
esas itibariyle mahzurlu bir şekil değildir. 
Çünkü kurulun ve komisyonların vazifelerini 
hakkiyle ifa etmelerine ve herhangi bir sabu-
taja imkân vermemesi bakımından faydalıdır. 
Yalnız teklif edilen maddedeki konulan ceza 
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çok ağırdır. Maamafih, nasıl teıiMİp buyurur
sanız takdir V'üksek Meclisindir. 

ADALET BAKANI Î TJAD KİRMEN (Rize) 
Muhterem arkadaşlar; seçimuı emniyet ve 

selâmetle icra, edilebilmesi ve Secini Kanunu 
hükümlerine göre vazifeli olanların vazifelerin
de daha ziyade dikkat ve titizlik göstermeleri
ni temin bakımından önergenin, haddi zatında, 
esasına birşey denemez. Vahi iz huzurunuzda 
şu noktaların tebarüzünde fayda görmekte
yim : 

Seçim komisyonu ve kurullarına üye olarak 
seçilmiş olan kimseler bu vazifelerini ifa eder
ken, velev Devlet kadrosunda memur bulun-
tnasalar dahi, memur gibi, vazifelerini ihmal 
ve suiistimal ettikleri takdirde Ceza Kanunu 
hükümlerine göre cezalarını esasen görecekler
dir. Bu cezalar kanunlarımızda varken böyle 
ayrı bir hüküm konulmasına bendeniz şahsan 
zaruret hissetmemekteyim. (Soldan, doğru ses
leri). Yüksek Meclisin takdirine arzederim. 
( Reye sesleri). 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; bendeniz de Adalet Bakanının filo 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

/. — Yabancı memleketlere gönderilecek 
öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek 
kamın tasarısı ve Millî Eğitim ve Bittir, Komis
i/onları raporları (1/325) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umum iyesi hakkında söz 
isti yen var mı? 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar.; Hükümete ve Hükümetle yürüyen Ko
misyonlara memlekette fevkalâde vaziyet göste-

j 1] i90 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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rine iştirak ediyorum. Hakikaten ahkâmı 
umumiyemizde beyan buyurdukları hükümler 
vardı. Şimdi italya kanununda böyle birşey 
varmış diye oradaki komünizm dalgalarına kar
şı yapılmış olan istisnai bir hükmü bizim nor
mal kıstasımızın içerisine sokmıya ben de lü
zum görmüyorum. 

BAŞKAN — • Başka söz yoktur. Önergeyi 
yüksek oyunuza arzediyorum. Nazarı itibara 
alanlar... Almıyanlar .... Nazarı itibara alınma
mıştır. 

MADDE o. —- Bıı kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

Teneffüs için Birleşime 15 dakika aralık 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

ren çocuklar hakkında gösterdikleri alâkadarı 
dolayı teşekkür ederim. 

Ancak arkadaşlar; burada, Hükümetin yap
mış olduğu teklifte şu şekilde bir gerekçe var
dır, olağanüstü bir müzik istidadı gösteren bir 
kızdan bahsediyor, bu kızın yaşı küçükmüş, 
müzik tahsilini Türkiye'de yapmasına imkân 
yokmuş, bunu Avrupa'ya, göndererek müzik 
mekteplerinde tahsil ettirmek lâznngeliyormuş. 
Bu çocuk yalnız gidemezmiş, anası, babası git-
siıımiş, beraber bulunsunlarmış, tahsil yapsın-
larmış, memlekete fevkalmemul insanlar yetişir
in iş. Fevkalâde güzel bir düşünce. 

Geçenlerde burada görüşürken Avrupa'ya 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,50 

BAŞKAN — Şaşkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Dr. Aziz Uras (Mardin). 
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gSnıierd^miz »talebelerin, Çarlık dolajagiyle, 
tahsisatlarını kesmeyi dügü^ür^en,,bu defa ye
nicen, Mq akla hayale gelmiyecek şekilde 
- kendi payıma ye memleket hesabına söylüyo
rum -fbir harekette bulunuluyor. 

Kanunlarımıza göre ilk tahsili ikmal etmi-
yen çocuk malûmu âliniz ecnebi mekteplere gi
demez. 

Yine arkadaşlar; Amerika'ya tahsile, gitmiş, 
İsviçre'ye tahsile gitmiş genç kızlarımız orada 
evlenerek yurda dönmediklerini de görüyoruz. 
Burada hissiyata kapılacak vaziyet yoktur. Türk 
^illeti Jier^eyinfey kinde adam yetiştirmek.^s-
j^^djnı ihai^ir. Fakat bugün bu kadar jdar-
ljk^|§i^de^ı^ra|yan-bir Hükümet?naşü, oluyor da 
^^ l e : ̂ r ^ p b b â p e i gidiyor ve ,bir ̂ ofiuk olarak 
;tşjf}if y^şĵ or ĵ̂ u«t»çjklif j^ütçe .Kornişonuna ,ge-
liyor, çocuk iki oluyor ve Hükümet Çe l̂ifin îe 
İşİm^rii^ajzılı olmadığı halde, burada yazlıyor 
v^i^u^i'SO^uk,, iki de anası babası; oldu, dört. 
Ayda>b$§er yüz senevi. 40 bin lira, bu parayı ye-
riy#rnz. h^Tetieesi,ne olacak bilmem ki, açaba.bu 
.çe ĵaİJİarın bugünkü .vaziyeti devam, edee.ek mi
ldir? Y^ksa>bir noktada duracak mıdır? 

İdil'i ben tâ#ımıyorum. Hiçbir,müuasşbetim 
jde^jOktur, İyi piyona .çalıyormuş.^as^iv baba
sını 4a koyuyoruz. Çok iyi. Fa,kat idil pr^da20 
yagnıa .geldi, Amerika'dan jgelmedi buraya. ^ e 
y,&paeakfemız. 

r-Türk^MUletinin semahat ,;s gösterecjeıği .sahala
rı size söylemeye lüzum var mı? Ben4en dşha 
çokt iyisbiliyorsunuz. ,ŞuradatNÜwnne Hastane
sinde 4. tune-insan bir -yatakta, .yatarken,;beş-,;ya-
gMşdaki İdil Hanımı Amerika'ya göndereceğiz. 
Ne öğrenecek Amerika'da? Piyano, sııe-»öl^şak-
mış deharimiş vefendim, 4«haimiş,o İR jyauo öğ-
renecekmiş. Ben acım yahu, bana piyanoylayım 
mı? 

»Jdil, onun, yanında Şunaîyı Amerika !yagön-
.deriypruz, ama tuhaf bu iş yahu. / Oradan belki 
bi»» de .̂ en ş̂te getirecektir. 
' :r- Sonra-buiÇoeuk 16^^ene.gibirJbir ,zaman4a 

Türklük haleti ruhiyesini, evsaf jniı acaba muha
faza etmek^inıkânı var mı, sojEuyorumsSJze (Var 
sesleri) v Yoktur. 

t- Arkadaşlar;, İşte yine A dönüyorum sö^üpıe. 
öfiçenleırdeimzden 141 mâluUiçin ayda & 25 §er 
Ura zantiistemiştim.;; Bunu o vakit, reddetmişti
niz, bu, ayda iki bin. küsur lira tutar, bunlara se-
ıi^dej 4fî1ftQQ lira vereceğiz. Bu.noktadan ben bir 
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3plle,ty ekili ,s^tiyie,^^lbi yanan ye Türk Mil
leti için çırpınan, şişerin .buna rıza gö^ern\iye-
ceğine eminim. Ve yine çok eminim ki, Sftym 
Hasan Saka bu tasanyı geri alacaktır. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Muhterem, ar
kadaşlar, ajkadaşnn ^min, Soysal bana hatır
lattı. Bu adı geçen İdil'in.^na.mşnsup ^Jma-
dığını kürsüden açıkta dedi. .Şu. çocuğun küçük 
adı İdil'dir. Halbuki benim soy adım İdil'dir. Ya-
ni bana mensubiyeti yoktur. Soyadı da Biret'tir. 
Bu kanunla yabancı memleketlere gönderilmesi 
düşünülen bu çocukla beraber ,bir de Supa. yar
dır. Şur gjbi :çaçuJ4ar milletler hayatmda M§4i-
ren yet^n^in^aniar^ır. Bu çocuğun büyj&;f]|jr 
mü?ik ^idadı^g^ş$je.r<iiği .ve isticalin yaitk^r 
bir û^şan^,.j}|ai^^v(^i|^ıı^Bk j ^ k a t n n ^ $^" 
n^tejir. 

Hakikaten arkadajlar, bu gjbj deha^rm,mil
letler h,ayatinda nadiren .yetiştiğini siz jie takjdir 
edersiniz. ,Bu pakımdan, istikbalin bize yadettiği 
bir 4ehayı; daha samanında yakalayıp onu lâzmı-
geldiği, şelfflde^yetiştirmek ve mçmlek,etin adını 
şaııla, şeref 1 e.yükşeltmek,imkânlarını da aramak 
., zannediyorumki JjLer, münevverin ^orçuçLur. ,;Te-
•keli..,arkadaşımız 125;malûle.^yapıj^eak , zamdan 
bahşettiler. O tamamiyle ayrı. bir fikirdir. 

SİNAN TBKELİOÖLü (Seyhan) — Hiç ;de 
ayrı üeğil. 

Dr. KÂMİL İdil (Devamla) — Bu memle
ketin propagandasını yapmak için yüzbinleree, 

milyonlarca para sarfetmekteyiz. Bir memleke
tin propagandası yalnız şu ve bu şekilde yapıl
maz. Bir memleketin propagandasını her ba
kımdan yetişmiş âlimler, sanatkârlar her ba
kımdan yetişmiş âlimler, sanatkârlar çeşitli un
surlar yapacaklardır. Bunda en fazla muvaffak 
olanlar bilhassa büyük sanatkârlardır. Meselâ 
Şopen, Şubert,-Mozart, Betofen, Pagannini gibi 
daha çok küçük yaşta müzik istidadı gösteren bu 
insanlar memleketlerinin en faydalı propagan
dasını yapmışlardır. Bunların ömürleri ..kısa 
. olsa bile kendi, milletlerinin isimlerini ta ebede 
kadar götüren, büyük, kıymetli eserler bırakmış
tır .Bugün el'ân Mozart'ın, Şopen'in Paganni'-
niıijkime. mensup flîduğu yabancı mjemlejkgetlerde 
dolaşmış plan insanlar orta yastaki çocuklardan 

.bile işitirler. ;i$u^Yİyftnalı'dır, bu Avustur
ya MlIliŞtiudendir.1bu falandır diye net olarak 
bektirler. 
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$ayet İdil ve Suna ilerde Mozart'ın ve Pa-

ganni'nin yerini tutacak olursa bunun için veri
lecek paraya acımam. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —- Ya 
gelmezse? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz size de söz 
verdim sıranız gelince konuşursunuz. 

Dr. KÂMlL İDİL (Devamla) — Gelir. 
Bir misal vereyim. Yahudi Menuhim ismin

de birisi var küçük yaşta keman çalma istidadı
nı göstermiş. 4 yaşında kemana başlamış bugün 
dünyanın her tarafında kendi memleketini yük
seltmektedir, kendi memleketinde hiç yaşama
dığı halde kendi memleketini dünyanın her ta
rafında tanıtmakta ve propaganda yapmakta
dır, Yahudi Menuhim şu millete mensuptur di
ye dünyanın her tarafından söylenmektedir. 
Memlekete gelmiş, gelmemiş, mademki idil Bi-
ret bir Türktür; bir deha olarak yetiştiği tak
dirde sarf ettiğimiz parayı her cihetten bize faz-
lasiyle iade eder. Onun için Hükümetin getir
diği kanun gayet yerinde ve haklı bir taleptir. 
Küçük yaşta bir çocuğu yetişmek için başka 
memleketlere yalnız başına göndermeyi münasip 
görmiyen Hükümet pek haklı olarak çocuğa 
Türk kültürünü kaybettirmiyecek ve onu muha
faza ve himaye etmek üzere aileden bir ferdin 
buna refakat etmesini tensip etmiştir. Meclis 
Komisyonları da bunu münasip görmüşlerdir. 
Binaenaleyh benim ricam Hükümetin getirdiği 
ve son şeklini almış bulunan kanunun kabulünü 
rica ederim. 

Dr. FUAD UM AY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; ben bu küçük çocuğu, hakikaten 
asırların ender yetiştirdiği bu dâhi çocuğu bir 
defa gördüm. Bunun hakkında söz söylemeye 
salâhiyettar değilim. Yalnız musikişinasların, 
profesörlerin söylediği sözlerden kısaca cümle
ler alacağım. 

Adnan Saygun diyor k i : «idil Biret 'te şu va
sıfları buluyorum: mutlak bir musiki kulağı, 
hayret verici bir musiki hafızası, hayret verici 
bir armoni sezgisi, tarnspozisyon kabiliyeti, bes-
tekârlığa meyil. 

Halil Bedii Yönetken diyor ki, «idil Biret 
yalnız Ankara ve Türkiye'nin değil, üzerinde 
yaşadığımız yer yuvarlağının idrak ettiği fev
kalâde bir mahlûk, Avrupalıların prodigee de^ 
dikleri cinsten bir çocuktur. Benzeri bir prodi-
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gee çocuk tipini tarih bir de Mozart'ın küçük 
varlığında idrak etmiştir. 

Mitat Fenmen diyor ki ; harika çocuk işte 
o büyük müzisyenlerin hayatını zamanımızda 
yaşıyan ve bizlere hâdiselerle yaşatan büyük 
bir kudret olduğuna inanıyorum. 

Amerikalı Milton Saltingin diyor k i ; küçü
ğün olağanüstü bir istidada sahip olduğuna zer
re kadar şüphem yoktur. Hattâ insanı hayrette 
biraz da dehşet içinde bırakacak kadar büyük 
bir kabiliyet. 

Muhterem arkadaşlar; demin de arzettiğim 
gibi, bu gibi harika çocuklar asırlarda bir defa 
gelir. Bu altı yaşında çocuğu yalnız Avrupaya 
veya Amerikaya göndermek imkânı olmadığın
dan dolayı annesiyle veya babasiyle beraber git
mesi için Hükümet tarafından bu kanun hazır
lanmıştır. 

Böyle küçük çocukların yetiştirilmesinin ne 
kadar mühim bir iş olduğunu arzetmek için söy
lüyorum; yalnız Amerika'da Filâdelfiya'da bu 
gibi harika çocukların yetiştirilmesi için kurul
muş bir müessese vardır, bu üniversite de bulu
nan profesörlerin adedi orada müzik tahsil eden 
çocuk adedinin iki mislinden fazladır. 

Bazı arkadaşlarımız dediler ki, bu çocuğu 
büyüdükten sonra göndersek olmaz mı? Arka
daşlar, bu gibi istidatlar vaktinde ele alınmazsa, 
inkişaf ettirilmezse söner. Muayyen yaşa kadar 
inkişaf ettirilmezse bu kabiliyet ve deha heder 
olur gider. 

Arkadaşlar, bu yavru Türktür ve hiç şüp 
hesiz memlekete dönecektir. Milyonların yapa
madığı tesiri, propagandayı bu Türk yavrusu 
yapacaktır. 

Kanunun kabul edilmesini ben de rica edi
yorum. 

MİLLÎ EĞİTİM Ko. SÖZCÜSÜ SUUT KE
MAL YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar, 
arkadaşım Sinan Tekelioğlu, affetsinler, beni 
hayrete düşürdüler. Beş veya altı yaşındaki 
çocuk gönderilir mil Kendisine altı bin lira gi
bi yüksek bir para verilir mi dediler. 

Arkadaşlar; başta idil Biret gibi, Suna Kan 
gibi bir iki Türk çocuğu daha olsa da onlara G 
bin lira değil, 60 bin, 600 bin lira versek. Çün
kü yabancı memleketlerde bizim yüzümüzü 
ağartacak olan, Türk zekâsını, Türk zevkini 
tanıtacak olan bu olağanüstü sanat istidadı 
olan çocuklardır. Bugün modern propaganda-
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nm başında sanat gelir. Çünkü . en kudretli 
telkin vasıtasıdır. Bundan iki sene evvel Fran
sa'da açılmış olan Türk Resim sergilerinde Ad
nan Saygım'un Paris'te çaldırdığı kendi eseri 
bütün dünya matbuatında bizden bahsettirdi. 
Binaenaleyh, yüksek kabiliyetli Türk çocukla
rı bulursak onları kolay, kolay bıraknııyacağız 
ve elbette onlara lâzımgelen masrafları verece-

tdil Biret hakkında bir fikir edinmek için 
hakikaten onu görmek lâzımdır. Ben iki defa 
gördüm. Bu harikulade çocuğu gördüğüm za
man bugünkü gibi 6 yaşında değildi. Beş yaşın
da idi. 

Arkadaşlar; en yüksek bir musiki eserini 
dinledikten sonra, oturuyor piyanonun başına, 
tereddütsüz çıkarıyor. Piyanist bir arkadaş 
beş parmağı ile tuşlara basıyor, çocuk arkası dö
nük olduğu halde notaları sırası ile söylüyor. 
Böyle bir kabiliyet görülmemiştir. Bizim ya
pacağımız şey, bilâkis buna benzer kabiliyette 
olanları teşvik ve himaye etmektir. 

Sonra Tekelioğlu'nun dediği gibi îdil ana ve 
babası ile beraber gitmiyor; ya anası ile, ya ba;-
bası ve yahut da bunlar olmadığı takdirde vasisi 
ile gidiyor. 

Evet, biliyorum, buyurdukları gibi memle
kette yardıma; muhtaç biroçk vatandaşlar var
dır» Fakat o ayrı bir mevzudur, bu ayrı bir 
mevzudur. Bunu yapmak onu yapmamak değil
dir. Bu kabiliyetli iki Türk çocuğunu elimiz
den geldiği kadar süratle yerlerine göndermeli
yiz. Çünkü bu kanunun hazırlanması çok uzun 
sürmüştür, biraz daha geciktirirsek çocuk yaşla
nacaktır. El birliği ile bu kanunu çıkaralım 
arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

Dr. SADÎ IRMAK (Konya) — Efendim me
sele tabiî tavazzuh etmiştir. Fakat bir kaç keli
me söylemekten kendimi alamıyorum. Bir millet 
yetiştirdiği dehalarla ölçülür. Bizim milletimi
zin en güzel hasletlerinden birisi de bu istidat
ları bulup, en yüksek yerlere yükseltmesine im
kân vermektir. Çobanlardan yetiştirdiğimiz sa-
dırazamlar tarihimizin şerefleri arasındadır. Bu 
çocuk da hakikaten büyük bir istidat göstermiş
tir. Ben de kendisini tanırım. Bu gibi yüksek va
sıflı salâhiyetleri yetiştirmek bizim en büyük va
zifelerimizden birisidir. Bununla Türk efkârı 
umumiyesi çok yakından meşgul olmuş ve iyi 
bir tesadüf eseri olarak Paris Konservetuvan 
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Pedagoklarından Lazar Levi Ankara'ya geldi-
ğind e bu çocuğu yakından dinlemiş ve kendisinde 
harükulâde bir istidat olduğuna kanaat getir
miştir. Onun için harcanan her emek şüphesiz 
mahalline masruftur. Bize büyük bir şeref ge
tirecektir. Bu itibarla kanunun kabulünü rica 
ederim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Millî 
Eğitim Komisyonunda bu çocuğun vaziyeti üze
rinde havlıca durduk. Çocuk hakkında esaslı ra
porlar verilmiş. Çocuk dehası, yaratılışı itibariy
le hakikaten bizi sevindirecek bir durumdadır. 
Takdir buyurursunuz ki arkadaşlarım, söyledi
ğim gibi bu nevi dehalar memlekette asırlarda 
bir yetişir. Düşünün vatanı kurtaran bir ko
mutanı, çocukken tahsile sevk edeceğimiz za
man para vermiyelim diyoruz da o büyüyor, va
tanı kurtarıyor, büyük bir şey yapıyor, verdi
ğimiz paranın karşılığını ödüyor» Bu sahada, 
sanat ve ilim sahasında bu nevi dehalara bizim 
çok ihtiyacımız vardır. Keski bugün maliyeci 
dahimiz olsaydı, keski bugün iktisatçı bir da
himiz olsaydı. Bunun hasretini ne kadar çeki
yoruz. Bu adamların bu memleketlere getire
cekleri faydanın azametini, düşünmemek ne 
acı. İnsan şimdiden söyliyemez ama onun ya
pacağı iyilik için, o dehanın getireceği deha i-
çin insan 3 - 5 milyon da verebilir. Nerde kal
dı ki bizim millî ve ırki kabiliyetimiz itibariyle. 
sanat hayatında, ilim sahasında Avrupalıların, 
bazıları nazarında tenkide uğradığımız taraf
larımız vardır. Meselâ Güstav Le, Bone'un mu-
ayyen bir eserinde Şark milletleri ile Avrupa 
milletlerini ki ırkiyatla uğraşan ve bizim üze
rinde durup kendilerini şiddetle tenkit ettiği
miz ırkçılara göre ırk bakımından ilim ve sanat 
dehasını ayırıyorlar. 

Türk Milletinin meknuz kabiliyetini bilmi-
yenler öğrenecektirler. • Bilecektir ki hakikaten 
Türk Milleti sanat ve müzik sahasında da deha 
yetiştirecek bir evsafa maliktir. Bunun bıra
kacağı tesir ve bize getireceği gurur milyonlar 
değerinde olacaktır. 

Diğer taraftan sayın arkadaşımın buyurduğu 
malûllere paranın verilip verilmemesi meselesi 
ayrıdır, malûllere, memurlara, hattâ orduya ve
rilecek veya verilmiyecek para bunlar ayrı mev
zulardır. Bu doğrudan doğruya bu milletin şere
fine, ırki istidadına ait paradır. Bu noktada her
hangi bir paranın esirgenmiyeceğine ben kaniim. 
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Yüksek Meclis kendi milleti içinden doğmuş, 
yârâfaİThiş bir müzik dehasına bu kadarcık bir 
parlyı vermeyi esirgemeyecektir. Yine gönül 
ister k r bu-memleketin zenginleri bu nevi deha
lara yardım etsin. Fakat memleketimiz bu saha
da datı'âhazırlanmamıştır. Biz bu nevi istidat
ları alıp Devlet olarak, millet olarak alıp kendi
lerini yetiştirecek muhitlere göndermek büyük 
kazançlar, servetler getirecektir. Türk Milletinin 
sanat istdâdını ispat edecek olan bu çocüfa 
vereceğimiz para helâl olsun. 

ÖÂŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sizin 

için kMI ama, benim için değildir. Şimdi arka
daşlar; bu İdil denilen klz için yapılan kanuna 
bir 'de Suna girmiş- Kâfi değildir çünkü,' Tür
kiye'de mükemmel mekteplerimiz vardır. Bu is
tidatta olan insanlar] hiç olmazsa ilk tahsil dev-
resinâe'yetiştirecek adamlarımız yok müdür? Öen 
eminini, vardır. Çünki Fuat Umây'ıii okuduğu 
mtitahâssislar arasinda iki tanesi Türktür. fev
kalade bir halette yaratılmış ihsan öldüğünü ve 
ileride gayet yüksek bir müzisyen olacağını ya
zıyorlar. Binaenaleyh onu takdir edecek insanlar 
Türkiye'de mevcuttur. Ben demiyorum ki, Tür
kiye'de yetişmiş bir insanı Avrupa'ya göndermi-
yelim. Avrupa'da şerefimizi ilân etmesüı. Fakat 
bu çocuk henüz beş yaşındadır, annesi de, baba
sı da beraber gidecektir. Bir de Suna vardır, 
o da annesiyle babasiyle gidecektir. On altı sene 
Devlet onları besliyeeektir. Farzı muhal olarak 
bunlar orada iki tane arkadaş buldular, orada 
evlendiler. Ne olacaktır? (Gürültüler). 

BAŞKAN —• Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. Hatip közünü ikmal etsin. Bu iş reyle hal
lolur. , 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar; işin içinde arzu ve heves hepimiz için 
birdir. Fakat orta yerde giden çocuktur, ilimiz
deki kanunlara göre, ilk eğitim kânunlarına göre, 
ilk tahsilini Türk ilk mekteplerinde yapmak Tîîee-
, buriyetinde olan bir çocuğu ilk tahsilini yapmadan 
doğrudan doğruya bit dcne*hi diytöft, memlelfete 
gffiıîe^iyorsünüz. Bü, eldeki kanunlara müg&yir 
değil hn^ir'? Binaenaleyh, arkadaşlar, W$My1aW 
Kâpilmydltn, memleketin variyetini nazarı itibara 
allftlk kaVar vermek lüecbürıyetîndteylz. îste¥8e-
riiz krfbul edin, isterseniz kabul efrneyfn, fakat 
memlîeket rHüv|cehesinde, ıstırap içinde olan tiir 
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milletin Milletvekili sıfatiyle ben size hakikâti 
söylüyorum. Diyorum ki, beş yaşında, reşid olml-
yah bir çocuk gidecek, tabiî anasiyle beraber gi
decek, hiç şüphe yok ki,- kanunu medeniye göre 
onun velayet ve vesayetini haiz olan babası ve 
ahasıdır, beraber gideceklerdir. 

Ya. bu •çocuk bir müddet sonra bugünkü f ev-
kaimemul kabiliyetini kaybederse ne olacal? 
Devlet bu parayı mütemadiyen vermek mec
buriyetinde kalacaktır. 16 sörie besliyeceğiz, 
anasını babasını beraber besliyeceğiz. Gelme
diğini f'arzediniz. Gitsin diyoruz. Hükümet pa
rasını versin diyoruz. Biz bugün bu kâdâr sı
kışık bir vaziyette iken, memurlarımızdan teh-
kihât yakarken daha birçok masraflarımızı 
kısarken bu sırada ıstırap içinde olan şu mem
lekette nümayiş ve alâyişa kapılarak bir Su
na; yanında bilmem kim, yârıü bir daha gönde
rirsek bunun sonu nereye vârir? 

Yapılacak kanunlar memleketin bünyesine 
ve bulunduğu şekil ve vaziyete göre yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Ben mütalâamı söyTiyorüm, Milletvekili sifa-
tiyle. Kabul veya red sizin hakkinizdır. 

BAŞKAN — Sahir Kurutluoğlü. 
SAHÎR KURUTLUOĞLÜ (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar; ne yazık ki, Türk adını 
kendi varlığında gösteren bir mâsmnun 15 sene 
sonra gelecekteki halini bu kürsüden münakaşa 
ediyoruz. Ve beş yaşındaki bu masumun 15 
sene sonra bir ecnebi ile evleneceğini bu kürsü
den nasıl aklımıza getirip de bunun münaka
şasını. yapıyoruz. (Ayıp ayıp sesleri) 

Arkadaşlar; dehalar cemiyetin muhtaç ol
duğu zamanlarda ortaya çıkar ve muayyen 
vasıtalar onu temniye eder. Allaha şükür ki, 
muayyen bir vasatta bu dehayı keşfetmiş bu
lunuyoruz- Bu vasat içinde değil, lâyık olduğu 
vasat içinde yükselmesini temin için şahsına 
münhasır bir kanun getirilmiştir. 16 sene ana-
sini, babasını beslemiyeceğiz, arkadaşııii kanû^ 
nu okumamış. Ya anası ile gidecek ya babası 
ile veya onların tensip edeceği bir vasi ile gi-
dlöcek'tir ve bu 16 yaşına kadar devam ede
cektir. 16 senede değil, biz bu dehanın tekâmü
lünü istiyoruz. Türkün lâyık olduğu ismini her 
tarafta kendi üstün dehası ile- temsil edecek 
olan bu çocuğun yetişmesi için ne lazımsa ya
palım, yersiz münakaşaları burada keserek 
işin sonunu alalım arkadaşlar. (Bravo sesleri) 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GÜÖĞÎ/Ü (Bingöl) — Efendim, takdir buyurur
sunuz kî, bu gibi çocuklar, milletlere tabiatın 
bîr mevhibesidir. Bunlar nereden çıktı diye dü-
ştihm'iyelim, hakikaten böyle çocuklarımız var
dır diye sevinelim. Bunlar millî dehamızın fi
lizileridir, verimleridir, isbatlarıdır. 

Güzel sanatlarda, bilhassa müzikte bu gibi 
dehalar küçük yaşta kendilerini belirtirler. Bü
yük müzisiyenlerin böyle yaşta dehtı eserleri 
gösterdikleri sabittir. Garp memleketlerinde bu 
gibi çocuklara çok ehemmiyet verilmektedir, 
bunlara çök ihtimam olunmaktadır. Bunlar için 
ayrı müesseseler vardır ki, bizde bunlar yoktur. 

Böyle çocukların bulunması sevinilecek bir 
şeydir. Millî Eğitim Bakanlığı bir kanun tekli
finde bulunmuştur. Bu kanun tasarısı ile Ba
kanlığa böyle '.ocukların yetiştirilmesi, Avru
pa'ya gönderilmesi için salâhiyet istemiştir. An
cak Komisyonlar istisnai olan bu işin böyle bir 
umumi kanun formülü ile hallinden ziyade her 
vaka için kanun getirilmesini tercih etmiştir. 
Her defasında huzurunuza geleceğim'. Temenni 
ediyorum ki, böyle çocuklar için sık sık gelebi-
leyim. (Gelsin, adedi inşallah daha fazla olur 
sesleri). Kanunu Encümenlerde yapılan tadilât
la birlikte ben de kabul ediyorum. 

Ben bunların millet namına yetiştirilmesine 
çalışacağım. Şuna işaret etmek istiyorum: Sinan 
Tefceİİöğîü arkadaşımız dedi ki, ya yetişmezse, 
ya meifîlekete dönmezse. 

Yetişmezse çok müteessir olacağız. Müm
kündür, Allah onu hatardan esirgesin. Fakat 
bu çocuğun ellerinin durması da mümkündür. 
Allah muh af aza etsin, 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Niye kötü tara
fını düşünüyoruz biraz da iyi tarafını düşüne
lim: 

MİLLÎ EĞİTİM: BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Bu bir risktir; Büyük 
biı* kazanç üzerine para koymaktır. Riski ö l m 
bîrşeydiv, ya kâzaffir ya kaybedensin. 

Ü^enilie'kete dönmezse t Ben temenni ederim 
ki bu çocuk beklediğimiz deha eserim göstersin 
dfe isterse memlekete gelmesin. Memlekete gel
mesiyle gelmemesi arasında1 büyük bir fark yok
tur. Çünkü o dünyanın bütün memleketlerinde 
Hit* Türk Bayrağı gibi dalgalanacak, işte bir 
Türk çocuğu denecektir. (Bravo sesleri). 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
Sinan Tekelioğlu arkadaşım Hükümet tarafın
dan bir çocuk gönderilmesi için teklifte bulun
duğu halde Bütçe Komisyonu bunu ikiye çıkar
dı buyurdular; şimdi Millî Eğitim Bakanının 
izah ettiği veçhile Hükümetin teklifi umumi 
mahiyette idi. Yani olağanüstü istidat ve ka
biliyetli çıkacak çocukların gönderilmesini is-. 
tiyen bir teklifti. Halbuki Bütçe Komisyonu
nuz, şimdi yalnız iki çocuğa ait olmak üzere bu 
kanun tasarısını Yüksek Huzurunuza getirmiş
tir. Bunun anası babası gidecek-şu kadar ve
rilecek, ve 16 sene kalacak değildir, kanunun 
maddeleri okunduğu zaman bunların teferruatı 
görülecektir. Tasarının aynen kabulünü rica 
ederim. 

(11. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Millî Eğitim Bakanından bir sual soracağını: 

Bu çocuğun tahsili hakikaten faideli olur. 
Ancak bu çocuk Türk toprağında inkişaf etmiş 
bir çiçek gibidir. Bu çiçeği bu topraklan kopa
rıp yabancı toprakhıra gönderiyoruz. Sakm 
solmasın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Şimdi arkadaşlar; diyor* 
iaren ki, bu çiçeği koparmadan, saksısiyle göt*-
dereceğk. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
Türk aile havası içinde ve İstanbul'un şaifane 
havası içinden bunu birden bire ayırmaktansa-
biraz daha burada yetişse? (İmkânı yok sesle
ri). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Arzettiğim gibi, bu tür
lü çocukları yetiştirmek için müesseseler vardır 
ve bunlarla-meşgml:olan mütehassıs hocalar, var
dır. Bunların ihtimamına tevdi etmek zaamridir, 
Bizde; btamn imkânı olmadığı: raüteimasoslaa*; 
taam&dîaı tesfoit edümiştar. Beîki ilerideç bizde* 
de-b\ı*i§leriçlnmıüteh,asBiSiy«tâşir: 

Bir noktayı daha arzedeyim, bu çoeukiftrdatı 
Mrisî 14' yağında, diğeri yedi yaşındadır. Birisi 
ilk tahsilini bitirmiş, öteki daha ofeufe başlan 
mamıştır; Burscdan anneleri, yatrat babalan, 
yahut da onların tâyin edecdklerd bir mürebbiye 
ile birlikte gideceklerdir. 

Senelik masrafları 15 bin liradır, yani her 
ikisine senede 3 n bin Ura verîleoefetir. 
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. Gl. VEHBÎ KOCAGÜNBY (Erzurum) 

Her Türk çocuğu için mecburi olan ilk tahsil 
ne olacak? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla)— Birisi bu sene bitir
miştir. Ötekisinin ilk tahsili için de yerinde ted
bir alınacaktır. Bu kanunla bunu bir vasiler 
heyetine havale buyuruyorsunuz, o lıej^etin ha
cında ben bulunacağım. Bunu yetiştirmek için 
bir program yapacağız. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Gönül arzu ederdi ki, Emrah gibi kendi memle
ketimizde yetişsin. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Ona dikkat ederiz pa
şam. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir, • reyinize sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdil Biret ve Suna Kan'm yabancı memleketlere 
müzik tahsiline gönderilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Musiki sahasında olağanüstü 
istidat gösteren Münir Biret kızı 1941 doğumlu 
İdil Biret'i ve Nuri Kan kızı 1936 doğumlu Su
na Kan'ı, bu kanunun esasları ve 8 Nisan 1929 
tarihli ve 1416 sayılı Kanunum bu kanuna aykı
rı olmıyan genel hükümleri uyarınca musiki 
tahsil etmek üzere yabancı memleketlere gön
dermeye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı, İdil 
Biret ve Suna Kan'm öğrenim hayatını Millî 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Baş
kanı,' Yüksek öğretim Genel Müdürü, Güzel Sa
natlar Genel Müdürü,, Devlet Konservatuvarı 
Müdürü, Devlet' Konservatuvarı öğretmenler 
Kurulunca seçilecek üç müzik öğretmeni ve 
Millî Eğitim Bakanının uygun göreceği bir uz
mandan müteşekkil bir Komisyon marifetiyle 
takibettirir. Bu kurul, gereken hallerde Millî 
Eğitim Bakanının daveti üzerine toplanır; gö
revleri şunlardır : 

a) İdil Biret ve Şuna Kan hakkında uygu-
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lanaeak meslekî ve genel öğrenim plânını ve öğ
renim müddetini yabancı memleketlerdeki uz
manların da düşünce ve tekliflerini almak sure
tiyle hazırlamak ve gereken hallerde aynı su
retle uzmanların fikir ve tekliflerini aldıktan 
sonra değiştirmek; 

b) Bu plâna göre öğrenimlerinin gelişme
sini çocukların devam ettikleri kurumların mü
dür veya uzmanlarından her yıl alınacak ve ge
reken hallerde uzmanlardan istenilecek rapor
larla takibetmek; 

c) Bu Öğrencilerin öğrenimde ilerleyişlerini 
tatmin edici bulmadığı zaman kendilerini mem
lekete çağırmak hususunda karar vermek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olan çocukların ana 
veya babası veya vasisi, bu mümkün olmadığı 
takdirde bunların münasip görecekleri kimse, 
öğrenci ile birlikte gönderilir. Bu zatın çocuğa 
bakabilecek yaşta ve durumda olması gerektir. 
Bu suretle öğrenci ile birlikte gönderilecek 
kimseye bir defaya mahsus olmak üzere gidiş 
ve geliş yollukları ve çocuk 16 yaşım doldurun
caya kadar öğrencinin gönderileceği yerin öğ
renci ödeneği miktarınca aylık ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olağanüstü sanat is
tidatlı çocuklar öğrenim hayatlarında umulan 
sonucu vermeden memlekete geri çağrıldıkları 
takdirde hiçbir tazminat kovuşturmasına bağlı 
olmazlar. Tahsillerini başarı ile bitirip döndük
leri zaman mecburi hizmet ödevi ile yükümlü 
tutlmazlar. Kanuna uygun mazereti olmadan 
kendiliğinden tahsilini yarı bırakır veya tah
silini bitirdikten sonra memlekete geri dönmezse 
gerek kendileri gerek beraberlerinde gönderilmiş 
olan kimseler için ihtiyar olunmuş bütün mas
raflar, tutarı öğrenciden veyahut veli veya va
sisinden tahsil olunur, öğrencinin yabancı 
memlekete gönderilebilmesi için veli veya vasi
sinin bu yolda kefilli bir taahhüt senedi vermesi 
gerekir. 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SUU-T KEMAL YETKÎN (Urfa) — Arkadaşlar; 
olağanüstü sanat istidadını haiz olan 
çocuklarda bazan bu istidat yarıda ka
labilir, inkişaf etmiyebilir. Bunun için
dir ki, Millî Eğitim Komisyonunda bu'cihet 
dikkate alınmış ve tahsil yaparken istidadı inki
şaf etmediği için geri çağrılan çocuklardan bir 
tazminat alınmaması derpiş edilmişti. Buna 
mukabil tahsillerini başarı ile bitirip de yurda 
döndüklerinde elbetteki burada ödevlenirler. 
Meselâ konservatuvar, opera bunlardan istif a-
de#eder. Bütçe Komisyonunun maddesinde tah
sillerini başarı ile bitirip döndükleri zaman mec
buri hizmet ile yükümlü tutulmazlar diye bir 
hüküm konulmuştur. Halbuki bilâkis bunlar 
yükümlü tutulmalıdırlar. Bunların yükümlü 

' tutulmaları demek; herhangi bir mektepte mu
siki öğretmenliği yapmaları demek değildir, ar-
zettiğim gibi kabiliyetleri ile mütenasip olan 
konservatuvarda veyahut Devlet operasında bir 
vazife e alırlar. 

Sonra bir de aşağıda bir de Bütçe Komisyo
nunun maddesinde deniliyor ki; tahsilini bitir
dikten sonra memlekete geri dönmezse bunlar 
tazminat verirler. Yukarda yükümlü tutulma
dığı ifade ediliyor, aşağıda tahsilini muvaffaki
yetle bitirip memlekete dönmezse, tazminat alı
nıyor. Burada bir tezat var gibi geliyor. Onun 
için bir takrir sunuyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar, Suut Kemal arkadaşımızın 
ifadelerinden anlaşıldığı veçhile tahsilini ikmal 
edip yurda döndükten sonra bu çocuklardan 
mecburi hizmet beklemek esasmı ortaya atmış 
bulunuyoruz. Biz bu gibi çocukları bir meslek 
ve bir memuriyet için göndermiyoruz. Biz bir 
dehanın inkişafını, temin etmek, Türk admı 
yükseltmek için gönderiyoruz. Kalırsa da ne 
nimet, dönerse de ne nimet. O memlekete dönse 
de bir-memur kadrosu içinde, tutamayız. Onu 
bu kadronun içinde tutmak, yükseldiği yeri, mev
kii kendisine vermemek demektir. Bu meseleyi 
daima bu esaslar içerisinde mütalâa etmek lâzım
dır. Ender yetişen bir mahlûku muayyen bir 

memur çerçivesi içinde tutmakta fayda yoktur. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Efendim, , 
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arkadaşım Kurutluoğlu ifademi, l zannediyorum, 
yanlış anladılar. Tahsilini muvaffakiyetle biti
rip döndükten sonra burada memur olmaları 
mevzuubahis değildir. Ben böyle bir şey teklif 
edemem zaten. Fakat idil Biret piyano, Suna da. 
keman tahsilini bitirip vitüoz olduktan sonra 
•memlekete döndükleri zaman, sorarım ne yapar
lar? Demin arkadaşımız sanat vasatından bah
settiler. Bu çocukların sanat vasatı da ya kon
servatuvar ya opera. Eğer bu imkânı onlara 
vermezsek ne yapacaklardır. Avrupada bunun 
misalleri çoktur. Onlardan bütün memleket ço
cukları istifade etmelerini sağlamalıyız. Onların 
büyük sanat muhitlerinde ders vermeleri sanat
larının inkişafına asla mâni değildir. Sunduğum 
önergenin kabulünü tekrar rica ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar, bu müstesna kabiliyetleri bizi memle
ket dışında yetiştirmeye sevkeden sebep mem
leket içinde bunları yetiştirmeye müsait vasa
tın bulunmamasmdadır. Ben Millî, Eğitim Ko
misyonunun Sözcüsünün temennisini bu istidat
lar yetiştikten sonra kendisinden sonra gelecek 
istidatların yetişmesi için memlekette sanat va
satı teşkil etmeleri için kendilerine mecburiyet 
telkinini, memleketimiz ihtiyacı olan bir fikrin 
telkini mânasına alıyorum. Hepimiz edebiyatını 
okuduğumuz mefkûreci muallim dediğimiz sınıf 
gibi bunlarda kendi şahsi inkişafını behemehal 
yabancı ufuklarda kendisine muvaffakiyetler 
aramakta, yeni yeni bir takım şahikalar resmet
mekle değil, kendi vatanına kendi milletinin 
huzuruna dönüp burada kendileri gibi istidat
ları yetiştirmekle ve bu imkânı aramakla faal 
olur. Bu gibi dehaların dönüp gelip kendileri 
gibi dehalar yetiştirmesini temenni edersek ne 
sanatta bir kısırlık yaratırız, ne de onların isti
dat ufuklarmdaki serbesti temennisinden uzak
laşmış oluruz. Onun için Millî Eğitim Komis
yonu Sözcüsüne ruhan iştirak ediyorum. Hattâ 
temenni edelim, bunlar hayatlarının herhangi 
bir safhasında önlerine çıkacak herhangi bir 
şeddi yıkıp muhakkak memleketlerine dönsün
ler ve memlekette binlerce Suna, binlerce idil 
yetişsin. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebeplerden dolayı, 

4 ncü maddenin birinci cümlesindeki (hiçbir 
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iszmİBBt ^kavuşturmasına? &gjPı:.:cdma4İBr) ^.hük
münün ^hiçbir »tazminat: kövuş.tuznmsraa bağlı 
olmayacakları,gibi .hazmet ödeviyle de yükümlü 
tlttelmazlar) şeklinde değiştirilmesini; sonraki 

.•(tahsillerim başarı ile bitirip döndükleri zaman 
mecburi hizmet ödeviyle yükümlü tutulmazlar) 
cümlesinin de maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Urla Milletvekili 
Suut Kemal Yetkin 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Ankara) -^Muhterem arkadaşlar; bu çocuk
lar "yetişip geldikten sonra burada mecburi hiz-
nrete tâbi "tutulmamalarının sebebi Bütçe Ko
misyonunda şöyle mütalâa edildi: Bu büyük 
istidatları biz mecburi hizmete tâbi tutmayıp 
da onlardan 'istifade etmemek yollarını düşün
medik. IBilâkis bu kaydin çıkarılması şundan
dır. Muvaffak olup döndükleri zaman mecburi 
hizmet sielayısiyle lisede musiki hocası olmak 
gibi bir durumla karşılaşmasınlar. Onun için 
bu&un serbest bırakılmasında daha isabet var
dır. kanatimdeyim. Bütçe Komisyonunun tek
lifi budur, kabulünü rica ederim. 

KAİM HAZİM ONAT (Konya) — Bu ço
cuklar başarı ile döndükten sonra sanatlarını 
şahsi bir zevk olarak saklarsa ne yapacaksı
nız?. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ 'MUAMMER ERİŞ 
(Ankara) — Sanatini şahsi bir zevk için nasıl 
sakhyabilfr? 

NAİM HAZİM ONAT (Konya) — Meselâ 
zengin bir muhit içerisinde kalıp çalmak lü
zumunu hissetmezse?. 

'BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ 
(Devamla) —• O kabiliyette ise mecburi hiz
met de verseniz yine sanatini vermez. 

EMİN .SOYSAL .(Maraş) —Avrupa 'da tah- • 
sil edip, gelenler mecburi hizmete , tâbi > tutul
dukları zaman kaç lira ile işe fyaşlıyacakları 
kanunlarda yazılıdır. Bunlara 25 - 30 - 35 li
ra ,mı . maaş vereceğiz? Arkadaşlar deha, cet
vele tâbi •* tutulmaz. (Bravo sesleri). 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Efendim; 
mecburi hizmet denildiği içindir ki, söz söyle
mek mecburiyetini hissettim. 

Bu çocuklar yabancı memleketlere gönderil
diği'* saman hoca okun, diye göndemlmiyor, 
sanatkâr ?ölsün diye gönderiliyor, i Bu çocuk-
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lar, orada, ihtisas sahibi olmuş hocalar gibi ye
tişerek bu memlekette çocuk pişikplpjisi, çocuk 
yetiştirme, sanatı ^lesaire gibi şeyleri öğrete
cek .değillerdir. Bunlar müzik icra sanatım 
kompozisyonu öğreneceklerdir. Yarın bu çocuk 
bir. sanatkâr...olarak memlekete döndüğü za
man ona konservatuvarda, operada yer yoktur, 
deha. böyle, ufacık yerlere, sığmaz, .deha, güneş 
gibidir, hiç.:biryere kapanmaz. Naim Hazini 
diyor ki,;deha »ve sanatmı bu rço^uk kendi zev
ki için: saklarsa ... Hayır, bu çocuk - daha beş 
yaşında iken .deha ve sanatını saklıyamıyör, 
inkişafından sonra nasıl saklar. 

MİLLİ BÖÎTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETKİN (Uı-fa) - Arkadaş
lar,, idil veya Suna tahsillerini tamamlayıp yur
da döndükten sonra lisede falan ı d eğil, -denlin 
zikrettiğim sanat muhitlerinde görevlendirilirler. 
Bu çocukların yetiştirilmesi için teşekkül eden 
heyetin başında Millî Eğitim Bakanı bulunursa, 
bu kadar emek verilmiş olursa onların inkişafı 
adını adım takibedilirse tahsillerini bitiren ço
cukların liseye veya ortaokula tâyinleri ınev-
zuubahis olur mu ? 

Binaenaleyh bu çocuklar, döndükten sonra 
görevlendirilmezlerse no yaparlar? Bizde ala
turka alafrangadan ziyade tutulmakta iken bu 
çocuk bir piyanist olup döndükten sonra nere
de hayatını kazauaeaktır? Tabiî ya operada ve
ya konserva.tuvarda. Yakında bir konservatu-
var kanunu gelecektir. Orada göreceksiniz, sa
natkârlar baremle mukayyet olmayacaklardır. 

Bu olağanüstü sanatkârların dediğim yer
lerde ders vermeleri onların sanatını körletnıez 
arkadaşlar. Daima Avrupa'ya, Amerika'ya gi
dip konserler vermelerine de mâni değildir, bu
nun emsali de pek çoktur. 

Biraz evvel söylediğim gibi maddede tezat 
da vardır. Bir yandan tahsilini bitirdikten son
ra yurda dönmezse onu tazminata mahkûm edi
yoruz. Öbür yandan memlekete dönünce onu 
görevlendirmeyi üzerimize almıyoruz. Arkadaş
lar, bir Türk sanatkârı burada bir iki konser 
vermekle hayatını kazanabilir mi? Onun için 
işi etrafı ile düşünelim, verdiğim önerge bu me
seleleri bertaraf etmektedir. Memleketimiz bu 
çocukların sanatından faydalanmalıdır. 

Ricam bundan ibarettir. 
SAİTİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) 

Efendim aynı esbabı mucibe, mukabil taraftan 
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alındığı zaman, Millî Eğitim Bakanı böyle bir 
istidadı memlekette elbette ki, boş bırakmaya
caktır; ibare gayet tabiî, ben memur çerçeve
si içersinden mütalâa edeceğim. Böyle bir kalı
ba sokulduğu zaman edebiyat muallimi mi ya
pacağız, yoksa git falan yerde bir hocalık mı 
yap diyeceğiz? Yapmadı mı, tazmin mi et diye
ceğiz. Böyle şey olur mu? Bunun sahası mı yok. 
Gitsin konservatuvarda, veyahut da operada 
çalışsın. Bunun en güzel yeri burasıdır. Yok il
lâ edebiyat veya müzik hocası olacaksın diye 
nasıl İsrar edebiliriz. Ben elbette konservatu-
vardan veyahut da arzettiğim gibi operadan 
istifade ettireceğim. 

Onun için maddenin aynen kabul edilmesini 
teklif ediyorum. 

MİLLÎ EĞlTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Efendim, 
iki hüküm vardır, ayrı ayrı oya konmasını rica 
ediyorum. (Birinci kısım doğrudur sesleri). 

(Urfa Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in, 
önergesinin tazminat kovuşturmasına ve hizmet 
ödevine dair olan birinci kışımı tekrar okundu). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Biz birinci kısma ilti- -
hak ediyoruz. 

BAŞKAN — Birinci kısmı nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

(Tahsillerini başarı ile bitirip döndükleri za
man mecburi hizmet ödevi ile yükümlü tutul

mazlar «cümlesinin» maddeden çıkarılmasını isti-
yen ikinci kısım tekrar okundu). 

(Eksik okundu, bir daha okunsun sesleri). 
(ikinci kısım üçüncü defa okundu). 
BAŞKAN — Suut Kemal arkadaşımız bu 

fıkranın, yani okunmuş ve anlaşılmış olan fıkra
nın, maddeden çıkarılmasını teklif ediyorlar. 
Maddeden bu fıkranın çıkarılmasını kabul eden
ler.... (Anlaşılmadı sesleri). 

Dr. FAHRİ ECEVlT (Kastamonu) — Bu 
fıkra çıkarılınca hizmeti meeburiyeye tâbi olur. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — B u hükmü çıkarmakla 
mecburi hizmete tâbi olacağını ifade etmek isti
yorlar. 

MİLLÎ EĞITÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Sayın Baş
kan o kaydın çıkarılmasdyle öğernci, umumi ah

kâma tâbi olacak ve tavzif edilecektir. 
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BAŞKAN — Şimdi zatiâlinizin teklifinizi 

oya sunacağım, mütalâaya lüzum yok. 
Tahsillerini başarı ile bitirip döndükleri za

man mecburi hizmet ödevi ile yükümlü tutul
mazlar, fıkrasının tayyını teklif ediyorlar. Bu 
fıkranın çıkarılmasını kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi bu ilâve ile birlikte okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olağanüstü sanat isti
datlı çocuklar öğrenim hayatlarında umulan so
nucu vermeden memlekete geri çağrıldıkları tak
dirde hiçbir tazminat kovuşturmasına bağlı ol-
mıyaoakları gibi hizmet ödeviyle de yükümlü 
tutulmazlar. Tahsillerini başarı ile bitirip 
döndükleri zaman mecburi hizmet ödevi ile yü
kümlü tutulmazlar. Kanuna uygun mazereti 
olmadan kendilerinden tahsilini yarı bırakır ve
ya tahsilini bitirdikten sonra memlekete geri 
dönmezse gerek kendileri gerek beraberlerinde 
gönderilmiş olan kimseler için ihtiyar olunmuş 
bütün masraflar tutarı öğrenciden veyahut veli 
veya vasisinden tahsil olunur, öğrencinin ya
bancı memlekete gönderilebilmesi için veli veya 
vasisinin bu yolda kefilli bir taahhüt senedi ver
mesi gerektir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olağanüstü istidatlı 
çocukların ve beraberlerinde yollanacak kimse
lerin aylık ödenekleriyle yollukları, öğrenciler 
yerleştirildikleri okul veya müesseselere yemekli 
ve yatılı pansiyoner olarak yazdırıldıkları tak
dirde aylık ödenekleri yerine ilgili kurumlara 
ödenecek pansiyon ücretleri ve genel olarak o 
öğrencilerin her türlü tedris vasıta ve malzemesi 
giderleri de ödenir. 

BAŞKAN — Söz Lstiyetı var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun gereğince 
1948 yılı içinde yapılacak harcamalar, 1948 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 587 nci (ya
bancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin 
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her çeşit giderleri) bölümünün (13) ncü (çeşitli 
giderleri) maddesinden ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Bolu'nun Düzce İlçesinden Haliloğlu 
Mehmet Meric'in hükümlü olduğu cezasının geri 
kalan kısmının affına dair Adalet Komisyonu ra
poru (5/74) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 

var mı? 
LÜFÎ GÖREN (Bolu) — Sayın arkadaşlar; 

Dilekçe Komisyonumuzun inhasiyle Adalet Ko
misyonumuzun Yüksek Kamutayın atıfetine 
lâyık gördüğü Düzceli Mehmet Meriç hakkın
da kısaca maruzatta bulunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

1317 tevellütlü olan Mehmet Meriç 1336 se
nesi Düzce isyanı üzerine teşekkül eden Lâz 
millî müfrezesine 19 yaşında gönüllü olarak ka
yıt ve merhum Arif Beyin kumandasındaki 11 
nci Tümene iltihak ediyor. Düzce isyanı bas
tırıldıktan sonra Uşak cebhesine, oradan da 
Yunanlılar tarafından Bursa 'nm işgali üzerine 
Bursa cephesine geliyorlar ve kıtasiyle Bursa 
ile inegöl arasında Duma Köyünde bulunduk
ları sırada düşmanın taarruziyle başlıyan mu
harebede beş yerinden yaralanıyor. Bu mey
danda sağ eli de parçalanıyor ve malulen mem
leketi bulunan Düzce'ye geliyor. Bir akşam 
arkadaşlarının kendisi için kırda tertip ettik
leri eğlentiye iştirak ediyor. Düzce'de merkez 
vaizi bulunan babası Halil Meriç küçük oğlu 
Ahmed'e ağabeyine söyle de bu akşam yemeği 

[1] 194 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dydır. 
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hep birlikte yiyelim diyor. 

Ahmet büyük kardeşi Mehmed'e, babasının 
emrini söylüyor. O da cevaben j bu akşam biz 
kırda bir eğlenti yapacağız, sen babamı idare 
edersin diyor. Böylece ayrılıyorlar. Babasına 
ağabeyimi bulup sizin emirlerinizi söyliyeme-
dim diyor- Bunun üzerine babası, git bul, DÜzce4 

büyük yer değil ya diyor. Bunun üzerine Ah
met, Mehmed'i almıya gidiyor. Ağabeysi ha
vaya sol eliyle tabanca atmaktadır. Haydi, 
ağabey, babam seni sofrada bekliyor, seni al
maya geldim, gideceğiz diyor. Arkadaşları 
itiraz ediyor. Mehmet de gitmek istemiyor.. 
Böylece münakaşa olurken Mehmed'iıı sol elin
deki tabanca patlıyor ve çıkan kurşun kardeşi 
Ahmed'in ölümüne sebep oluyor. Böyle bü
tün arkadaşları ile Mehmet Ahmed'in cenaze
sini eve getiriyor ve işe savcılık vaziyed edi
yor. Mehmed'i cezaevine gönderiyor. Yargıla
ması yapılıyor ve 24 . VIII . 1924 tarihinden 
itibaren 15 sene hapis cezasına hüküm giyi
yor Altı buçuk sene müstemirren yattıktan 
sonra Hükümet tabibi kendisinin heyeti sıhhi
yede muayenesine lüzum gösteriyor, heyeti sıh
hiye verem hastalığı tesbit ediyor ve hapisha
nede kalması kendisi için ve hem de hapis
hanedeki diğer vatandaşlar için zarar mülâha
za ederek infazın tehiri lüzumuna karar ve
riyor, böylece her altı ayda bir muayeneden 
geçiriliyor, 1937 senesi yapılan muayenede 
ifakat bulduğu ve cezasının infazında mahzur 
olmadığına dair olan rapor üzerine tekrar ceza-
evine almıyor, yedi ay sonra hastalığın tekrar 
nüksettiği raporla tevsik olunuyor, tekrar infaz 
tehir ediliyor, 1942 senesi tekrar cezaevine alı
nıyor ve dört ay sonra tekrar infaz tehir edili
yor, Bu arada beş sene umumi aftan istifade 
ediyor-, 1947 sonunda tekrar cezanın infazı için 
cezaevine almıyor, böylece 1924 yılından 1948 
yılma kadar hastalığı sebebiyle 10 yıllık ceza
sının infazı 24 yıl sürüyor. Katil ve maktulün 
babası olan Düzce Merkez Vaizliğinden emekli 
Halil Meriç 86 yaşında olup uzun şenel er denbe-
ri hasta olarak yatmaktadır. Yetişmiş her iki 
evlâdının gaip olmasiyle neticelenen faciaya. 
katlanan ailenin reisi olan Halil Meriç, oğlunun 
arta kalan cezasının affını istemiştir. Dilekçe 
Komisyonu atıfate lâyık mütalâada bulunmuş, 
Adalet Komisyonu kararı yerinde görmüş ve 
huzurunuza bir kanun tasarısı şıınmııştur, Bu 
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kanunun ivedilikle görüşülmesini ve kabulünü 
rica ederim. 

Kaatilin ve maktulün babası olan 86 yaşın
daki ihtiyar Dilekçe Komisyonuna müracaat 
ediyor, diyor ki, bu oğlanın cezasını affedin. 

Dilekçe Komisyonu uygun buluyor, Adalet 
Komisyonuna havale ediyor. Adalet Komisyo
nu da yerinde bir karar vermiş bulunuyor. 
Ben de bu kanunun ivedilikle görüşülmesini ve 
kabulünü rica ediyorum. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Zaten ivedilik teklifimiz vardır. 

BAŞKAN — Komisyon namına birşey söy-
liyecek misiniz? 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

ivedilik önergesi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 3 ncü madesinin ivedilikle görü

şülmesini arz ve teklif ederim. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü 

Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Bolu'mm Düzce İlçesinden Halil Meriçoğlu 
Mehmet Meric'in hükümlü olduğu cezanın 

geri kalan kısmının affına dair Kanun 

MADDE 1. — Bolu'nun Düzce ilçesinin 
Camiikebir mahalesinden Halil Meriçoğlu Meh
met Meric'in hükümlü olduğu on beş yıl ağır 
hapis cezasının halen infaz edilmemiş olan kıs
mı affedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

"MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasasının tümünü kabul edenler .. Etmiyen

ler ... Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruht§ 
Kadroları hakkında Kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/169) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı efendim? 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Bendeniz ga
yet kısa olarak arzetmeye çalışacağım. 

Bütçenin tanziminde hâkim olan1 esas; tasar
ruf zihniyeti olması gerekir. Bu tasarruf zih
niyetinin kadro cetvelerinde tatbik edilmesi lâ
zımdır ve faydalıdır. Ama tasarruf zihniyeti
ni kuracağız diye işin yapılmasını engelliyeeek 
derece ileri gitmek doğru olmaz. 

istanbul Teknik Üniversitesini yeni kurmuş 
ve inkişafı için emek sarfetmekte bulunmuşuz
dur. Bunun kadrosunda bazı tasarrufları Büt
çe Komisyonu yapmıştır ama, Teknik Üniver
site diğer üniversiteler karakterinde değildir. 
Teknik Üniversiteyi teşkil eden fakülteler yek
diğerine çok benzemektedir. Bunun içindir ki, 
Rektörlük kadorsunda birçok kadro adedi gö
zükmektedir. Ben öyle zannediyorum ki, bun
lar diğer fakültelerin vazifelerini yapabilmele
ri için konulmuş kadrolardır. Her hangi bir 
tenzilât yoluna gidilmesinin faydalı olacağını 
sanmıyorum. Eğer aksi iddia buyurulursa 
mesele yoktur. Asıl bendenizin söz almaktan 
maksadım bu Üniversitenin talebe meselesine 
temas etmek içindi. 

Arkadaşlar, bu Üniversite eski tabiriyle söy-
liyeyim, Yüksek Mühendis Mektebi 65 yıldan 
beri müsabaka ile talebe almakta idi. Bu husus
ta salahiyetli bir zat bu müddet içinde talebe
lerden alman randıman derecesinin % 95 oldu
ğunu Fakat son zamanlarda bu sistem değişti
rilerek yani bir sisteme intikal edince bu nispe
tin % 50 ye düştüğünü iddia etmektedir. 

Bu doğrudur. Arkadaşlar, Teknik Üniversite 
hususiyeti olan bir müessesedir. Meselâ iki lise 
mezunu tasavuur edelim. Birisi bir şehirden 
diğeri de başka bir şehir lisesinden mezun ol
muştur. ikisinin yetiştirilmesi aynı ama ikisi
nin de bilgisinin aynı olduğunu iddia etmek 

[1] 197 sayılı basrhayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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doğru mudur? Sayın Millî Eğitim Bakanına, 
Üniversite Rektörünü de işlıat ederek diyeceğim 
ki ehliyet imtihanı yoluna gidilmedikçe Türk 
yurdunu bayındır].]yacak olan ve kendilerine, 
istikballerine büyük ümit bağladığımız, genç
lerimiz için iyi bir ilam müessesesi olmıyacak-
tır. Sayın Millî Eğitim Bakanının bu mâruzâ
tımı nazarı dikkate alarak sistemin değiştirilme
sini rica ediyorum. 

RAZI SOYER (Urla) Efendim, Cenap 
bey arkadaşımızın temennisine bendeniz de ta-
mamlyle iştirak ediyorum. Bu Teknik Üniver
site eski Mühendis mektebinin tevessüü ile mey
dana -gelmiş makine, elektrik şubelerini havi 
bir üniversitedir. Bu mektep ötedenberi ciddi
yetiyle maruf, diğer mekteplerden tamamiyle 
farklı mütemayiz bir müessesedir. 

Birinci harbi umumi sırasında malûmuâliniz 
genç talebe askere gitmiş bulunuyordu. O sıra
da bendeniz o mektepte bir vazifede bulunu
yordum. Bunlar askerde bulundukları için bir-
çokları imtihana girememişlerdir. Bilâhara ge
rek bu mektepten ve gerekse başka mektepler
den askere gitmiş olup da imtihanlarını vermemiş 
ve sınıflarını geçmemiş olanlar, döndüklerinde 
kendi mekteplerinde imtihana tâbi tutulmuş
lardır. iyice biliyorum diğer mekteplerin bir
çoklarında; bu çocuklar askere gitmişlerdir, 
vazifei vataniyelerini yapmışlardır, ileride ken
dileri çalışarak eksikliklerini tamamlarlar gibi 
yanlış bir mülâhaza ile birçokları sınıflarından 
üst sınıflara geçirildiği halde Mühendis mekte
binde, Dahiliye müdürü idim, açıkça arzedeyim. 
Yakinen biliyorum hiçbir müsamaha edilmeden 
eğer on kişi imtihana girmişse bunlardan ancak 
üçü hakikaten muktedir ve lâyık oldukları için 
terfi etmişler, diğerleri ikmale bırakılmış, bir 
müddet sonra tekrar imtihan edilmiş, iyi dere
cede, yetişmedikleri; kâfi malûmatı haiz olma
dıkları anlaşılmış ve tekrar ikmale bırakılarak 
son imtihanlarında muvaffak olanların terfi
leri yapılmıştır. Yani bu mektepde diğer mek
teplere nazaran daha ciddî bir tedris vardı, bu 
haliyle diğer mekteplere iyi bir örnek idi. Bu 
mektebe girip de mezun olanlar, hakikaten ted
risin ciddiyeti sayesinde derslerini ve bilgilerini 
hazmetmiş ve öğrenmiş olarak çıkarlardı. Ben
deniz iyi biliyorum, 1318 - 1814 senelerinde 
enaz 120 - 1.30 talebe müracaat etmiş, bunların 
içinden seçile seçile 13 talebe kabul edilmiş ve 
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birinci sene imtihanlarında da ancak üçte biri 
terfii sınıf edebilmiştir. İşte ozamanlardaıı beri 
talebe böyle sıkı ve ciddî imtihanlara tâbi tu
tulur ve bunların da bazı senelerde ancak üçte 
ikisi mektebi ikmal edebilirlerdi. 

Bu, sırf muallimlerin ciddiyetinin bir ese
ridir. Fakat şimdi, öğreniyoruz ki, lise mezun
lar] bu mektebe imtihansız alınmaktadır. Ev
velce talebe hangi mektepten çıkmış bulunursa 
bulunsun, riyaziyesinin kuvveti de ne derecede 
iyi olursa olsun, giriş müsabaka imtihanları 
gayet sıkı idi. Bunlar hesap hendese gibi ders
lerden muvaffak olamazlarsa mektebe kabul 
edilmezlerdi. Çünki oradaki derslerin ekserisi 
bu gibi nazari malûmata müstenittir. Şimdi ise 
liselerden mezun olanlar imtihansız ohrak doğ
rudan doğruya alınmakta ve sınıf imtihanla
rında muvaffak olamadıkları için de yarı yarı
ya dönmektedirler. Hattâ öğreniyorum ki, bu 
sene 80 küsur kişi sınıfta kalmış ve diğer sek
sen kadar talebe de sınıfta ikmale bırakılmış
lardır ve bu ikmali yapamadıkları takdirde 
mektepten koğulacaklardır. Yazık değil m,i? 
Lise mezunlarından pek çokları şimdi mühen
disler fazla kazanıyor diye oraya hücum edi
yorlar. Ama girenler imtihana tâbi tutulmadığı 
için üç dört sene bu mektepte okudukları hal
de muvaffak olup mektebi ikmâl edemiyorlar 
ve sonunda bırakmak mecburiyetinde kalıyor
lar. Bu suretle hem üç dört seneleri ziyan olu
yor ; hem de mektep idaresi fuzuli yere bu ço
cuklarla uğraşıyor. Millî Eğitim Bakanından 
çok rica ederim, buraya alınacak talebeler se
çilsin ve imtihanla alınsın. Bu suretle başka 
mesleğe istidadı olanlar da burada boş yere 
vakitlerini gaip etmiş olmasınlar. Bunun dik
kat nazara alınmasını istirham ediyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
ĞUOŞLU (Bingo) — Efendim, arkadaşlarım iki 
mevzua temas ettiler. Biri doğrudan doğruya 
kadroların tertip tarzına aittir. Biri de imtihan
lar meselesi. Bunlara kısaca cevap arzedeeeğim. 

Huzurunuza gelen Teknik Üniversite kadro
ları, diğer üniversitemiz kadroları gibi, uzunca 
müddet Meclis komisyonlarında incelenmiş ve 
uzunca müddet üzerinde çalışılmıştır. Bütün üni
versitelerimizde aynı kadro ölçülerine riayet edil
mesi bilhassa Ön plânda tutulmuştur. 

Aksu arkadaşımıza temin ederim ki, öğretim 
üyeleri hususunda, yani öğretim üyelerinin mik-
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tan, sayısı ve terfihi hususunda - ben bu işe 
henüz yeni el koymuş olmakla beraber - çok titiz 
ve dikkatli oldum. O cihetten şikâyeti mucip 
birşey olmıyacağını zannediyorum. Bu üniversi
temizin on sene zarfında inkişafı için de kad
rolar konulmuştur. Tertip itibariyle Ankara 
Üniversitesinin aynıdır. 

Ancak Bütçe Komisyonunda idare memurla
rı ve odacılarda bir miktar azaltma vâki olmuş
tur ve daha rasyonel bir çalışma şekli kabul 
edilmiştir. İdare işlerindeki bu azaltma bu hiz
metleri aksatmıyacak derecededir. Hakikaten hiz
meti aksatacak bir vaziyet meydana getirmemeye 
çalıştık. 

Bununla beraber kütüphane hizmetlerinin ak
saması ihtimaline karşı Sayın Rektör arkadaşımla 
yeniden temasımızda bu kadronun daha beş me
murla takviyesi lüzumunu kaydettik. Eğer Büt
çe Komisyonu arkadaşlarım da tasvip buyurur
larsa bu beş memuru kütüphane hizmetlerine 
ilâve edeceğiz. 

İmtihana gelince, eski Mühendis mektebi da
ima imtihanla talebe alırdı. İmtihanla talebe alı
rım, demek liselerin zaif olması demektir. Lise
lerin böyle kuvvetli riyaziyeye dayanan bir ihti
sas mektebinde okuyacak derecede kuvvetli tale
be yetiştirememesi demektir. Filhakika liseleri
miz kapasite bakımından bir birinden az çok 
farklıdır. Sonra da 1924 yılmdanberi 12 seneden 
11 seneye indirilmiş olmak itibariyle programla
rı yüklü bulunmaktadır.. Bilhassa riyaziye saha
sında. Bu seneler tam bir yetişmeye kâfi gelme
mektedir. Ancak kuvvetli, istidatlı olan çocuk
lar riyaziyede daha ileriye gidebiliyorlar. Bu tah
sili biraz daha uzatmak belki birçak gençlerimi
zin aynı seviyede yetişmesini mümkün kılacaktır. 
Onun için mesele yalnız üniversite cephesinden 
değil liseler cephesinden de mütalâaya muhtaç

tır. 

Geçen seneler Teknik Üniversiteye imtihansız 
talebe alınmıştır. Bu suretle evvelce imtihanla 
alman talebe yerine bu sefer bazı zayıf talebe de 
üniversitej^e girmiştir. Teknik Üniversite profe
sörleri arkadaşlarım sınıfların veriminden şikâ
yetçidirler. Verimin düştüğünü söylemektedirler. 
Bunun için tedbirler almak lüzumuna ben de ka
niim- Ancak meseleyi iki cepheden etraflıca tet
kik etmek mecburiyetindeyim. Ümit ederim ki, 
bu yaz aylarında bu tctkikatımı yapacağım ve ar-
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kadaşlarımın bu taleplerini karşılayacak bir şe
kil bulacağım. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Çok teşekkür 
ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
Millî Eğitim Bakanı arkadaşımın ifade buyur
dukları gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi kad
rolarını, diğer üniversitelerimiz kadroları gibi 
hakikaten çok ince bir tetkika tâbi tutmuş bu
lunuyoruz. Bilhassa öğretim üyeleri bahsinde 
ifade edilen noktalar nazarı dikkate alınmış ve 
geniş tutulmuş ve buna karşılık olmak üzere (L) 
cetvelinde de mahfuz kadrolar tutulmuştur. 

Yalnız yönetim memurları kısmına bakan ar
kadaşımın belirttiği gibi esaslı bir indirme yap
mışızdır. Fakat bu hiçbir zaman işleri ve vazi
feleri aksatacak mahiyette değildir. Kütüpha
ne meselesinde şöyle bir şekil düşünülmüştür. 
Fakültelerdeki kütüphanelere verilen memur
ları, Millî Eğitim Bakanının bahis buyurdukla
rı gibi merkezdeki kütüphanelere nakletmek 
suretiyle birinci derecede 70 liralık bir kütüp
hane müdürlüğü ihdasını ve kabul buyurduğu
nuz kütüphane memurunun merkeze nakli ile 
onların yerine onuncu dereceden mümeyyiz ika
mesini teklif ediyorlar ki, Bütçe Komisyonu
nuz da buna muvafakat ediyor. Yalnız (L) cet
velinde de bir iki değişiklik yapılmasına müsa
adenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Maddesinde yaparsınız. 
Başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçil

mesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon kararında ivedilik teklifi vardır. 
İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları, bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — .13 ncü sahifenin bir 
sayılı cetvelinde rektörlük kadrosu içinde al
tıncı dereceden bir tane 70 liralık kütüphane 
müdürlüğü,, 
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9 ucu derecede 4 iane 40 liralık kütüphane

ci ilâve edilecek. 
Yine aynı cetvelin dört fakültesinde ayrı, 

ayrı Öğretim yardımcıları onuncu dereceden 
asistan yanma (birisi seminer kütüphaneci) ve 
onun altında memurlar halisinde onuncu dere
cede (birinci mümeyyiz 35,) liralık ilâvesiyle, 
kütüphanecinin tayyı lâzımgelecektir. Birinci 
cetvel bu şekilde kabul bııyuruJursa, Millî Eği
tim Bakanının bahis buyurdukları tashihat ya
pılmış olur. 

BAŞKAN -— Maddeyi cetvelle ve tashihle-
riyle beraber oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
ek görev tazminatları kadroları, bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza, sunuyorum ; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —, Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 10 . VI . 1933 tarihli ve 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 10 . 
VrI . 1946 tarihli ve 492(i sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerdeki İstanbul Teknik 
Üniversitesi kadroları ile ek görev tazminatları 
kadroları kaldırılın ıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Oyunuza 
sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte İstanbul Teknik Üniversitesi 
kadrolarında görevli bulunanlardan kadro, ay
lık ve unvanları değiştirilmemiş olanların ye
niden tâyinlerine lüzum olmayıp müktesep ay
lıklarının verilmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(İEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1948 yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Arkadaşlar; burada da 
ufak bir iki tashih yapılacaktır • 

İnşaat Fakültesinden beşinci dereceden bir 
profesörlük iki profesörlüğe, öğretim yardımcı
larından dokuzuncu dereceden dokuz asistan 8 
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asistanlığa ve onuncu dereceden dokuz asistan 
8 asistanlığa; 

Makin a Fakültesinde 90 liralık bir profesör
lük diye öğretim yardımcılarından 8 tane 40 
liralık asistanlık beşe, 35 liralık 9 asistan beşe; 

Mimarlık Fakültesinde; 80 liralık 2 profesör
lük bir profesörlüğe, öğretim yardımcılarından 
onuncu dereceden 7 asistan 10 asistanlığa ve 

Elektrik Fakültesinden beşinci dereceden 
iki profesör bir profesörlüğe ve dokuzuncu de
receden 4 asistan (6) asistanlığa, 11 asistan da 
onuncu dereceden 10 asistanlığa değiştirilmiştir. 
.Bunun tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tashihat cetvellerde yapıl
mıştır. 

Tashihatia birlikte 3 numaralı cetvelle be
raber maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İEÇİCİ MADDE 3. — İstanbul Teknik Üni
versitesi 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilen kadrolar kaldırıla
rak yerine, bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 4 sayılı cetvelle birlikte maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

7. — İstanbul Üniversitesi Kurulu§ Kadro
ları hakkında kanım tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/168) [1] 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrenci
ler- hakkındaki 1456 sayılı Kanuna ek kanun ta-

[1] 196 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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sarısına oy vermiyen var mı1? Oy toplama mua
melesi bitmiştir. 

Buyurun Muzaffer Bey. 
MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Aziz 

arkadaşlarım; yüksek irfan müesseselerimize 
verilen kıymeti, üniversitelerimizin zaman, za
man ve fakat sık, sık yaptıkları tekliflerle ve 
bu tekliflerin de mazharı takdiriniz olduğunu 
görmekle anlıyor, haz ve zevk duyuyorum. 

Üniversitelerimizin noksanları tamamlandık
ça tekemmül etmiş, tekâmül gittikçe kendi dı
şında kalan mektepleri de fakülteler halinde 
kendi bünyesi içine aldığını da şükranla görü
yoruz. Bunun bir misali, geçen gün kabul etti
ğimiz bir kanunla Ziraat Enstitülerini, Ziraat 
Veteriner Fakültesi halinde üniversiteye bağla
mış olduğunu görüyoruz. 

Arkadaşlar o kanun müzakere edilirken bu
radan bazı arkadaşlar Siyasal Bilgiler Okulu
nun artık mektep halinde kalmasının manası ol
madığını belirttiler ve çok ilmî ve mantıki be-
yanlariyle bunun da fakülte halinde üniversi
teye bağlanmasını istediler. 

Görüyor ve anlıyoruz ki üniversiteler dışın
da yüksek mektep kalmıyacak ve böyle olması 
da lâzımdır. Ancak benim de bu istanbul Üni
versitesi Kanunu müzakere edilirken, kadro 
kanunu müzakere edilirken bir ricam vardır. 

Arkadaşlar; daimî bir acı ve ıstırap içinde 
bulunan Eczacı ve Dişçi Mektebi diye bir mek
tep vardır. Bu müessese hakikaten acınacak 
bir durumdadır. Bunu birçok fırsat ve vesile
lerle anlatmıya çalıştım ve şimdi de arzediyo-
rum. 

Arkadaşlar bu mektebin bu ıstırap içinde 
bu şekilde çalışmasına imkân yoktur. Fakülte 
halinde müstakillen üniversiteye bağlanmazsa 
faydalı olmasına imkân yoktur. Tıb Fakültesi
nin münhal ve işsiz kalmış doktorları ile bura
da ders verdirmeye çalışmakla bu gocukların 
yetişmesine imkân yoktur. Birçok vesilelerle 
bunu arzettiğim gibi bu kanunu da bu maruza
tım için tekrar vesile ittihaz ediyorum. 

Bu kanunun Komisyonlardan geçen rapor
larını okudum. Millî Eğitim Komisyonu bu ci
heti vç bu zarureti tebarüz ettirmiştir. Bu 
noksanı görmüş ve temenni mahiyetinde zikret
miştir. 

Bundan başka 1947 - 1948 Bütçeleri konuşu
lurken aynı ricayı tekrarlamıştım. Ozaman 
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Millî Eğitim Bakanı da İstanbul Üniversitesi 
rektör ve senatosu da bu ricamızı ve temennimi
zi tasvip etmişler, kabul etmişler, yakında 
kadrosunu getireceklerini de vait buyurmuş
lardı. Fakat o bütçeler geçti, önümüzde 1949 
senesi bütçesi var. Bütçe zaruretini takdir et
mez değiliz, belki bugün yapılmasına imkân 
yoktur. Fakat önümüzdeki 1949 senesi bütçesin
de Eczacı ve Dişçi Mekteplerinin de fakülte 
haline müstakil bir kadro ile getirilmesi işini 
ciddiyetle ele alarak yakın alâkalarını genç 
Millî Eğitim Bakanımızdan, rektöründen ve 
dekanından hassaten bekliyoruz. 

Arkadaşlar; bu konuşmalarımız ıstırabın 
bir ifadesidir. Tasvibinize iktiran edeceğine 
emin olduğum için ricamı tekrar ediyorum ve 
bu müesseselerin bu acıklı vaziyetten kurtarıl
masını istirham ediyorum. 

ZEKÎ TARHAN (Amasya) — Sayın arka
daşım Muzaffer Akpmar büyüdüğü okulun 
dertleri üzerinde konuştular. 

Bendeniz de bu mevzuda sabrınızı saiisti-
mal etmeden kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Şimdi Yüksek huzurunuza sunulan ve (îs-
anbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
da kanun tasarısı) serlevhasını taşıyan tasa
rıyı gözden geçirmiş bulunuyorum. Esefle söy-
liyeyim ki, yine bu iki okul, evvelce olduğu gi
bi, İstanbul Üniversitesinin kadrosu içinde 
memzuç bir halde bulunuyor. Bu, hiç'doğru de
ğildir. 

İstanbul Üniversitesi içinde âdeta unutul
muş, öksüz ve üvey bir evlât vaziyetinde bulu
nan bu iki okulun, bu gidişle, gelişme ve inki
şafını beklemek, hayalden başka bir şey ola
maz. Her ikisinin başına kendi mesleklerinden 
birer müdür tâyini bile çok görülmektedir: Yıl
lardır devam edegelen bu tarzı idarenin, İstan
bul Üniversitesi Senatosu .tarafından tashih e-
dileceğine dair ortada bir belirti dahi yoktur. 
Bu vaziyet karşısında bu meslekin naçiz bir 
müntesibj ve o ailenin bir uzvu sıfatiyle üzün
tü duymaktayım. . 

Bilmiyorum, yurdumuzun umumi sağlığını 
koruma ailesine, her sene yeni yeni elemanlar 
katan bu müesseseye, kendi bünyeleri içinde 
kendi kendilerine idare etmek ve bu, suretle ge
lişme ve inkişâf hamlelerini kemâli gayret ve 
cesaretle yapabilmeleri imkânı, acaba ne va-
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kit verilecektir? Bunlar, bu mazhariyete acaba 
ne zaman ereceklerdir? 

Gönül istiyor ki, bu iki okula da lâyık ol
dukları önem ve değer verilsin. Kendilerine, 
gelişme ve inkişaf imkânları sağlansın. Bende
niz, bu iki okulun inkişafları için birer fakülte 
haline konmalarını, tek çare olarak mülâhaza 
ediyorum. Çünki, dünyanın her tarafında bu 
okullar, fakülte haline konduğu zaman, ancak 
inkişaf edebilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, burum için belki, 
bütçe zaruret ve imkânsızlığı öne sürülecektir. 
Eakat arkadaşlar bu, bir sebep ve mazeret ola
maz. çünkü bu devlet ve bu millet memleketi
mizin bu gibi hayati işlerinde hiçbir fedakâr
lıktan çekinmemiştir ve çekinmez. Türk Mille
ti cömerttir, âlicenaptır. 

Geçen sene Büyük Meclisimiz Tıp Fakültesi 
için 3 milyon lira vermiştir, helâl olsun,lüzum
ludur, yerindedir. Bu okullar için de istenilse 
bu gibi yeter ödenek verilmez mi idi? Fakat bu 
ihtiyaç maalesef duyurulmuyor. Tekrar ediyo
rum, istanbul Üniversitesi için âdeta unutul
muş ve öksüz bir evlât vaziyetinde, kalmış bu 
iki okulun dertlerini, ihtiyaçlarım duyuracak 
başlarında kendi mesleklerinden müdürleri bile 
yoktur. Tıp Fakültesine bağlı bir kuyruk ve 
yama halindedir.. 

Sonra arkadaşlar, bu okulların kendilerine ait 
tahsisatları olmadığı için melekâne bir sabır ve 
tevekkülle Tıp Fakültesinin lûtfünü bekler du
rurlar. Fakülte, tahsisat arttığından bir miktar 
lütfeder o kadar. 

Hocaları, asistanları da ayrı bir kadro halinde 
değildir. Ağır basan tarafa açıktan verilir. Bun
lar, dar bir kadro ile geçinmek zorunda kalırlar. 
Dertlerini, ihtiyaçlarını kimseye duyuramazlar. 
ÇÜnki, başları, fakülteye bağlıdır. Fakültenin mü
rüvvetine sığınmaktan başka çareleri yoktur. Ted
ris levazımı bakımından dünle bugün mukayese 
edilirse bugünkü hali takdire değer durumdadır. 
Bizler Osmanlı İmparatorluğu zamanında tah
silde iken birçok sıkıntılar, büyük mahrumiyetler 
çektik. Ne alât, ne edevat, ve ne de ders levazt-
matı vardı. Fakat bugün, bütün ilim ve irfan 
müesseselerimiz gibi bu okullar da Cumhuriyetin 
feyiz ve bereketinden bihakkın müstefit olmuş
lardır. Bunu da tahdisi nimet kabilinden yüksek 
huzurunuzda arzetmek isterim. 
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Sayın arkadaşlar; dünkü oturumda kabul bu

yurduğunuz (Ankara Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkında kanun tasarısı) başlığını taşıyan 
tasarıda, Millî Eğitim Komisyonunun müzakere 
sonucunu bildiren raporunu okudum- Bu raporun 
ikinci maddesinin sonlarına doğru olan kısmı 
dikkatimi çekti. Bunda (pek az veya hiç talebesi 
bulunmıyan Sinoloji, Hindoloji, Sümeroloji, Hün-
goroloji, Hititoloji gibi dersler için tesisinden 
itibaren on üç yıl geçtiği halde hâlâ yabancı uz
man kullanılmasına devam edilmesi, israf mahi
yetinde görülmüştür) deniliyordu. 

Memlekette, ilmü irfanın inkişafı ve müstak
bel üniversitelerimiz için öğretim üyeleri yetiş
tirmek mülâhazasiylp, şüphe yok ki hüsnü niyetle 
yapıla, fakat raporda keydedildiği veçhile israf 
sayılan masraflar yapılırken, Dişçi ve Eczacı 
mekteplerinin de gelişme ve inkişafını sağlıyacak 
nispeten küçük bir masrafı ihtiyar etmek yerinde 
ve mahalline masruf olmaz mı? işte arkadaşlar, 
böyle israf mahiyetinde olan kadrolardan 
yapılacak tasarruf ve pek de mübrem ol-
mıyan ihtiyaçlardan kısılacak paralardan 
toplanacak bir ödenekle bu zavallı öksüzleri 
birer fakülte haline kalbetmek suretiyle inkişaf
larını sağlamak daima mümkündür sanırım. Bu
gün, Türk'ün öz malı olan ilmü irfan kurumları
mız müstesna gurur ve iftihara d«ğer durumla-
riylc hepimizin göğüslerimizi kabartacak 
bir. mahiyet arzetmektedir. Bunlarla övü
nebiliyoruz. Hiç şüphesiz bu değerli mü
esseseler bizimdir. Birini diğerinden ayırmak 
mümkün değildir. Hepsini bir kül halinde müta
lâa ediyoruz. Ve bütün gelişme imkânlarını ha
zırlamakta el ve gönül birliği yapıyoruz, ihtiyaç
larını, millet kesesinden ödüyoruz. Bu arada,Diş-
çi ve Eczacı mekteplerinin de birer fakülte haline 
konulması için lüzumlu ödeneğin kabul Duyuru
lacağına hiç de şüphem yok. Yeter ki teklif edilsin. 

Geçen sene, bu iki okulu fakülte haline getire
ceğini, muhterem Reşat Şemsettin Sirer bu kürsü
den söylemiş, vait buyurmuştu. Şimdi bu işi yeni 
Millî Eğitim Bakanımız, saygı değer mütefek
kir Sayın Banguoğlu'ndaıı rica ediyorum. 

K 1049 senesi bütçesi gelirken bu okulların 
da birer fakülte hüviyetinde gelmelerini lûfen 
sağlasmlar-

Sayın arkadaşlar; izin verirseniz, bina bakı
mından. çektikleri sıkıntı ve ıstıraptan da bir 
nebze bahsedeyim. 
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Hatırımda kaldığına göre, kendilerine bu 

yüksek kürsüden teşekküre barçlu olduğum o-
zamanm Darülfünun Emini Sayın Baltacıoğlu'-
nun himmeti eseri olarak bu iki okul Kadırga 
meydanındaki köhne, şâkulünden inhiraf et
miş, içinde yürürken saldır, saldır sallanan bi
nadan, Bayezit Camisinin yanındaki eski Jan
darma Kumandanlığı binasına nakledilmiştir. 
Bina Kadırga'dakinden çok güzel olmakla be
raber iki okulu birden sinesinde barındırabilecek 
bir vüsatte değildir. Ne lâboratuvarları, ne de kli
nikleri çalışma zevkini verecek rahatlıkta de
ğildir. Hele biçare profesörlerin oturdukları 
hücreler acınacak bir haldedir. Bir profesörün 
mevkii ile mütenasip bir konfor şöyle dursun 
misafirinin oturacağı bir kaç sandalyeyi koya
cak bir yer bile bulamaz. Hulâsa vaziyet ve 
manzara çok hazindir. Şimdiye kadar bu bina
nın, her iki okulu bir arada bulundurmak için 
kifayetsiz oluşu hakkında mütaaddit -müracaat
lar yapılmış olmasına rağmen, hiçbir zaman 
sadre şifa verecek müspt bir cevap alınama
mıştır. Ne yazık. 

Sayın arkadaşlar, son olarak, raporlarının 
Diş hekimliği ve eczacı okulları kadroları kıs
mında (Bu okullar mahiyet itibariyle ve öğ
retim bakımından birer üniversite fakültesi 
durumunda olduklarından bunların bir an Önce 
bu esasa göre gelişimi temin edilmiştir.) Bu 
lüzum ve ihtiyacı belirtmek suretiyle göster
dikleri yakın alâkadan dolayı, Millî Eğitim Ko
misyonu muhterem heyetinize teşekkür etmeyi 
üstün bir vazife bilirim. 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş ve kadroları hakkındaki Kanuna oy 
vermiyen var mı? 

Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Çeliköz! 
EMlNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım; benden evvel buraya gelip 
söz söyliyen arkadaşlarımı dikkatle dinledim. 
Onun için bunların dedilderinden kafamda dolu 
olanların hiçbirinin üstüne temas etmiyeceğim. 

Yalnız arzetmek istediğimi evvelâ söyliye-
yim. Eczacı ve Dişçi okulu mutlaka fakülte ol
malıdır, neden mi? Ben buraya gelelidenberi iki 
bütçe yılı geçti, yani iki tane Devlet Bütçe mü
zakeresinde bulundum. Bulunduğum bu müza
kerelerde hep bu iki mektepten bahsedildi. Sonra 
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muhtelif komisyonlarda üniversitelerden bahse
dilirken de bunlardan bahsedildiğini dinledim. 
Dikkat ettim, cebimdeki şu tasarıyı inceledim. 
Yazık, şu tasarıda Eczacı ve Dişçi okulu olduğu 
gibi duruyor, bir müdürlükle idare ediliyor, ne
den acaba fakülte olamıyor? Şimdi aziz arkadaş
larım, konuşulan yerlerde bu noktanın çok doğru 
olduğunu nazara alan bundan evvelki Sayın Millî 
Eğitim Bakanı Reşad Şemsettin Sirer arkadaşım 
mutlaka bu okullar üniversitenin hakkıdır. Bunu 
fakülte yapmak kararını almak hususunda konu
şulurken böyle bir netice elde etmeye çalışacağım 
demişlerdi. Bunu dinledik. Baltacıoğlu üsta
dım, hocam, Darülfünun Emini iken bunların 
kıymet ve hürriyetlerini iktisap etmesi için çalış
tığından ve sonra bunların yükselmesi için çalış
masından bahsederken dediler ki, ben ayrıldı-
ğımdanberi bunları nasıl bırakmışsam böyle du
ruyorlar bir adım ileri gitme yok. Bu acı bir 
şeydir. İstanbul Üniversitesi bunu düşünsün. 
Bunların Fakülte olması için ne yapılması lâzım-
gelirse, temenni ediyorum, yapsın. Bütçede bu
na bir yer verilsin ve yine aziz Millî Eğitim Ba
kanımızdan rica ediyorum bunları nazarı dik
kate alsın. Hattâ burada serdedilen fikirleri bir 
taraf a bıraksın, İstanbul'a kadar gitsin, bu iki oku
lu görsün. Neden acaba bir müdürlükle idare edili
yor? Neden acaba fakülte olmuyor. Tahsil müd
deti beş senedir bunların. Edebiyat ve diğer 
fakülteler ise dört sene. Acaba neden böyle olu
yor? Kendi kendime düşündüm ki, Tıp Fakül
tesinin emri altında oluşu, pisikolojik bir hal mi 
var; bir sezinti, sızıntı gibi içimde oyulgulandı. 
Eczacı ve Dişçi okulları bina itibariyle kötü bir 
vaziyettedirler. Demin arkadaşımın dediği 40 
milyon liralık inşaat parasından, bu defa İstan
bul'a gittiğimde öğrendim, tek metelik dahi bu
raya verilmemiş. Halbuki Eczacı, dişçi okul
ları çok iyi çalışmaktadırlar. Hattâ doktora sını
fı da açılmış. Yine bilmem doğru mu eczacıdan 
bir hanım doktora imtihanı vermiş. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, konuşulan yerlerde 
Bu iki okulu bir defa iyice görsün. Çalışmaları 
itibariyle hakikaten çok kıymetlidirler, durum
ları, şekilleri, binaları itibariyle fena vaziyet
tedirler. 

Millî Eğitim Bakanından istirhamım, bun
dan evvel olduğu gibi ayni tarzda çalışarak bu 
iki okulun fakülte olmasını temin buyurmasını 
rica ve istirham ederim. Üniversiteye müessir 
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olsunlar. Bu takdirde istiklâllerini kazanırlarsa 
elbette daha kuvvetli ve daha esaslı bir şey 
getireceklerdir. 

istiklâl, her türlü tekâmül ve inkişafın te
melidir. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU — Sayın arkadaşlar; mütaaddit ar
kadaşlarım istanbul Üniversitesine bağlı Dişçi 
ve Eezaeı okullarının daha iyi çalışabilmesi için 
fakülteler halinde ayrılmalarını temenni ettiler. 
Bu temenni oldukça eskidir. Arkadaşımızın be
lirttikleri gibi selefim Reşat Şemsettin Sirer de 
bu işle alâkadar olmuştur. 

Şimdiye kadar İstanbul Üniversitesi kadro
ları içersinde Eezaeı ve Dişçi okulu diye ayrıl
mış bir kısım yoktu. Daha doğrusu kadroları 
üniversite kadroları arasında kaynaşırdı. Bu 
defa fakültelerin hocaları ve idarecileri sarih 
olarak ayrılmıştır. Yapılmış kadrolarda Edebi
yat Fakültesi kadroları ayrı, Tıp kadrosu ayrı, 
Fen Fakültesinin ayrıdır vesaire... Bu, muhta
riyet kazanmış olan fakültelerimizin, muhtari
yet kazanmış üniversite kadroları içersinde da
ha hudutlu bir şekilde gösterilmesini temin et
miştir, 

Dişçi ve Eczacı okulları ise öğretim üyeleri 
kadrosu bakımından Tıp fakültesi kadrosu için
de gösterilmektedir. Yalnız burada idare kad
roları birbirinden ayrılmıştır. Dişçi okulu ile Ec
zacı okulunun idare kadroları da birbirlerinden 
ayrılmıştır. Ayrı birer müdürle idare edilmek
tedirler ve Tıp fakültesi dekanlığına bağlı bu
lunmaktadırlar. 

Bu tarzda Eczacı ve Dişçi okullarının inki
şaf etmedikleri iddiası vardır. Açıkça derler ki 
Tıp fakültesi bizi ihmal eder. Bunun ne dere
ceye kadar doğru olduğunu ben bilmiyorum. 
Fakat fiili bir durum vardır ki, bugün Tıp 
fakültaesinin dekanı Dişçi okulunun eski mü
dürüdür. Demek ki, tefrik etmemişler. 

Bina ve diğer ihtiyaçlar bakımından, zan
nediyorum ki, bunların müstakil ve ayrı ida
relere mazhar olurlarsa iyi olacaktır. Kendileri 
işi daha iyi halledeceklerdir. Çünkü bu işler 
muhtar üniversitenin kendi işlerindendir. Yük
sek heyetin bu mütalâalarım, temennilerini İs
tanbul Tıp Fakültesi dekaniyle olan temasla
rımda kendisine anlatacağım. Umarım ki. Tıp 
fakültesi böyle bir karara varsın. 

Vaziyet bu merkezdedir. Binaları cihetinden 
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de imkân bulursam kendilerine yardım edece
ğim. Bu iki okul bir bina içersinde hakikaten 
dardırlar. İyi bir bina elde etmek ümidindeyim. 
Bunları ayrı binalarda daha geniş bir tarzda ens-
talle etmek için elimden gelen gayreti göstere
ceğim. 

İstanbul Üniversitesi kadrolarına gelince, 
bunlar tıpkı Teknik Üniversite ve Ankara Üni
versitesi kadroları örneğinde hazırlanmış ve ih
tiyaçlar göz önünde tutulmuştur. Üniversitenin 
bütün fakültelerinde bilhassa öğretim eleman
ları bakımından geniş bir inkişafa mazhar ol
masına dikkat edilmiştir. 

Tasarının bu şekilde kabulünü rica ederim. 
MİT AT SAKİR ALTAN (Konya) — Bakan

dan bir sual soracağım. 
Üniversitelerimiz için vaktiyle getirtilmiş 

ve mukaveleye bağlanmış bazı beynelmilel şöh
reti haiz ilim adamlarının bizden ayrılmakta 
oldukları rivayet ediliyor. Bunlar mukaveleleri
nin bitiminden dolayı mı ayrılıyorlar, yoksa 
başka memleketlerle yaptıkları mukavelelerden 
mütevellit mi ayrılıyorlar? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
C1UOĞLÜ (Devamla) —Nerede? 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — İstan
bul veya Ankara Üniversitelerinde olmuş rivayet. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Efendim, şu anda şa
hıslarını bilmiyorum. Ayrılmak üzere olanları 
veya ayrılacakları vardır. 

Fakat bilhassa harb yılları geçtikten sonra 
üniversitemizde mütehassıs olarak çalışanlar
dan ayrılanlar çoğalmıştır. 

Bu gibi hocalar Amerika'dan çağırılmakta ve 
kendilerine bol para teklif edilmektedir. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Bun
lar ayrıldığı takdirde yerlerini dolduracak yer
li hocalar var mı ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) —Kısmen vardır. 

Buradaki faaliyetleri esnasında iyi doçent
ler yetiştirmişlerdir. Pek çoğu yerlerine adam 
yetiştirmişlerdir. Ama yerleri boş kalabilecek
ler de vardır. Bu beynelmilel şahsiyetleri daima 
biz de muhafaza etmek isteriz. Fakat mümkün 
olduğu ölçülerde. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Efen
dim, mâruzâtım şu. Bunların kaybı halinde, 
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âlinıç.lerimizde bunlai'iıı bırakacağı boşluğun 
doldurulacağı hakkında müsterih olabilir mi
yiz? 

TAHSİN BANÜUOÖLU (Devamla) — .10:3:5 
senesinde yeniden kurulan İstanbul üniversite
sine birçok ecnebi profesörler getirilmiştir. Bun
lar verimli olmuştur, memleketimiz 'için. Y;\\ aş 
yavaş gidenler ve yerlerine gelenler olmuştur. 
Fakat heyeti umumiyesiyle ecnebi profesörler 
verimli olmuştur. 

Şunu da doğrudan doğruya ifade edebilirim 
ki, istanbul Üniversitesi 1933 ten 1948 e kadar 
15 sene zarfında öğretim elemanları bakımın
dan büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Yani kuv
vetli Türk öğretici elemanları yetişmiştir. Bu
günkü vaziyetimiz 1933 vaziyeti değildir. Bu
gün yabancı mütehassıslara gerek İstanbul, ge
rek Teknik Üniversitede muhtacız. Bir miktar 
da Ankara Üniversitesinde yabancılar vardır. 
Bunlardan halen istifade etmekteyiz. Bunlar
dan tamam iyle müstağni kalmış değiliz. Fakat 
vaziyetimiz 1933 e nazaran çok daha ilerdedir, 
çok daha kuvvetlenmiştir. 

MtTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle konuşulması isteniyor. 
İvedilikle konuşulmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Tasaıının ivedilikle konuşulması kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
kadroları, bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde- cetvelle birliki • kain;' edilmiştir. 

MADDE 2. —• İstanbul Üniversitesi ek gö
rev tazminatları kadroları, bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Bğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadroları ile Merkez Kuruluş ve Görev-
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leri hakkındaki 10 . VI . 1933 tarihli ve 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanıma bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerdeki İstanbul Üniver
sitesi kadroları ile ek görev tazminatları kadro
ları kaldırılm ısıtır. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Üniversitesi kadrola
rında görevli bulunanlardan kadro, aylık ve un
vanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâ
yinlerine lüzum olmayıp müktesep aylıklarının 
verilmesine devam olunur. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1948 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler-.. Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İstanbul Üniversi
tesi 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaret
li cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılarak ye
rine, bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul buyuranlar... Etmiyenlerrr Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
ıniyenlre... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

.8. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları hakkındaki 4926 saydı Kamına bağlı 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve- Millî Eğitim ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/374) [1] 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bu müna
sebetle sayın Millî Eğitim Bakanından hazı 

fl'I 195 sayılı basmayazı Tutanağın sonun-
dadtr. 
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esaslı prensip noktalarında kanaatlerini öğren
mek istiyorum : 

1. — Açılacak ortaokullar muntazam bir 
programa bağlanmış mıdır? Bu programı ya
parken nazarı itibare alman esaslar nelerdir? 

2. —• Açılacak ortaokullar, ortaokulları ilk
okulların devamı haline getirmeyi hedef tutan 
esasa göre mi açılacaktır? Bunun belirtilmesi... 

3. — Ortaokul ve lise açılması hususunda 
sayın Bakanın kanaatleri nedir, bunu da bil
mek isterim. 

4. — Ortaokul ve liselerin 1948 ders yılı 
sonu randımanının çok düşük olduğunu haber 
almaktayız, saym Bakan bu durumun sebep
leriyle meşgul mudur? Bunun da izahını rica 
ediyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
öUOĞLU — Efendim, işe başladığım zaman ye
niden kırk kadar orta okul açmak üzere tertibat 
alındığını gördüm. Bu orta okullardan çoğu ilçe
lerde açılacaktır. Türkiye'de 63 î l vardır bu ille
rin yalnız ikisinde orta okul yoktur, Tunceli ve 
Bingöl. Bu iki ilde de, hazırlanan listeye göre, 
orta okul açılacaktır- Ve bu suretle Türkiye'de 
bütün vilâyet merkezlerinde orta okul buluna
caktır. 

Diğer 38 i ilçelerde açılacaktır. Hazırlıkları 
yapılmıştır. Orta okul binaları halkın gayret ve 
himmetleri ile, bir parça da millî Eğitim Bakanlı
ğının yardımlariyle meydana getirilmektedir. 
Birçok ilçelerimiz orta okul binalarını hazırlamış, 
sıralarını koymuş, hattâ işittiğime göre tebeşirle
rini bile unutmamıştır. Halkımız orta okul açıl
masını, memleketin her köşesinde, istemekte ve 
beklemektedir. 

Bunları açmak için tercih sebepleri, yani he-
pisini birden acamıyaeağımıza göre tercih sebep
leri aranmıştır. Bugün yalnız 98 ilce merkezinde 
orta okul vardır. Buna mukabil 336 ilçede orta 
okul yoktur. Bütün ilçelerimiz orta okul istemek
tedir. Orta okul kazalarımız için âdeta bir şeref 
meselesi olmuştur. Elimizde yalnız 40 tane kadro 
bulunduğuna göre bunun tercih şartlarını muh
terem selefim hazırlamış, tefrikler yaptırmıştır. 
Bu tercihte nazarı itibara alman şartlar kasaba
ların nüfusu, bina vaziyeti gibi şartlardır. Bun
lar göz önüne alınarak tercihler yapılmıştır. Ben 
de bu listeyi tekrar gözden geçirerek, arzettiğim 
kanunu kabul buyurursanız, mektepleri açacağım. 

Arkadaşımın ikinci suali şudur: Millî Eğitim 
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Bakanı bu açacağı orta okulları, ilk okulların 
devamı gibi mi sayacaktır? Bizim bugünkü teşki
lâtımıza göre orta okul ve ilkokul ayrı ayrı mü
esseselerdir» 

Üçüncü sualleri: Orta okul ve lise açmak hu
susunda ne düşünüyorlar? 

Arkadaşlar, lise açmak hususunda düşüncem 
şudur: Bizim 56 kadar lisemiz vardır. Bunlar 
yüksek okullara kâfi miktarda talebe yetiştirmek
tedir. Fakat liselerin artışı süratli olduğu ,İçin 
kâfi derecede kuvvetlenememişlerdir. Benden ev
vel yapıldığı gibi, bir müddet lise açma işini 
durdurmak düşüncesindeyim. Liseleri içinden iş
lemek, kuvvetlendirmek daha iyi talebe yetiştirir 
hale getirmek lâzımdır. Çünki, biraz evvel Tek
nik Üniversite kadro kanunu vesilesiyle bahsetti
ğim gibi, lise mezunlarının zafı birçok yüksek 
okullarımızda hissedilmektedir. Lise açmak niye
tinde değilim. 

Orta okul açmak meselesine gelince; bu hu
susta başka türlü düşünüyorum. Kasabalarımızda 
irfan seviyesi yükselmektedir ve 5 senelik tahsil 
kasaba çocukları için az gelmektedir. Mümkün 
olduğu kadar orta okulları tedricen, bir plân dâ
hilinde artırmak zarureti vardır. Ancak, orta okul 
programları üzerinde tekrar durulmasına ve 
programlarının daha hayati şekle sokulmasına ih
tiyaç vardır, kanaatindeyim. 

Kasabalarımızda orta okuldan çıkan çocukla
rın hepsi liselere gidemem ektedirler. Bunlar öğ
rendikleri nazari bilgileriyle hayatta muvaffak 
olmuyorlar, onlara daha pratik bilgiler vermek, 
liseyi takip etmedikleri takdirde hayatta gayri-
memnun, nevmit bir insan halinde kalmalarını 
önlemek lâzımdır. 

imtihanlardan bu sene alman randıman ne-< 
dir? Bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde fenadır. Fa
kat bunları toplayıp da geçen yıllara bir mu
kayese yapmak imkânını henüz bulamadım. Ancak 
bu mukaj^esedir ki, bize katî bir fikir verecektir. 
Ama umumi olarak diyebilirim ki, gerek orta 
okularımız, gerek liselerimiz program bakımından 
tekrar gözden geçirilmeye ve takviyeye muhtaçtır. 

BAŞKAN — Nurettin Ünen 
NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlarım, Milî Eğitim Bakanlığında 20 
senedir şahidi olduğum bir zihniyetin hüküm 
sürmekte olduğunu görüyorum. O da şudur; 
genel müdür!er bir salâhiyete sahip değildirler. 
Şube müdürleri için ise bu salâhiyet asla mev-
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zuubahis değildir. Diğer bakanlıklara herhangi 
bir iş için müracaat ettiğimiz zaman bir şube 
müdürü, masasının verdiği yetkiye dayananark 
bize müsbet veya menfi bir cevap verir. Ba
kanlarla, müsteşarlarla, hattâ genel müdür
lerle temas etmek lüzumunu duymuyoruz. Fa
kat Millî Eğitim Bakanlığında müsteşardan da
hi bir iş hakkında müspet veya menfi bir cevap 
almıya imkân yoktur. Ben yirmi senelik meslek 
hayatımın neticesinde bu kanaati edindim. 

Bundan iki sene evvel bir iş için Millî Eği
tim Bakanlığına başvurmuştum. Bana dediler 
ki Bakan değişti, yeni bakan ne düşünüyor bil
miyoruz, cevap veremeyiz, bakanla görüş. 

Geçenki kabine tebeddülünden dolayı da bu
na benzer birşey oldu, müracaat ettim, dediler ki, 
bakan değişti, yeni bakan ne düşünüyor bilmiyo
ruz. 

Bir defa bu zihniyetin düzelmesi lâzımdır. 
Şube müdürlerin, genel müdürlerin masala

rının hakkı, vazifesi, yetkisi tâyin edilmelidir. 
Ancak işlerinden dolayı bakana karşı mes'ul 
olmalıdırlar. Ben öyle şube müdürleri bilirim 
ki, tahriratını yazmış hazırlamıştır, fakat haf
talarca bakana arzetmek fırsatını bulamamıştır, 
çünkü bakan çok mahmuldür, ya kabine iç.tima-
îarındadır, ya Meclise gelir veyahut da Komis
yonlardadır. Bu bakımdan iş ve muamelât sek
teye uğrayor. 

İkinci mesele : Lise açmak meselesi, noktai 
nazar şudur; müesseseler zayıf talebeler yetişti
riyor, üniversite şikâyet ediyor. Hangi lise za
yıf talebe yetiştiriyorsa onu kapatsınlar veya 
takviye etsinler. Falan vilâyette lise var; falan 
vilâyette yok, niçin bu haktan mahrum kalsın. 
Bu esbabı mucibeyi ben anlıvamadtm. Evet 
daha mükemmel şekilde müesseseler açılsın, tak
dir ederiz, liseler açılmıyorsa, niçin açılmıyor, 
muvaffak olamıyorsa niçin muvaffak olamıyor, 
bunların her halde başka sebepleri olacaktır. 

Eğer bizim lise mezunlarımızın adedi bizi 
ürkütüyorsa üniversitelere tehacüm bizi ürkü
tüyorsa buna mâni olmak için herhalde lise aç
mamak veya açılmış olanları kapamak gerek
mez. Bunun başka türlü halli çaresine bakmak 
lâzımdır. Yeni Millî Eğitim Bakanımızdan rica 
ediyorum; bu meseleyi daha iyi ve daha esaslı 
bir zaviyeden tetkik ederek bize gelsinler. Yok
sa lise açmıyacağım diye katî bir hükme varma-
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! smlar ve bizim ümitlerimizi kırmasınlar. 

ABDULLAH YAYICIOĞLU (Maraş) — 
Sayın Bakan liselerden bahsederken artık bun
dan sonra lise açmıyacağım diye burada beya
natta bulundular. Halbuki biz memleketin bir
çok yerlerinde lisenin açılmadığından burada 
her sene ricada bulunmaktayız. Ezcümle, biz 
Maraş Milletvekilleri Maraş'm 40 bini aşan nü
fusuna göre bu şehirde lise açılmadığından şim
diye kadar gelip giden Bakanlardan mütaad-
dit ricalarda bulunmuştuk. Kendileri de bizim 
temenimizi kabul ederek önümüzdeki senede 
bilhassa Maraş'ta lise açılacağına dair beyanda 
bulunmuşlardı. Bu senede yine maalesef Ma
raş gibi büyük bir vilâyet merkezinde böyle 
bir kültür müessesesinin açılmıyacağmı esefle 
görüyoruz. Halbuki her sene Bakandan rica 
ederiz, sene başında açacağız derler. Sene biter 
gelecek seneye kalır. Yine maalesef açılmadı
ğını görürüz. Eski Millî Eğitim Bakanı Reşat 
Şemsettin Sirer'den rica ettiğimiz zaman işin 
ehemiyetini nazarı dikkate alacağını bize bir 
kaç defa vait buyurmuşlardı. Şimdi Banguoğlu'-
nu dinleyince ümitsizliğe düştük. Bazı arka
daşlar lisenin ne lüzumu var dediler. Bu ar
kadaşlar kendi liselerinden usandılarsa bize 
devretsinler. Bizim ihtiyacımız iştiyakımız 
vardır. Herhalde Maraş gibi nüfus kesafeti 
bir hayli fazla bir memlekette liseye şüphesiz 
ki ihtiyaç vardır. Burada katî birşey söyle
mesinler, bizi de ümitsizliğe düşürmesinler. 
Maraşlılar Millî Eğitim Bakanlığından bu ihti
yaçları üzerinde durulmasını rica ediyorlar. 
Burada bir ihtiyaca tercüman olmakla vazifemi 
yapmış bulunuyorum. 

Sayın Bakan Ortaokul meselesine temas 
ederken kazalarda kasaba nüfusunu ve bina 
vaziyetinin nazarı itibara alınacağını söyledi
ler. Bazı ilçeler coğrafi vaziyetleri itibariyle 
bazı ilçeler vardır ki, etraftan tamamiyle tec
rit edilmiştir. Bunlar 4 - 5 ay karla muhattır. 
Yolu ve vesaiti yoktur. Buralardan bir aile 
çocuğunu başka ortaokullarda tahsili yaptır
mak için Üniversite tahsili yaptırır gibi mas
raf ihtiyar etmektedir. Misal olarak Göksün'u 
gösterebilirim. Bu ilçenin 12 tane tam devreli 
ilkokulu vardır, senede 200 ye yakin mezun 
vermektedir. Hakikaten bu kasabanın 4 - 5 ay 
etrafla muvasalası yoktur. Bu gibi coğrafi va-
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ziyeti müsait olmıyan yerlerinde bu tercih se
bebi olarak katagoride yer verilmesini 8aym 
Bakandan bilhassa rica ederim ve Maraş Lise-
si meselesini de ehemmiyetle ve ısrarla teyit 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
ti üyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği kabul eden
ler ... Etmiyenler ... İvedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kadro Kanu
nuna oy vermiyen var mı? Oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 

cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4920 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki lise, 
öğretmen okulu ve orta okul idarecileri kadro
larına 50 lira ücretli 40 müdürlük kadrosu ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yoktur. 
Madedyi cetveli ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Madde cetveli ile birlikte kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1948 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki (598) tıci bölümün (1) 
nei (Kamulaştırma ve satmalına karşılığı) 
maddesinden (10 000) lira, aynı kısımdaki (561) 
nci bölümün (1) nei (4644 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ek görev tazminatı) maddesine 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Madedyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 Ağustos 1948 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
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9. — Muhtaç çiftçilere Ödünç Tohumluk 

verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, 
Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/319) [11 

BAŞKAN -— Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı'? 

Dört arkadaş söz istemiştir. Buyurun Hulu
si Oral... 

HULUSİ OKAL (Denizli) •— Sayın arka
daşlar; az zamanda çok büyük ve çok verimli 
kararlar ve kanunlar çıkaran Yüksek Meclisin 
yorgunluğunu biliyorum. Fakat müspet sahada 
atılan adımların başında gelen muhtaç çiftçiye 
yardım dâvası bu memleketin ana kaidesini teş
kil eden çiftçiye karşı uzatılan ellerin en sami
mi] erinden d ir. Çiftçi ihtiyacına el uzatmak, köy
lüyü korumak mevzuunda hassasiyetle ele alman 
ve huzurunuza gelen bu tasarıyı daha geniş 
alanda tetkik etmek icabetmektedir. 

Bunu hazırlayan ve büyük bir gaye ile huzu
runuza sevkeden Hükümete ve bilhassa tasarıyı 
daha geniş m âna siyle ve çok şümullü olarak ha
zırlayıp getiren Bütçe Komisyonuna hassaten 
köylüler ve çiftçiler adına teşekkürü bir vecibe 
bilirim. 

Arkadaşlar; yorgunsunuz, fakat köylü ve 
çiftçiye el uzattığınız bir dâvanın tam üzerinde
siniz. Bu tasarı çiftçinin felâketzede olduğu za
manlarda, don, sel felâketi, yangın gibi daha 
mahsulünü idrâk etmeden evvel felâkete uğrarsa 
ve mahsulünü, idrâk ederek ambara koyduktan 
sonra gayrim el huz ve kendi elinde olmıyan se
bepler saikasiyle çiftçiliği bırakacak ve ekimini 
ekomiyecek kadar fakrü zarurete düşenlere faiz
siz olarak Ödünç tohum ve tohumluk vermek için 
hazırlanmış gelmiştir. Köyde hayvanları çalı
nan. ölen, çocuğu hastalanarak mamelekini sar-
feden, tohumsuz kalan, tohumları herhangi bir 
surette çürümüş bulunan veyahut eki İm ivecek 
hale düşen, hatla yeni çift tesis eden ve çiftçiliği 
kendisi için meslek edinen, daha bunun gibi 
zamanında ve mevsiminde zarurete düşen bir
çok köylüye, çiftçiye el uzatan ve onu derhal 
elinden tutarak kaldırmak yolunu istihdaf eden, 
çok şümullü Türk köylüsünü, Türk çiftçisini 
artık çiftçilik işinde kalkındırmak ve iktisadi 

[1] 198 sayılı basmayuzı tutanağın sonun-
dadır. 
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bünyede verimli hale getirmek ve Türk enerji 
ve iktisadiyatının yegâne temeli olan ve iktisadi 
kalkınmanın ana mevzuu olan köylüyü daima 
elde tutarak onu muhtaç vaziyetten kurtarmak 
ve yükselme yollarına isal etmek için getirilmiş, 
hazırlanmış çok yüksek fikirle hazırlanmış olan 
bu tasarıyı öğmemek mümkün değildir.. 

Yalnız arkadaşlar, tasarı büyük ve çok esaslı 
olan bu düşünce ile gelirken büyük bir hüsnüni
yete dayanılmış ve felâkete uğrayan çiftçinin, 
zarurete düşen çiftçinin durumunu tesbit için 
umumi bir kaide koymuş, tatbik alanında Bakan
lığa ve mahallinde teşekkül edecek komisyonlara 
çok geniş bir salâhiyet vermiş ve hiçbir kaydı 
ihtirazi dermeyan etmemiştir. 

BAŞKAN — Hulusi bey, müsaade eder mi
siniz? 

Millî Eğitim Kuruluş Teşkilât Kanununa ek 
kanun hakkında oy vermiyen arkadaş var mı? 

Oy verme muamelesi bitmiştir. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Bu yeni ko
misyonları tetkik buyurduğunuz zaman beş kişi
liktir, ilçelerde mülkiye reisinin başkanlığında 
olmak üzere, bir de çiftçiden olmak üzere teşkil 
edilir. Yalnız ihtiyaçlarının tesbitinde ne gibi 
şerait, ne gibi vaziyetler ve vesait ile hareket 
edileceğini tâyin ve tesbit etmemiş, geniş salâhi
yet vermiş ve büyük bir hüsnüniyetle bu işe el 
koyan ve programını tatbik sahasına atan Hükü
metin bunda da en seri bir yoldan tatbik ettire
ceğine inanıyorum. Çünkü yeni Bakandan ümit-
varım. Müşkülleri memlekette iyi biliyoruz, bu 
zorluklar daima başımızdan geçmektedir. Tatbi
kat alanında daima çiftçi müşkül duruma düş
mektedir. Ziraat Bankanlarmm muamelâtı he
pimizce malûmdur. 

Burada nazarı dikkatimi celbeden % 40 za
rar görenler, çiftçilik yapamıyacak duruma dü
şenler, bir de müteferrik zamanlarda çiftçilik 
yapmak hususunda nagehzuhur hâdiseler yüzün
den düşen kimseler, evvelâ Ziraat Bakanlarına, 
«Ziraat Bankaları Kanununa tevfikan» müraca
at ederek kredi istiyecek. Kredi teminine imkân 
bulamadığını ispat edecek. 

ikincisi; Tarım Kredi Kooperatiflerine gide
rek onu da temin edemediğini ispat edecek. Bun
lar şarttır. 

Şu halde felâkete uğrayan veya düşmüş 
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olan bir vatandaş bu yollara gidecek, oralardan 
vesikalar alacak, günlerce bunların bulunduğu 
merkezlerde uğraşacak ve bunları ispat etmek 
için kayıt ve şartlara tâbi olacak, bu felâketi 
tespit edecek, ne ile? Şüphesiz o da müspet ve
saikle ; yahut tâyin edilen şartlara uygun ola
rak fakat bunların nasıl olacağı hakkında bir 
kayıt yoktur, böyle bir kayıt olmadığına göre gayet 
geniş bir şekilde ve daha doğrusu köyden vesi
ka mı getirecek, yangın zaptını mı ibraz ede
cek? Maddelerde görüldüğü üzere vâsi bir tak
dirle ancak ihtiyaç komisyonunun kararından 
sonra Ziraat Bankasının verdiği kredilerle it
hal edilen mahallerden tohumlar verilecektir. 
Arkadaşlar arzettiğim gibi, kanun bütün mev
cudiyetiyle yüksek bir idealin mahsulü ve ha
kikaten hükümeti idare edenle idare olunanın 

ekseriyetine karşı büyük bir sevgi ile, ihtiyaç
larını temin etmek için kaygılı olarak atılmış 
bir hamlesidir, bir kanundur. Hepimizin tatbi
katta, tatbik alanında bu işlerin samimî olarak 
ve vatanseverlikle yapılmasını beklemek hak
kımızdır. Tasarıda teferruattan kaçınılması doğ
rudur, yerindedir. Bu kanunu tatbik edecek 
olan Sayın Bakandan çok rica edeceğim, bütün 
titizliğiyle tatbik yoluna girmeyi hattâ tatbikat 
alanındaki suiistimallerin, ihmallerin büyük ve 
fena neticeler vereceğini baskı bile denilse ta
mim edecek kadar hassas davranmasını rica 
edeceğim. Bir köylü Ziraat Bankasından kredi 
almak için şehire gittiği zaman, aldığı parayı 
kasabada bırakacak hale gelmekte nihayet evi
ne döndüğü zaman aldığı paranın yarısını mas
raflarına karşılık sarfetmekte olduğunu hepi
miz biliriz ve gördük. Şimdi bu fakir, düşkün, 
felâketzede, çiftçi vatandaş evvelâ tohumluk ye
rine gidecek, birçok vesikalar alacak, bir hayli 
uğraşacak ve nihayet ihtiyacı için kazalarda 
dolaşacak. Bu fakir felâketzede perişan olacak
tır. Muvaffakiyetlerinden emin olduğum ve 
ilerde bize ehemmiyet ve ciddiyetle tatbikatın
dan faydalar sağlıyacak olan Sayın Bakandan 
tekrar rica ediyorum ki, bu hükmün şümullü 
olarak tatbikında bu fakir düşen, aç kalacak 
durumda bulunan bu vatandaşlara seri yoldan 
tohumluk versinler. Şüphesiz ki, sayın bakan 
üzerinde ehemmiyetle duracaktır. Ancak tasarı
da tatbikat cihetinden sarahat olmaması, tafsi
lât bulunmaması dolayısiyle arza mecburum ki, 
bu ihtiyacın nasıl tespit edileceği. 
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Arza mecburum bu ihtiyacın nasıl tespit 

edileceği, kimlerin ne şekilde hareket edeceği, 
bunun nasıl belli olacağı, çiftçinin ne gibi vesi
kalar ibraz etmek mecburiyetinde bulunduğu, 
kimlerden alacağı, ihtiyaç komisyonlarının bun
ları tetkik ederken ne gibi, şartlara riayet etme
si lâzımgeleceği hususlarını formüle etmesi za
ruridir. Sonra tohumlar tevziinde, filhakika 
maddede (muhitine göre elverişli tohumlar den
miştir.) ama hangi muhitlere hangi tohumların 
verilmesi lâzımgeldiğini, hangi yollardan daha 
kolay neticeye varılacağı hususları üzerinde bü
yük alâka ve hassasiyetle durarak ve kendi kendine 
sualler sorup cevaplarını da vererek tatbikat 
alanına girmesini çok istirham ederim. 

Arkadaşlar, burada bir şeyi maddede gör
mekle ferahlık duydum, mahallî şartlara elve
rişli tohumlar kaydını. Sebebini arzedeyim: 
Kendim de çift sürmüş, ekin ekmiş, orak biç
miş, harman sürmüş, bir arkadaşınızım. Tahsi
limi böyle yaptım. Bir gün tohum verileceği za
man, mısır tohumu istedim verdiler, bu harb 
içinde. Ege mmtakasmda arazim var, benim 
arazim Ege'nin sulak yerinde olduğu için ora
nın mısrr tohumu ayrı imiş. Kıvrak mısırı diye 
bir tohum verdiler, biz bilmiyoruz, bunu eki
yoruz nihayet .15 santimetreyi geçmiyen bir sap 
üzerinde küçük kundak dediğimiz bir kundakla 
kaldık ve nihayet bunu veren Ziraat memurları
na tessürümüzü arzetmekle kaldık ve tohumunu 
dahi alamadık. Şu halde her iklim kendisine mah
sus tohumunu inbat kabiliyeti vesairesi olduğuna 
göre tohum tevzilerinde bu noktalara hassasiye
te dikkat edeceğine ve Sayın Bakanın buna dik
kat edeceğine emin olmakla beraber bir hatıra 
olarak bunu arzederim. 

BAŞKAN — Bunları maddeler gelince söy
leyiniz. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Şimdi alına
cak tedbirler hakkında burada birşey söylemi
yorum. Zannederim ki, tasarının hangi çiftçi
lere yardım edilecek, Komisyon ne gibi faali
yetler gösterecektir, ne şartlar aranacak ne gibi 
vesikalar gösterilecektir. Maddelerde hiç bir ka
yıt yoktur. Binaenaleyh Başkanlık emrederse 
konuşmayayım. Maddeler üzerinde değil, bun
lar üzerinde duruyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığın bir emri mevzuu-
bahis değildir. Sözlerimiz maddeye taallûk edi
yor, 
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HULÜSÎ ORAL (Denizli) — Maddeye taal

lûku yoktur. Çiftçi kütlesi nüfusun % 83 ünü 
teşkil ettiğine göre verilecek senelik kredinin 
altı milyon lira olarak kabul edilmesi esası üze
rine gidilmiş ve Ziraat Bankasının durumunun 
müşkül olduğundan fazla tahsisat ayırmak 
imkânı olmadığını ileri sürmüştür. Bunu kabul 
ediyorum. 

Yalnız arkadaşlar; bugün 38 bin hattâ 44 
bin köyde Köy Kanununun tatbik edilen köyle
rimiz vardır. Bu köylerin içinde faki.* çiftçile
rimiz çok olduktan başka kanunun şümulüne 
göre daha çok kimseler çıkacaktır bu altı mil
yon lira ile bunlara 20 - 30 lira yardım etmek 
imkânını dahi bulamıyacaktır. Ziraat Bankası 
elindeki mevcut kanuna göre çiftçiye yardım et
mektedir. Fakat bu tasarıdaki yardım, umumi 
bir yardım değil, felâkete uğrayan çiftçiye yar
dımdır. Ohalde burada % 6 faizle Bakanlık em
rine kredi ayırarak o yoldan vermektedir. Bu 
paranın riskini Hükümet kendi sinesine çek
mektedir. Bu altı milyon üç sene zarfında 18 
milyonu aşmamak üzere yapılacağını tasrih et
miştir. Fakat bu altı milyon lira acaba bu ka
nunda çok şümullü olarak felâketlere, kazala
ra, herhangi bir âfetine uğramış muhtaç çift
çiye yardım hususunda ne faide sağlıyabilecek-
tir. Miktar cihetinden bendeniz bunu mevcut 
bütçemizin üç yüzde bir nispetinde olarak he
sap ediyorum. Bankanın bir garazı yoktur. Zira 
Hükümet mesuliyeti üzerine almıştır. Bütçemize 
nazaran ise bir milyar sekiz yüz milyon olduğu
na göre üç yüzde bir oluyor ki, bu yardımı, eğer 
Sayın Bakan da tensip buyururlar ve Meclis de 
kabul ederse biraz daha fazlalaştırırsak o vakit 
ideal olan çiftçiyi kalkındırma hususunda daha 
çok yardım etmiş ve felâketzedeleri birçok müş
kül durumdan kurtarma yoluna gitmiş ve çift
çiyi sevindirmiş oluruz. Bir de kefaleti mütesel
sile mevzuubahistir ki, bunu da şümullü olarak 
konuşmak mecburiyetindeyiz. Ziraat Bankası 
Kanununda çiftçiye para verilirken kefaleti mü
teselsile üzerinde Yüksek Meclis durmuştu. 
Evet ona bendeniz de kefaleti müteselsilenin 
lüzumuna kani olarak rey vermiştim. Çünkü 
normal zamanda ve normal şartlar altında kredi 
alıp verme dâvaları gayet tabiî olarak kefaleti 
müteselsile ile kabildir ve öylece temin ediline-
iidir. O bankanın hikmeti vücudu ve devam 
ve bekamı da buna bağlıdır. Ama bu o değil-
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clir. Bu doğrudan doğruya felâkete uğramış 
çiftçiye yardımdır. Bir köyde harmam ziyana 
uğramış, ona kim kefil olur, ancak kefaleti adi
ye ile olur. 

Bu yardımda asıl olan onu, kaldırmaktır. 
Eğer senesinde ödeyemezse ertesi senede ödeye
cektir. Fakat hiç kimse müteselsil kefil olmaz, 
hiçbirimiz olamayız. Çünkü burada borç, borç
lunun şahsından değil, kefilden alınacaktır. Ya
ni kefil asıl borçlu gibidir. 

Kefaleti adiyeyi kabul etmek, evvelâ ondan 
tahsil etmek imkânı olmadığı takdirde, ondan 
sonra kefile gitmek lâzımdır. Onun için burada 
bir kefaleti müteselsileyi Ziraat Bankasındaki 
kefaleti müteselsile gibi değil; doğrudan doğru
ya felâketzedeleri himaye için koyduğumuz bu 
kanun üzerinde durmak suretiyle adi kefaletle 
yapmamız lâzımdır. 

Rahatsız oldunuzsa bırakayım arkadaşlar, af 
buyurun çünkü ben çok fazla ehemmiyet veri
yorum bu konuya (Devam, devam sesleri). 

Bunu da maddesi geldiği zaman konuşmak 
lâzım olmakla beraber, arkadaşım cephesin
den bu kanuna kefaleti müteselsile vermemek 
lâzımgeldiği veçhesini gerekçesi ile arzetmiş 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar; bu kanunu büyük bir samimi
yet içinde getirdiklerini ve nihayet idarecilerle 
çiftçilerin birbirini kucakladıkları ve bundan 
sonra, bir nüve halinde kabul edeceğimiz bu ta
sarının memleket çapında, memleketin çiftçisi
ne karşı daima Yüksek Meclisin hurdebini bir 
şekilde bakmak ve onun dertlerini tedavi etmek 
için istikamet aldığını göstermek yönünden en 
birinci müspet bir kanun olduğu için şimdi yi-
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ne kendilerine teşekkürle, çiftçi kardeşlere, bun
dan sonra, daha verimli olarak el uzatacağını 
müjdelemek ve kendimi vazifeli bir arkadaş sı-
•f atiyle gittiğim zaman köylülerime söylemeyi 
bir borç biliyorum. Maddelerde ayrıca noktai 
nazarımı arzederim ve Sayın Bakanın da arzet-
tiğim noktaları nazarı itibara alarak bunun 
miktarının biraz daha tezyidini rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; vakit gecikmiştir. 
Daha üç arkadaşımız söz almıştır, bu konudaki 
görüşmelere yarın devam ederiz. 

Yalnız şimdi açık oya sunulan tasarıların 
oylama sonucunu arzedeceğim. 

îdil Biret ve Suna Kan 'm yabancı memleket
le ıe müzik tahsiline gönderilmesine dair olan 
kanun tasarısına (245) milletvekili oy vermiştir. 
4 ret ve 2 çekinser vardır. Muamele tamamdır. 
Kanun (239) oyla kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki tasarıya (255) oy verilmiştir. 
Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (255) 
oyla kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki tasarıya (245) oy verilmiştir. Muamele 
tamamdır, tasarının kanunluğu (245) oyla ka
bul olunmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki tasa
rıya (239) oy verilmiştir. (1) ret ve (1) çekin
ser oy verilmiştir. Muamele tamamdır, taşan
ımı kanunluğu (237) oyla kabul olunmuştur. 

Yarın sabah saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,30 
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yabancı memleketlere müzik tahsiline 
verilen oyların sonucu 

gönderilmesine dair kanuna 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHtfiAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet A§kar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

AĞRI 
Müştak- Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Raruf Ayaglı 
Avni Refik Bekman 
Ra§it Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Ol. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Akan 
Fuat Bilal 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekiraerler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
245 
239 

4 
2 

207 
13 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Brtan 

BOLU 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören • 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Üne» 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 

Raif Dinç 
nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlam 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMUŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 

Gl. Eyüp Durukan 
İSPARTA 

Rıfat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
OrgJ. Cemil Canit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
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Lâtife Bekir Ceyrek-
başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Di. Kâmran ö n 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Resi d özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Kor(rl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şerket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şerefettin Btirge 

Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

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 
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MARAŞ 

Dr. Kâmü İdil 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fürtun 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Hilmi Uran 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Y a n a 

StVAİ 
Mitat Şükrü Bltda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Güaaltay 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
Şakir Uma 

TSKtRDAÖ 
Emin Ata% 
Ziya Ersin G«»roğlu 
Ekrem Pekeî 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlü 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

İSTANBUL 
Osman Nuri K5ni 

[Reddedenler] 

KARS 
Zihni Orhon 

SEYHAN 
Sinan Tekeifoğlu 

SİVAS 
Hikmet Işık 
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[Çekinserler] 

ANKARA 
Gl. Naci Tınaz 

AFYON KARAHISAR 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak (î. Ü.) 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıf ki Aay 
Hıf» Oğus Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Katıraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydnı 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Eaendal 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa F, Gerçeker 
Cemil öz 

[Oya katıl 
Muhittin Baha Pars (1.) 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(D 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (î.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdı Berkman 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Oavit Ekin (Bakan) 

Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Hasam Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

ERZURUM 
Gl. Vehbi Kocagüney 

Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzath 

GUMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör (I.) 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramacanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fnad Hulusi Dsmirelli 

Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özdea 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalgın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel (I.) 

KARS 
Aziz Samih Ilter 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Ooşkaıı 
Ziya Orbay (I.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Hülki Karagülle (I.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

mıyanlar] 
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Örgl. Asım Gündüz (î.) 
Dr. Ahmet Ihsam 9t r -
soy 
Meradan tapartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazım Sevüktekia 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

Ankara 1 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

Necati Erdem 
Nuri ö a t n 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuat Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 

Ali Münif Yeğen* 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Etem lue t Benice 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batar 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Baş. V.) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirgenk 

SİVAS 
Muttalip öker (Î.Ü.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğlıı 
Galib Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 

[Açık MilletvekilUkleri] 

Erzurum 1 
Giresun 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 

Malatya 1 
Mardin 1 
Ordu 1 
Tokad X 

Sırrı Day 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 

VAH 
İbrahim Arvas (1.) 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
d.) 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 

Ali Rıza încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

Yozgad 1 
— 
13 
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İstanbul Teknik üniversitesi kuruluş kadroları kanununa verilen oylarm sonucu 

AFYON KARAHISAR 
Şahin Lâçin 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
.Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal" 
Osman Niyaıi Burcu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmryanlar 
Açık Milletvekillikleri 

: -465 
255 
255 

0 
0 

197 
13 

[Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
GI. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunca rşılı 
BİLECİK 

Dr. Muhüs Suner 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingili 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
l İaşene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENtZLÎ 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri karakaya 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 

Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Gök 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
("emil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zainı-
oğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola FakaçelH 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Araman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
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Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KAES 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümrtürk 

KAYSERİ 
Reşid Ozsoy 
Ömer Taşçıoğiu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Törgut 

KOCAELİ 
Ahmet "Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Öl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 

B : 84 7.7 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdiıh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

Dr. Kemali BayİBİt 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİH 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sttrıdâl 

. 1948 O : 3 
İbrahim Rfefîk Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Kofluk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim İneeda-
yi 

SİVAS 
Mitat Şükrü Blöda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 

Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkseş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 

TRABZON 
Sırrı D ay 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

UEFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 

[Oya kaUlımyanlar] 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 

Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 



AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îsmet înönü (Oumhur-
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (t.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
d) 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Bsendal 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerç 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Nîyazi Çıtakoğlu 
Behçet Ö5kçen 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(i.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

B : 84 7. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (î) 
îsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Haindi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDÎRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Cağlar 

ESKİŞEHİR 
Tsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

GÜTVTÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor (î.) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
öl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

r. 1948 O : 3 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğîu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
öl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet öelen-
beğ 
Osman Nuri K5ni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal SiJivrili 
H. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Sami öülcüoğlu 
Atıf înan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Hasan Ali Yücel (î.) 

KARS 
Aziz Samih îlter 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU 
öl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoskan 
Ziya Orbay (î.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
öl. Salih Avgın 

Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil öündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
tsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
tsmail Rüştü Aksal 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Fatin Gökmen 
Hülki Karagülle (t.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı öedik 
Orgl. Asım öündüz 
(î.) 
Dr. Ahmet t. öürsoy 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Resid Tanktıt 

MARDİN 
trf an Ferîd Alpaya 
öl. Seyfi DüzgÖYen 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım öürsu 
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Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakar oğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

OEDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Dr Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

Ankara 1 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 

AĞRI 
Ilalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 

B : M 7 .7 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİÎRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 

SÎNOB 
Lııtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Erzurum 1 
Giresun 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 

[Kabul 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 

. 1948 O : 3 
StVAS 

İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Temel Göksel 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

—+• 

URPA 
Osman Ağan 

VAH 
İbrahim Arvas (1.) 
Rüştü oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant (î.) 
Dr. Kemal C. Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
İsmail Ergener 
Ali Rıza IncealemdaroğİTi 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Acık Milletvekillikleri 

465 
245 
245 

0 
0 

207 
13 

arı kanununa verilen oylar 
(Kamı 

y& sayısı 
verenler 
edenler 

dedenler 
rinserler 
üryanlar 
sillikleri 

465 
245 
245 

0 
0 

207 
13 

edenler] 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Gök1 ,epe 

[Acık Milletvekillikleri] )emıı%K\,er%\ 
Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

1 
1 
1 
1 

Yozgad 1 

13 

— 955 — 



Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Bsendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Dura 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçe-
ker 
Abdürrahman Konuk 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
AH Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene Ugaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Hulusi Oral 

B : 84 7 .7 
DİYARBAKIR 

îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kooagüney 
Şükrü Koçak 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç, 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Org], C. Cahit Tovdemiı 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 

1948 0 : 3 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saracaoğlu 

KARS 
Mehmet, Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgi. Kemal Doğan 
Nat'i Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 

Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangü 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi DüzgÖren 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik S oy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
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Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi GÖkda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

İB : 84 7 .7 
SEYHAN 

Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Ahmet Remzi Yüregir 

StîRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı . , 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bakir Uma 

1948 6 : â 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğlu 

Mustafa Reşit t a r a k ç a 
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necraeddin Sahir Sılan 

URPA 
Atalay Akan 
Vasfı Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Naım Kromer' 
Nuri Tarh an , .. 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet inönü (Cumhur-
başkan) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
(t) 
Süreyya Örgeevren 

BİTLİS 
A fil Özdendi- (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Cemil Öz 
Muhittin Baha Pars 
(t) 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(D 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (I.) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah CiUi 
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ÖL Eyüp Durukan 
liasau Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. A2İZ Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demireiii 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (2.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan 
Münir Birsel 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 

Ankara l 
Aydın 1 
Bolu 1 
Erzincan 1 

B : 84 7 .7 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan AH YÜM\\ (1.) 

KARS 
Aziz Samih Ilter 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalnı 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid Özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürk ün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
ismail Rüştü x\ksal 
Nihat Erim ((Bakan) 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ilülki Karagülle (î.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
(I.) 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 

[Açık Millet 
Erzurum 1 
Giresun 1 
istanbul 1 
Kastomonu 1 

. 1948 0 : 3 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsarı 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğiu 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Halfa (Ba 
kan) 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
V\ 1 a t Si r t n en (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİIRD 
Et em izzet Benice 

^vekillikleri] 
Malatya 1 
Mardin 1 
Ordıı 1 
Tokad 1 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Inceda-
yı (Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
(t) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 

TRABZON 
I'1 a.i k Ahin med Bar n tcu 
(Bakan) 
Temel Göksel 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 

VAN 
İbrahim Arvas 
lî üstü Oktar 

YOZGAD 
Celfd Arat 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

Yoz »-ad l 
_.„ 
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B : 84 7.7,1948 0 : 3 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkındaki 4926 «ayılı kanuna bağlı 2 sayılı cet

velde değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kınım kabul «âiLadftir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Ql. Sadık Aldpğan 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim liaruf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Basit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Jîacim Çarıklı 

u3 re sayısı 465 
Oy verenler 239 

Kabul edenler 237 
Reddedenler : l 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar : 213 
Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rif at Dolunay 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdiilhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 

Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Saicl Barlas 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kemal Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

İSPARTA 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
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Sait Odyak 
DT. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şeraf ettin Karacan ' 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tiimtürk 

KAYSERİ 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ziihtti Akın 
Korgl. K^mal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
F'uud Balkan 
Dr. F. Şcrefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr.- Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 

B : & 1.1 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal • 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdııh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Baykit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
61. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Hali d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

.1948 Ö : 3 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gögdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasını Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Ali Rıza Esen 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Inceda-
yı 

StVAS 
Nazif! Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 

Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin S irer 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlıı 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Salıir Sılan 

URFA 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Nurettin Ünen 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

— 960 — 



B : 84 7.7.1948 O : 3 

[Oya kattlmty anlar) 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin 'Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Mustafa Korkut (I.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
(t) 
Süreyya Örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Eaendal 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Aitay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
(t) 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğtu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(î.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tuzun 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (T.) 
ismet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Himdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öneel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ" 

ELAZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akgöl 
Raif Dinç 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Ath 

Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor (t.) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Âdato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbeî 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (I) 
Ahmet Kemal Silivrilı 
H. Suphi Tanrıöver 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Ali Yücel (I.) 

KARS 
Aziz Samih Ilter 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Ziya Orbay (I.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Um ay 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle (t.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
(t) 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
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İhsan Şerif ÖRg©a 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MABAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil tdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
trfan Perid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

B : 84 7.7 
Dr. Mitat Sakar oğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NÎĞDE 
ibrahim Refik Soyer 
(t) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Talisin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavit Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
Etem izzet Benice 

,1948 0 : 3 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Saphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
(t) 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmet Baruaçu 
(Bakan) 
Temel Göksel 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant (I.) 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orkon 

[A çık Milletvekillikleri I 
Ankara 
Aydın 
Bolu 
Eruincan 

1 
1 
1 
1 

Erzurum 
Giresun 
istanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
1 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

1 
1 
1 
1 

Yozgad 1 

13 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Kızılcabölük Dokumacılar Kooperatifi adına 
gönderilen ve dokumacıların dertlerine karşı 
gösterilon yakın ilgiden dolayı duydukları se

vinci belirten telgrafa Başkanlıkça gereken kar
şılık verilmiştir. 

T. B. M. M. Banmûvi 



. Sayısı: 
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler hakkındaki 1416 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1 /325) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 19. III. 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 891, 6 - 944 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olup Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . I I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka ' 

Gerekçe 

Olağanüstü büyük bir müzik istidadı gösteren ve yeryüzünde örneğine pek az tesadüf edile'n İdil 
Biret'in yurdumuzda yetiştirilemiyeceği, yerli ve yabancı bütün uzmanların verdikleri raporlardan 
anlaşılmaktadır. .İdil Biret, henüz beş yaşındadır. Uzmanlar bü beş yaşındaki çocuğu ancak ana ve 
babasiyle birlikte gönderilebileceğinde sözbirliği etmişlerdir. Yeryüzünde böyle olağanüstü yaradı
lıştaki çocukları yetiştiren pek az kurum ve insan olduğu da yapilan geniş araştırmalar sonunda 
öğrenilmiştir. Gelecekte yurdumuzun öğünebileceği bir varlık olmak istidadını gösteren ve birçok 
yabancı memleketlerin ilgisini çeken idil Biret'in tahsile gönçlerimi esine 1416 sayılı Kanun hüküm
leri müsait değildir. 1416 sayılı Kanun, olağan durumdaki öğrencilerin yabancı memleketlere gönde
rilmesini mümkün kılmaktadır. 

Bu bakımdan gerek îdil Biret'in gerek idil Biret gibi olağanüstü güzel sanat istidadını göste
ren çocukların yabancı memleketlerde ve özel şartlar altında yetiştirilmelerini sağlıyabilmek ama-
ciyle ilişik tasarı hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu rapora 

T. B.M.M. 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . V . 1948 

Esas No. 1/325 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı memleketlere gönderilecek öğren- tarihinde komisyonumuza havale buyurulan ka-
ciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olarak nun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar hazır olduğu halde incelendi. 
Kurulunca 13 . I I I . 1948 tarihinde Yüksek Mec- Güzel sanatların herhangi bir kolunda ola-
lise sunulması kararlaştırılan ve 12 . IV . 1948 ğanüstü bir istidada sahip olduğu ilgili uzman-



larca tesbit olunan çocukları özel şartlar içinde 
yetiştiren kurumların yeryüzünde pek sayılı 
olduğu, bu gibi çorakların yabancı memleketlere 
tahsile gönderilmesine 1416 sayılı Kanun hüküm
lerinin müsait bulunmadığı gerekli açıklamalar 
neticesinde anlaşılmakla tasarı komisyonumuz
ca esas itibariyle kabul edildi. Ancak 1 nci mad
dedeki olağanüstü müzik ve güzel sanat istida
dına sahip oldukları anlaşılan tâbiri, güzel sanat
lar müziği de içine aldığından ve diğer güzel 
sanat kollarından ehemmiyet itibaı'yle farklı ol
madığından açıklık temin etmek maksadiyle, 
güzel sanat dallarından birinde olağanüstü isti
dat gösteren şeklinde değiştirilmiş ve bu ola
ğanüstü istidatların tesbiti için özel bir kurulun 
kararma lüzum olduğu fıkrası maddeye eklen-, 
mistir. 

Güzel sanatlardan birinde olağanüstü istidat 
gösteren çocukların tesbiti, bu çocuklar için uy
gulanacak meslekî ve genel öğretim plânının ha
zırlanması, bu plâna göre gelişmelerinin sağlan
ması, görevlerinin de bu kurula verilmesi zaruri 
görüldüğünden komisyonumuz bu özel kurulun 
görev ve yetkilerini, kimlerden teşekkül edece
ğini belirtmeyi lüzumlu görmüş ve bu maksatla da 
tasarıya 2 nci madde olarak yeni bir madde ek
lenmiştir. Tasarının 3 ncü maddesinde, olağan
üstü sanat istidadına sahip olan çocuklara uygu
lanacak öğrenim plânlarını hazırlayacak olan 
kurul 2 nci maddede mütalâa edildiğinden bu 
hususla ilgili fıkra 3 ncü maddeden çıkarılmış 
yabancı memleketlere gönderilecek olan çocuğun 
ana ve babalarından birinin onunla birlikte gide
memesi ihtimali gözönünde tutularak bu müm
kün olmıyan hallerde Millî Eğitim Bakanlığının 
uygun göreceği başka birinin gönderilebilmesi 
imkânı da sağlanmış, çocuğun öğrenimi ile ilgili 
kayıt, imtihan, kitap, nota gibi giderlere ve 

ödenecek pansiyon ücretlerine temas eden fık
ralar 5 nci maddeye aktarılmıştır. 

Yabancı memleketlere gönderilen olağanüstü 
sanat istidatlı çocuklar öğrenim hayatlarında 
umulan sonucu vermeden geri alındıkları takdir
de bu çocukların özelliği dikkate alınarak hiç
bir tazminat kovuşturmasına bağlı olmamaları, 
hiçbir hizmet ödeviyle de yükümlü tutulmama-
ları uygun görülmüş, bu maksatla da tasarıya 
yeni bir 4 ncü madde eklenmiştir. 

5 nci maddeye, tasarıdaki 3 ncü maddenin 
bazı hükümleri eklenmiş, ayrıca bu çocukların 
seçimi ve gelişimi hakkında Büyük Millet Mec
lisinin devamlı murakabesini sağlamak üzere 
de, "Bu öğrencilerin her türlü tedris vasıta ve 
malzemesi giderleri Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinde açılacak özel bölüme her yıl konu
lacak ödenekten sağlanır" hükmü konulmuş
tur. 

Olağanüstü sanat istidadı olan çocukların 
1948 yılı içinde yabancı memleketlere gönderil
mesini sağlamak maksadiyle, tasarıya geçici 
bir madde konulmuş, Hükümet tasarısının 4 
ncü maddesi, 6 nci, 5 nci maddesi de 7 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Erzurum 

C. Durmnoğlu 
Balıkesir 

Emin üt in (J eli köz 
Denizli 

R. Aydınlı 
İzmir 

E. Çınar 

M. 

Sözcü . 
Urfa 

ti. K. Yetkin 
Çanakkale 

İV. / nen 
Diyarbakır 

Kâtip 
Kars 

T. Taşkının 
Çorum 

H. Ilyaz 
İstanbul 

0. Ocak F. ıV. Çamhbct 
Maraş 

Dr. K. idil 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 

Maraş 
E. tioysal 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/325 

Karar No. 98 
Yüksek Başkanlığa 

29. VI. 1948 

Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci
ler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olarak Mil

lî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 19 . I I I . 1948 tarihli ve 6/944 sayılı tezke-

( S. Sayısı: 190 ) 



resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı; son zamanlarda, musiki alanında ola
ğanüstü bir kabiliyet gösteren ve biri 6, diğeri 
10 yaşında olan iki çocuğun yetiştirilebilmesini 
sağlamak arzusunun ilhamiyle vücuda getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Hükümet bu tasarıyı hazırlarken iki hedef 
gözetmiştir. 

1. Şimdi elde bulunan ve birer hârika ol
dukları yerli ve yabancı musiki üstatları tarafın
dan ittifakla kabul edilen, îdil Biret ve Suna 
Kan adındaki iki çocuğun bu istidatlarını kör
leştirmeden, bu kabîl kabiliyetleri .yetiştirmekte 
olan yabancı müesseselerde yetişmelerini sağla
mak, 

2. Bundan böyle güzel sanatlar sahasında 
olağanüstü kabiliyet göstereceklerin de yetişme
lerini mümkün kılmak. 

Halen mevzuatımız arasında yabancı memle
ketlere gönderilecek öğrenciler hakkında 1416 
sayılı bir Kanun bulunmakta ise de bu muayyen 
bir yaştan sonra ve normal tahsil şartlarına uy
gun olarak tanzim edilmiş bulunduğundan, Hü
kümet bu kanuna ek olarak yukarıki şartlara gö
re yeni bir tasarı hazırlamayı uygun ve zaruri 
görmüştür. 

Millî Eğitim Komisyonu tasarısının esa
sını kabul etmekle beraber, bu kanun 
hükmüne girebilecekleri geçecek kurulun 
gerek teşekkülünde ve gerek görevli
lerinde bazı değişiklikler yapmış ve başarı 
gösteremiyenlerin tazminata ve muvaffakiyet ha
linde mecburi hizmete tâbi ttıtulmamaları gibi 

esasları da tasarıya eklemiştir. 
Komisyonumuz tasarının sevk sebeplerini 

yerinde görmekle beraber böyle istidatların pek 
ender olarak yetiştiklerini de gözönünde bulun
durarak ve bu konuda uzun görüşmeler yaparak 
tasarının, prensip olarak, şimdilik meydana çık
mış ve kabiliyetleri teslim edilmiş olan bu iki ço
cuğa hasredil meşini uygun görmüş ve ileride yi
ne bu şekilde himaye ve yetiştirilmelerinde 

memleket için bir menfaat görülecek istidatlar 
zuhur ederse onlar için de yine yüksek Meclisten 
müsaade istenilmesinin mümkün olduğu netice
sine varmış ve bu prensipe göre yeni bir tasarı 
hazırlamış bulunmaktadır. 

Komisyonun hazırladığı yeni tasarı tamamiy-
le müstakil bir hüviyet taşımakta olup tasarının 
birinci maddesi; İdil Biret ve Suna Kan'm mu
siki tahsil etmek üzere yabancı memleketlere gön
derilmesine Millî Eğitim Bakanını yetkili kıl
maktadır. 

İkinci madde, bu iki çocuğun öğrenim haya
tını takip edecek heyetin kimlerden toplanacağı
nı ve görevlerini tesbit etmektedir. 

Üçüncü madde, çocuklara kimlerin refakat 
edecekleri, bunlara ne zamana kadar ne miktar 
ödenek verileceğini beyan etmektedir. 

Dördüncü madde ile, başarı gösteremedikleri 
takdirde bunlardan hiçbir tazminat istenmiyece-
ği ve başarı gösterdikleri takdirde de hiç bir mec
buri hizmete tâbi tutulmayacakları, ancak kendi
liğimden tahsilini yarıda bırakanlarla,1 tahsilini bi
tirdikten sonra memlekete geri dönmiyenler hak
kında yapılacak muameleyi göstermektedir. 

Beşinci madde, gerek çocukların ve gerekse 
refaket edenlere hangi ödeneklerin ödeneceğini 
göstermektedir. 

Geçici madde, bu kanuna göre 1948 yılı için
de yapılacak harcamaların nereden yapılacağını 
bildirmektedir. 

Bu suretle hazırlanan tasarı ivedilikle görü
şülmek dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Ankara 

. G. Akkerman 
Bursa1 

r . M. T. Simer 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
/ . H. Tigrel 

Amasya 
A. Ey mir 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
§. Uluğ 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Aydın 
Gl. R: Alpman 

İstanbul 
Dr. A. Adtvar 

Kastamonu Kırşehir Niğde 
M. Akalın §. Torgut R. Gürsoy 

Samsun Tokad 
M. A. Yörüker R. A. Sevengü 
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HKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabanct memleketlere gönderilecek öğrenciler 
hakkındaki 1416 sayılı Kanuna^ ek kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Olağanüstü müzik ve güzel 
sanat istidadına sahip oldukları anlaşılan ve 
durumları 1416 sayılı Kanun hükümlerine 
uymıyan çocuklar, yetiştirilmek üzere Millî 
Eğitim Bakanlığınca yabancı memleketlere 
gönderilir. 

MADDE 2. — Bu durumdaki çocukların, 
yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere göıı-
derilebilmeleri için, olağanüstü müzik ve güzel 
sanat istidadına sahip olduklarının, Millî Eği
tim Bakanlığınca kurulacak ilgili uzmanlardan 
müteşekkil bir kurul tarafından kesin olarak 
saptanması şarttır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTlRİŞl 

Yabana Memleketlere gönderilecek Öğrenciler 
hakkındaki 1416 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Güzel Sanat dallarından birin
de olağanüstü istidat gösteren çocukları, bu kanu
nun esasları ve 8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sa
yılı Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan genel 
hükümleri uyarınca yetiştirilmek üzere ve ikin
ci maddede görevli ve kuruluş şekli göste
rilen kurulun kararma dayanmak şartiyle ya
bancı memleketlere göndermeye Millî Eğitim 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. —~Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek çocukların güzel sa
natlarda olağanüstü istidat sahibi olduklarını 
tesbit etmek, bu çocuklar- için uygulanacak, mes
lekî ve genel öğrenim plânını yaparak bu plâna 
göre öğrenimlerinin gelişmesini devam ettikleri 
kurumlanıl Müdür veya. uzmanlarından her yıl-
alıııaeak raporlarla takip etmek ve çocuğun öğ
renimde ilerleyişini tatmin edici bulmadığı za
man memlekete geri çağırmak görev ve yetki
sini haiz olmak üzere aşağıdaki kimselerden bir-

"Özel Danışma Kurulu" teşkil olunur. 
1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 

Dairesi Başkanı. 
2. Yüksek Öğretim ve Güzel Sanatlar Ge

nel Müdürleri. 
3. Güzel sanatlar Akademisi veya Devlet 

Konservatuvarı Müdürü. 
4. Devlet Opera ve Tiyatrosu Müdürü. 
5. Güzel Sanatlar Akademisi yahut Devlet 

Konservatuvarı Öğretmenler Kurulunca, gön
derilecek çocuğun ilgili olduğu sanat dalı men
suplarından seçilecek üç profesör veya öğret
men ; 

6. Millî Eğitim Bakanının uygun göreceği 
bir uzman; 

(Üçüncü ve beşinci fıkralarda yazılı müdür, 
profesör veya öğretmenler yalnız ilgili olduk
ları çocuklar hakkında kurul toplantılarına ka
tılırlar.) 

Bu kurul gereken hallerde Millî Eğitim Ba
kanının daveti üzerine toplanır. Kararlarından 
öğrenci yollamaya ait olanlarının uygulanması 
Millî Eğitim Bakanının onanıma bağlıdır. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞl | 

İdil Bir et ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere 
müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Musiki sahasında olağanüstü is 
tidat gösteren Münir Biret kızı 1941 doğumlu 
idil Biret'i ve Nuri Kan kızı 1936 doğumlu Suna 
Kan'ı, bu kanunun esasları ve 8 Nisan 1929 ta
rihli ve 1416 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
olmıyan genel hükümleri uyarınca musiki tahsil 
etmek üzere yabancı memleketlere göndermeye 
Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2.— Millî Eğitim Bakanlığı, idil Bi
ret ve Suna Kan'ın öğrenim hayatını Millî Eği
tim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı, 
Yüksek öğretim Genel Müdürü, Güzel Sanatlar 
Genel Müdürü, Devlet Konservatuvarı Müdürü, 
Devlet Konservatuvarı öğretmenler Kurulunca 
seçilecek üç müzik öğretmeni ve Millî Eğitim Ba
kanının uygun göreceği bir uzmandan müteşek
kil bir Komisyon marifetiyle takibettirir. Bu 
kurul, gereken hallerde Millî Eğitim Bakanının 
daveti üzerine toplanır; görevleri şunlardır: 

a) îdil Biret ve Suna Kan hakkında uygu
lanacak meslekî ve genel öğrenim plânını ve öğ
renim müddetini yabancı memleketlerdeki uz
manların da düşünce ve tekliflerini almak sure
tiyle hazırlamak ve gereken hallerde aynı suretle 
uzmanların fikir ve tekliflerini aldıktan sonra 
değiştirmek, 

b) Bu plâna göre öğrenimlerinin gelişmesini 
çocukların devam ettikleri kurumların müdür ve
ya uzmanlarından her yıl alınacak ve gereken 
hallerde uzmanlardan istenilecek raporlarla taki-
betmek, 

c) Bu öğrencilerin öğrenimde ilerleyişlerini 
tatmin edici bulmadığı zaman kendilerini mem
lekete çağırmak hususunda karar vermek. 
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MADDE 3. — İkinci Madde uyarınca du
rumları belirtilen olağanüstü müzik ve güzel 
sanat istidadına sahip çocuklar hakkında uy
gulanacak öğrenim pılânı Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanıl'. Çocuğa, gönderileceği yerin 
öğrenci ödeneğini geçmemek üzere verilecek 
aylık ödenekle birlikte gidecek olan aile efra
dından yalnız birisine çocuk 15 yaşını bitirin
ceye kadar geçecek süre zarfında öğrenci öde
neğini geçmemek üzere verilecek ödenek, ço
cuk ve birlikte gidecek olanın bir defaya mah
sus olmak üzere gidiş ve geliş yol giderleri ve 
çocuğun öğrenim iyi e ilgili kayıt, imtihan, ki
tap, nota gibi gerekli giderleri Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin yabancı memleketlere 
gönderilecek öğrencilerin öğrenim ve yol para
ları bölümündeki ödenekten karşılanır. 

Olağanüstü müzik ve güzel sanat istidadına 
sahip okluğu anlaşılan çocuk, okul ve müesse
selerde yemekli ve yatılı pansiyoner kaldığı 
takdirde kendisine öğrenci ödeneği verilnıiye-
rek pansiyon ücreti ve bu ücret dışında kitap, 
nota, özel ders imtihan gibi hususlar için ayrı
ca para alındığı takdirde bu paralar Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinin aynı bölümündeki 
ödenekten fatura karşılığı okul ve müesseseye 
ödenir. 

M. E. K. 

MADDE .3. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olan çocukların ana 
ve babalarından birini, bu mümkün olmıyan hal
lerde uygun göreceği başka birini gidiş ve geliş 
yollukları (bir defaya mahsus olmak üzere) ve 
gönderileceği yerin öğrenci ödeneğini geçme
mek üzere verilecek aylık bir ödenekle çocuğun 
beraberinde göndermeye Millî Eğitim Bakanı 
yetkilidir. Bu suretle gönderilenlere ancak ço
cuk 15 yaşını dolduruncaya kadar ödenek veri
lir. 

MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilen olağanüstü sanat isti
datlı çocuklar, öğrenim hayatlarında umulan 
sonucu vermeden memlekete geri alındıkları 
takdirde hiçbir tazminat kovuşturmasına bağlı 
olmıyacakları gibi hizmet ödeviyle de yükümlü 
tutulmazlar. 

MADDE 5. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olağanüstü istidatlı 
çocukların ve üçüncü madde uyarınca beraber-
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MADDE 3 . ' — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olan çocukların ana 
veya babası veya vasisi, bu mümkün olmadığı 
takdirde bunların münasip görecekleri kimse, 
öğrenci ile birlikte gönderilir. Bu zatın çocuğa 
bakabilecek yaşta ve durumda olması gerektir. 
Bu suretle öğrenci ile birlikte gönderilecek 
kimseye bir defaya mahsus olmak üzere gidiş 
ve geliş yollukları ve çocuk 16 yaşını doldu
runcaya kadar talebenin gönderileceği yerin 
öğrenci ödeneği miktarınca aylık ödenek ve
rilir. 

MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı 
memleketlere gönderilecek olağanüstü sanat 
istidatlı çocuklar öğrenim hayatlarında umu
lan sonucu vermeden memlekete geri çağırıldık
ları takdirde hiçbir tazminat kovuşturmasına 
bağlı olmazlar. Tahsillerini başarı ile bitirip 
döndükleri zaman mecburi hizmet ödevi ile yü
kümlü tutulmazlar. Kanuna uygun mazereti 
olmadan kendiliğinden tahsilini yarı bırakır veya 
tahsilini bitirdikten sonra memlekete geri dön
mezse gerek kendileri gerek beraberlerinde 
gönderilmiş olan kimseler için ihtiyar olunmuş 
bütün masraflar tutarı öğrenciden veyahut veli 
veya vasisinden tahsil olunur, öğrencinin ya
bancı memlekete gönderilebibnesi için veli veya 
vasisinin bu yolda kefilli bir taahhüt senedi ver
mesi gerekir. 

MADDE 5. — Bu kanun uyarınca ya
bancı memleketlere gönderilecek olağanüstü is
tidatlı çocukların ve beraberlerinde yollanacak 
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MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 

S 

Millî Eğitim Bakanı 
E. §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Dışişleri B. V. ve 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

F. A. Barutçu 
Adalet Bakanı 

içişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
K. Gülek 

ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. İV. Gündüzalp 

M. E. K. 

1 erinde yollanacak kimselerin aylık ödenekle
riyle yollukları, öğrenciler yetiştirildikleri okul 
veya müesseselere yemekli ve yatılı pansiyoner 
olarak yazdırıldıkları takdirde aylık ödenekleri 
yerine ilgili kurumlara ödenecek pansiyon üc
retleri ve genel olarak bu öğrencilerin her türlü 
tedris vasıta ve malzemesi giderleri Millî Eğitini 
rtakanlığı bütçesinde açılacak özel bölüme her 
yıl konulacak ödenekten sağlanır, 

GBÇlGt MADDE — Bu kanunun uygulan
masının 1948 yılı içinde gerektirdiği giderle:' 
1948 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 587 
nci «yabancı memleketlere gönderilecek öğren
cilerin her çeşit giderleri» bölümünün lo ııcü 
çeşitli giderler maddesinden ödenir. 

MADDE 6. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen; 

MADDE 7. — Hükümet teklifinin 5 ıu?i 
maddesi aynen; 

CS. Sayısı: 190 ) 
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B. K. 

kimselerin aylık ödenekleriyle yollukları, öğ
renciler yerleştirildikleri okul veya müesesele-
re yemekli ve yatılı pansiyoner olarak yazdırıl-
dıkları takdirde aylık ödenekleri yerine ilgili 
kurumlara ödenecek pansiyon ücretleri ve ge
nel olarak o öğrencilerin her türlü tedris vası
ta ve malzemesi giderleri de ödenir, 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun gereğince 
1948 yılı içinde yapılacak harcamalar, 1948 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 587 nci ya
bancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin 
her çeşit giderleri bölümünün (13) ncü (çeşitli 
giderler) maddesinden ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür, 

( S. Sayısı: 190 ) 



S. Sayısı: 194 
Bolu'nun Düzce İlçesinden Haliloğlu Mehmet Meric'in hükümlü ol
duğu cezanın geri kalan kısmının affına dair Adalet Komisyonu 

raporu (5 /74) 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 1 . VII. 1948 

Esas No. 4/94 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Adam öldürmekten on beş sene ağır hapis 
cezasına sureti kafiyede hükümlü Mehmet Meriç-
in bakiye cezasının affa mazhar olması Dilekçe 
Komisyonunun 21.VI.1948 gün ve 4226/4552 sa
yılı raporu Komisyonumuza havale edilmekle 
konuşuldu. 

Hükümlü Mehmet Meric'in kardeşini tehev-
vüren tabanca ile katlinden dolayı ön beş sene 
ağır hapis cezasına mahkûm olup 4 . VI I I . 1924 
günündenberi cezasını çekmek üzere cezaevine 
alınıp müptela olduğu verem hastalığı dolayı-
siyle mütaaddit tarihlerde cezanın infazı kesile-
lerek bugüne kadar ikmal ettirilememiş bulun
maktadır. 

Filhakika 10 . V I I . 1947 tarihinde verilen 
muayene raporunda halen hastalığın, cezanın 
infazına mâni olacak bir hal arzetmediği teba
rüz ettirilmiş ise de 2330 sayılı Af Kanunu ile 
beş senesi affa tâbi tutularak on seneye indi
rilmiş olan bir cezanın 1924 senesindenberi in
fazı mümkün olamamış bu suretle cezanın ga
yelerinden biri olan içtimai faidenin tahakkuku 
da bu suretle artık bahis konusu olamamış ve 
hastalık dolayısiyle bu mânevi ıstırabı uzun se

neler çekmiş olmakla da hükümlünün müte-
nebbih olduğu kanaati de tahassül eylemiş ve 
Yüksek Meclisin atıfetine lâyık olduğu netice
sine varılmıştır. Bu itibarla bakiye cezasının 
mazharı af olması hususuna çoğunlukla karar 
verilmiş olduğundan Kamutayın Yüce tasvibi
ne arzolunmak üzere bu husustaki kanun tasarısı 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kayseri Kırşehir 

R. özsoy S. Kurutluoğlu 
Muhalifim 

Kâtip Afyon K. Afyon K. 
Muhalifim Muhalifim 
H. Bozca H. Dinçer 

Ankara Antalya Balıkesir 
E. H. Ergun N. Aksoy O. N. Burcu 

Bursa Denizli istanbul 
A. Konuk N. Küçüka M. H. Gelenbeğ 

îzmir Kastamonu Kayseri 
E. Oran Dr. F. Ecevit S. A. Feyzîoğlu 

Manisa Rize 
F. Uslu Dr. S. A. Dilcmre 
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ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Bolu'un Düzce İlçesinden Halil Meriçoğlu Meh
met Meric'in hükümlü olduğu cezasının geri ka-

lan kısmının affına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bolu'mm Düzce kazasının MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde 
Oamiikebir mahallesinden Halil Meriçoğlu Meh- yürürlüğe girer. 
met Meric'in hükümlü olduğu on beş sene 
ağır hapis cezasının halen infaz edilmemiş olan MADDE ;>. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
kısmı affedilmiştir. yürütül'. ; 

( S. Sayısı : 194 ) 



S. Sayısı: 195 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1 /374) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü t ;28 . VI . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1015 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim .Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . VI . 1948 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 4926 
sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte bağlı olarak suulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Ortaokulu bulunmıyan ile ve ilçelerimizde 1948 - 1949 ders yılı İtasında 40 ortaokul açılma
sı düşünülmektedir. 

Bu ortaokullar için 40 müdürlük kadrosuna ihtiyaç vardır. 
Millî Eğitim Bakanlığının 1948 bütçesinin ek görev tazminatı bölümünde yetecek kadar öde

nek bulunmadığı cihetle bu 40 kadronun 4 aylık ücret tutarı olan 10 000 lira 598 nci bölümün bi
rinci maddesini teşkil eden kamulaştırma ödeneğinden indirilerek aktarma yapılma suretiyle sağ
lanacaktır. 

Bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır., 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. ,.... , 
MilU Eğitim Komisyonu 30. l I • M48 

Esa.s No. 1/374 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

28 . VI . 1948 tarihinde Komisyonumuza ha- malardan sonra tasarı oybirliğiyle kabul edildi. 
vale buyurulan 4926 sayılı Kanuna bağlı 2 ııu- Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön-
maralı cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
kanun tasarısı 29 . Haziran 1948 tarihinde. Millî Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 
Eğitim Bakanı haaır bulunduğu halde görü- Krzurum Urfa 
şüldü. Millî Eğitim Bakamının yaptığı açıkln- (\ Thvrsunoğlu S, K. Yetkin 
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Kât ip Trabzon Trabzon (Çanakkale 
Kars Çorum İzmir Z. MoUoğlu M. R. Tarakçıoğlu N. ti nen 

T. Taşkıran II. İlgaz E. Çınar Maraş Tekirdağ Balıkesir 
E. Soysal E. Ataç Eminittin Çelik öz 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Hiltçe Komisyonu 

Esas No. 1/374 
Karar No. 102 

Yüksek 
Millî Eğit im Bakanlığı kuruluş kadrolar ı hak

kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanıp, Başbakanlığın 28 . V.1 . 
1948 tarihli ve 71/lOlf) sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı, Millî Eğit im 
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle, Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı ortaokulu bulunmıyan il ve ilçelerimi
zin bir kısmında açılması derpiş edilen ortaokul 
müdür ihtiyacını karşılamak üzere hazırlan
mıştır . 

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre 
ortaokulu bulunmıyan illerimizle bir kısım ille
rimizde açılması düşünülen 40 ortaokul için 50 
lira aylıklı 40 müdür lük kadrosuna ihtiyaç oldu
ğu anlaşılmış bulunmakta olup 1948 ders yılı 
içinde gereken ödenek de Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin 598 nci bölümünden aktarma yoliyle 
temin edileceği bildirilmiş olduğundan tasarı 

I. . VII. 1918 

Başkanlığa 

Komisyonumuzca da yedinde görülerek ayniyle 
kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi dileği ile Kamutayın 
onayına arzediimek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur . 

Söze ü 
Ankara 
M. Eriş 
Amasya 

A. K. Yiğit oğlu 
Balıkesir 
E. Altan 
Eskişehir 

Muhalifim 
.1 . Oğuz 
istanbul 

Dr. A. Adtvar 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Amasya 
.1 . Ey mir 

Aydın 
67. R. A ip man 
.Diyarbakır 

.Sy. riuğ 

Kskişehir 
Muhalifim 

.1 . Potuoğlu 
Kocaeli 

Dr. E. 8. Bürge 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Kâtip 
Ankara, 

E. Öymvn 
Ankara 
C. Gölet 

Bursa 
E. Bük 

Kskişehir 
Muhalifim 

/ / . Polatkan 
Kırşehir 
S. T orgu! 

Konya 
71/. A. Binal 

Tokad 
R. A. Sevengi! 

( S. Sayısı : 195 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Hakanlığı Kuruluş kadroları hak
kındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet-

relde değişiklik yapılması hakkında Kanım 
tasarısı 

MADDE 1. — 10 . VJ . .1946 tarihli ve 4920 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki lise, 
öğretmen okulu ve ortaokul idarecileri kadro
larına 5ü lira ücretli 40 müdürlük kadrosu ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1948 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretJi cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki (598) nci bölümün (1 ) 
nci (Kamulaştırma ve satmalına karşılığı) mad
desinden (10 000) lira aynı kısımdaki (561) 
nci bölümün (1) nci (4644 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ek görev tazminatı) maddesine 
aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 Ağustos 1948 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başlı. Yardımcısı 
/ / . Saka 

Devlet Bakanı 

• Millî Savunma Bakanı 
//. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. liaıujuoğlu 

Bkonoıai Bakanı 
('. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişir git 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma 
T. B. 

Adalet Bakanı 
E. S irmen 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
$. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Ar.- Erim 

S. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
C. Oval 

Ticaret Bakanı 
C. S. Bari as 

Bakanı 
Balta 

ı«l»»ı 
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S. Sayısı: 196 
istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /168) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 18 .IV . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 744, 6/1104 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 1 . 1 . 
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş ırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim, Başbakan 

B. Peker 

Gerekçe 

Üniversiteler Kanunu her fakültenin özerkliğini ve tüzel kişiliğini kabul etmiş ve bu suretle her 
fakülte ayrı bir varlık kazanmış olduğundan tasarıda üniversite merkez idare kadrosiyle her fa
kültenin öğretim ve idare kuruluş kadrosu ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Tasarı ile teklif edilen kuruluş kadrosunun idari kısmı kanunun hükmüne uygun bir hale ko
nulmuştur. Bunun için merkez kadrosunda bugüne kadar mevcut tedris işleri, idari ve malî 
kalemleri birleştirilerek yazı işleri müdürlüğüne çevrilmiş ve Üniversite mensuplarının zatişleri-
nin Üniversitede toplandığı göz önünde tutularak yeniden bir Zatişleri Müdürlüğü kurulmuştur. 

Kitablık Müdürlüğü ise bugün mevcut şeklini muhafaza etmektedir. 
Fakültelerin öğretim kadroları mevcut Üniversite kadrosiyle karşılaştırıldığı zaman büyük bir 

fark görülmektedir. Bu fark aşağıki sebeplerden ileri gelmektedir. 
1. 1933 tenberi gerek Üniversitemizin ve gerek dünya üniversitelerinin takibettiği gelişme 

seyri kadroda tabiî ve zaruri bir yükselme husule getirmektedir. 
2. Fakültelerimizin her birinde sadece kulağa hitap eden bir öğretim sistemi yerine öğrenciyi 

şahsi çalışmaya sevkedecek, bu çalışmaları ve araştırmaları kontrol edecek bir sistem takibedilmesi 
zaruridir. Bu sistem lâboratuvar ve kliniklerde öğrenci çalışmalarının daha ufak gruplara ayrı
larak daha ferdîleştirilmesini, seminer ve praktikumların artırılmasını ve kuvvetlendirilmesini 
icabettirm ektedir. Eskidenberi böyle bir çalışma sistemine daha geniş yer veren Anglo - Amerikan 
müesseselerinde öğrenci sayısı ile öğrelim üyesi arasında çok sıkı bir nispet kurulmuştur. Fransa 
^ibi bilhassa hukuk ve ekonomi öğretiminde eskiden takrirlerle iktifa eden memleketlerde de bu 
sistemin yetersizliği görülmüş ve seminer ve praktikum çalışmaları kuvvetlendirilmiştir. Memle
ketimizde bazı fakültelerimizin tatbik ettikleri mektep sisteminin ihtiyaçlarımıza uymadığını tecrü
beler gösterdiğinden bütün fakültelerimizde dünyanın kabul ettiği reformun yapılması ve 
lâboratuvar, klinik, seminer ve praktikum çalışmalarının kuvvetlendirilmesi, bu suretle öğrenci
nin olaylarla kabiliyetini denetliyecek bir usulün tatbiki zaruridir. 

Böyle bir usulün tatbiki ise geniş bir kadroya ve bilhassa yardımcı kadrosuna ihtiyaç göster
mektedir. Üniversitemiz de kendisinden beklenenvazifeleri yerine getirmesi için bunu başarmak 
mecburiyetindedir. Kadroyu genişleten mühim bir sebep de budur. 

3. istanbul Üniversitesi öğrenci sayısı bakımından büyük bir yükselme göstermektedir. 1933 
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yılında Tıp Fakültesinde 747 Hukuk Fakültesinde 993 Fen Fakültesinde 1295 Edebiyat Fakültesin
de 319 öğrenci bulunmasına mukabil 1945 - 1946 yılında bu sayı Tıpta 3253, Hukukta 2623, Fende 
3555, Edebiyatta 1802, İktisatta 962 yi bulmuştur. Bu yıl da Üniversitemiz büyük bir gayretle F . K. 
B. Tıp dalma 600, Dişçi dalma 65, Eczacı dalma 80, Hukuk Fakültesine 1000, İktisat Fakültesine 
500, Edebiyat P'aküitesinin çeşitli dallarına 950, Fen Fakültesine 400 öğrenci kabul etmiştir. 

Bu miktarın birçok üniversitelerdeki ve hususiyle Auglo-Amerikan Üniversitelerindeki miktara 
nazaran normalin çok üstünde olduğu aşikârdır. Fakat lise mezunlarının günden güne artması ve 
buna mukabil yeni üniversiteler kurulmasındaki maddi ve tabiî güçlükler gözönünde tutulursa İs
tanbul Üniversitesinin daha birçok seneler bu ihtiyacı karşılamak mecburiyetinde olduğu görülür. 

öğrenci sayısının artışına nazaran öğretini kadrosunun da 478 artması lâzımgelirken fiilî artış 
ancak 78 den ibaret kalmıştır. Bu ise öğrenci artışına nispetle ancak % 16,5 kadar bir çoğalma 
teşkil eder. Bu durum İstanbul Üniversitesinin elindeki kadro ile vazifesini dünkü kadar da göreme
diğini açıkça gösterir. 

Bu çoğalma da tasarının bugünkü kadrodan farklı olmasının en önemli bir sebebini tegkİl et
mektedir. 

4. Üniversiteler Kanunu, üniversiteye öğretim görevinden maada araştırmalar vazifesi de 
vermektedir. Vazifenin genişlemesi tabiatiyle kadronun genişlemesi neticesini meydana getirmiş
tir. 

5. Türkiye'nin en eski Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi yarın kurulacak üniversitele
rin elemanlarını da yetiştirmekle ödevlendirilmiş bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesinin bu 
ödevi de doçent ve asistan kadrosunun geniş tutulmasını zaruri kılmaktadır. 

6. Tıp Fkültemiz hastanelerde de birtakım ödevleri üzerine almak mecburiyetindedir. Bu 
mecburiyet Tıp Fakültesi kadrosunda bir genişlemeyi icabettirmiştir. 

Tasarının hazırlanmasında ilk önce her fakültenin normal kürsü ve enstitüsü sayısı göz önünde 
tutulmuş ve bu bakımdan 1933 de profesör Malş tarafından hazırlanan rapordan da faydalanıl
mış ve ekser fakültelerimizde bu rapordaki esas kabul edilmiştir. Her kürsüye eklenecek öğre
tim üyesi ve yardımcısı da yine kürsünün ihtiyacına göre düzenlenmiştir. 

Ancak öğrenci sayısının çokluğu bazı kürsülerin birkaç sayıda olmasını gerektirmiştir. 
öğretim kadrosu hazırlanırken 15 - 20 senelik bir gelişme ve ihtiyaç göz önünde tutulmuştur. 

Aynı zamanda bu müddet zarfında yabancı profesörlerle idare edilen kürsü ve derslerin de Türk 
Profesörlere, verileceği düşünülmüş ve halen ücretli profesörlerle idare edilen kürsüler de kuru
luş kadrosuna alınmıştır. 

Hazırlanan kuruluş kadrosunun derhal tamamen tatbikma imkâna yoktur. Bu kadro zamanla 
tatbik edilecek ve ancak 10 - 15 senede tamamlanmış olacaktır. 

Önümüzdeki senelerde bu kadronun mühim bir kısmı bütçenin L cetveline alınacaktır. Nite
kim bu kadronun 1947 bütçesine alınan kısmı hemen hemen 1946 da carî kadrosunun aynıdır. 
Aradaki fark Tıp Fakültesinde 6, Hukuk Fakültesinde 1, Kjdebiyat Fakültesinde 5, Fen Fakülte
sinde 2 den ibarettir. Bu fark da öğrenci sayısının artmasından ileri gelme zaruri bir çoğalma
dır. 

İdare kadrolarında yine öğrenci sayısı gözönünde tutulmuş ve hususiyle öğrenci dosyalarının iyi 
bir tarzda tutulması, kitaplıkların muhafazası ve gelişmesi için esaslı bir teşkilât kurulmaya çalışıl
mıştır. 

Tek görev tazminatlarında eskisine nazaran bir değişiklik yoktur. Her nekadar Üniversiteler 
Kanunu profesörlerin üzerinde enstitü müdürlüğü vazifesinin de bulunabileceğini ve bunun için o 
profesörün bir ücret de alacağını kabul etmekte ise de İstanbul Üniversitesi bu enstitülerin üniver
site çalışmalarının dışma çıkan ve Devlet teşkilâtında ayrı bir kanunla ayrı bir varlık kazanan ve 
yerler alan enstitülere ait olduğunu, üniversite vefakülteler içindeki enstitüler müdürlüklerinin pro
fesörlük vazifesinin tabiî bir icabı bulunduğunu göz önünde tutarak bunları kuruluş kardosuna 
koymaya lüzum görmemiştir. 
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Bu sebeplerden dolayı İlişik kanun tasarısı 1947 yılı Bütçesi için Devlete malî bir yük yüklemi-
yecek ve tedricen tatbik edilecek ve fakat 15 - 20 sene zarfında İstanbul Üniversitesinin hesaplı ve 
fakat emin adımlarla gelişmesini sağlamış bulunacaktır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/168 
Karar No. 11 

9. VI.1947 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
da hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 18.IV.1947 
tarih ve 6/1104 sayılı tezkereleriyle Meclise sunu
lan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanı ve bu 

Üniversitenin temsilcileri hazır oldukları halde 
Komisyonumuzca incelendi. 

1. Kanun tasarısının birinci, ikinci ve üçün
cü maddeleri olduğu gibi oybirliğiyle kabul 
olundu. Yalnız yeni kadro durumunun gerek
tirdiği ödeneğin 1948 yılı bütçesiyle sağlanabi
leceğime bu sebeple tasarının yürürlük başlangıcı 
hakkında olan dördüncü maddedeki tarihin 1 
Ocak 1948 olarak düzeltilmesi gerekmekte ol
duğu Millî Eğitim Bakanının açıklamasından 
anlaşılmakla dördüncü madde buna göre dü
zeltilmiş ve bu sebeple 1947 yılı için bir (L) cet
veline lüzum kalmadığından geçici birinci mad
denin tasarıdan çıkarılması uygun görülmüş an
cak bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Üniversite 
kadrolarında görevli bulunanların yeniden tâyin 
gerekeceği için lüzumsuz bir formaliteye mej'dan 
kalmamak üzere başka bir geçici madde eklene
rek kadro, aylık ve unvanları değişmiyenlerin 
yeniden tâyinlerine lüzum kalmaması sağlan
mıştır. 

2. Bağlı cetvellere gelince: Bunlardan (i.) 
sayılı cetvelde; İstanbul Üniversitesinin on yıllık 
gelişmesi, ileride memleketin diğer taraflarında 
kurulması temenni olunan Üniversitelere öğretim 
üyeleri yetiştirilmesi imkânı ve altaylık derecele
rinde bulunan profesör, doçent ve asistanların bu 
on yıl içindeki 'yükselmeleri; zamanla ayrılmas, 
muhtemel bulunan yabancı profesör ve uzmanla
rın yerlerine Türk Profesör ve uzmanların geti
rilmeleri hususları düşünülerek birkaç değişiklik 
yapılmıştır: 

Rektörlüğün yönetim kadrosunda bir isim 
değişikliği yapılmış 25 liralık üç memurluk çıka
rılmıştır. Üniversite gençliğinin sağlık işlerini 
düzenlemek ve bir elden yönetmek için 80 lira
lık bir sosyal işler ve sağlık merkezi müdürlüğü 
ile Üniversiteli gençlerin yetişmesini takip ve 
fakültelerin istatistiklerini değerlendirmek için 
60 liralık bioınetri ve istatistik uzmanlığı kad
rosu eklenmiştir. 

Diş hekimliği, Eczacı okulları yönetim kad
roları : 

Bu okullar, mahiyet itibariyle ve öğretim 
bakımından birer Üniversite fakültesi durumun
da olduklarından bunların bir an önce bu esasa 
göre gelişimi temenni edilmiştir. Tıp Fakültesi 
dekanının izahlarından bu gelişmenin ancak bina 
tedariki ile kabil olacağı anlaşılmış ve bunlara 
birer fakülte mahiyeti verilmesi Üniversitece de 
arzu edildiği öğrenilmiştir. Bina tedarikine ka
dar Eczacı Okulu yönetim kadrosunun, Diş He
kimliği Okulunun yönetim kadrosiyle denkleşti
rilmesi ve elindeki ayniyatın çokluğu ve muhtelif 
I âboratu varlar in hizmeti gözönüne alınarak bu
raya 40 liralık bir kalem şefi, 30 liralık bir kâtip 
ve mutemet kadrosu eklenmiş, 20 liralık bir kâ-
1 ip çıkarılmıştır. 

İstanbul Tıp Fakültesi hemşireliklerinin «D» 
cetvelinde olması ve memurluk haklarından 
mahrum bulunması sebebiyle Tıp Fakültesinin 
hemşire tedarikine büyük müşkülâtla karşılaş
tığı ötedenberi dikkati çekmekte olduğundan 
Ankara Tıp Fakültesinin kadrosunda olduğu gi
bi İstanbul Tıp Fakültesi hemşirelerinin de ay
lığa geçirilmesi temenniye değer görülmüştür. 

Hukuk Fakültesi: 
Hukuk Fakültesi yönetim kadrosunda iş bö-
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lümü göz önüne alınarak yalnız memurluk un
vanlarında değişiklik yapılmıştır. 

Edebiyat, Fen Ekonomi fakülteleri yönetim 
kadrolarında bir değişiklik yapılmasına lüzum 
görülmemiştir. 

Tıp Fakültesi: 
Bu fakülte profesör kadrosunun ihtiyaca uy

madığı anlaşılmış ve 100 lük kadroya iki, 90 lık 
kadroya iki profesör eklenmesi ve 80 lik profe
sör kadrosu 13 ten 9 a indirilmesi ve doçentler 
sayısı da, fakültenin gelişmesi ve hattâ ihtiya
cını karşılaması bakımından az görülmüş oldu
ğundan 10 adet 80, 5 adet 70 ve 10 adet 60 lira
lık doçentlik ilâve edilmiştir. Yine aynı sebep
ler dolayısiyle uzmanlık için çalışanlar kadro
sundan 25 asistanlık yardımcılar kadrosuna ge
çirilmiştir. 

Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri: 
Ru fakültenin 80 liralık profesörlük kadro

sundan biri alınarak 80 liralık bir doçentlik 
kadrosu ihdas edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri: 
Edebiyat fakültesinde 90 liralık profesörlük 

kadrosundan iki adet indirilerek 80 liralık pro
fesörlüğe ilâve edilmiş ve elde edilen tasarrufla 
karşılanmak üzere 70 liralık doçentliklerden 
ikisi 80 liraya çıkarılmıştır. 

Aynı fakültenin yardımcılar kısmının okut
manlar kadrosunun sayılarında bazı daktilo ha
talarının olduğu dikkati çekmesi üzerine tashihi 
gerekli görülerek düzeltilmiş ve uzman unva
nının da okutmana çevrilmesi kararlaştırılmıştır. 

Fen Fakültesi öğretim üyeleri: 
Bu fakültenin öğretim üyeleri kadrosunda 

mevcut profesörlerin bugünkü aylık durumları 
göz önüne alınarak bazı değişiklikler yapılmış
tır. Şöyle ki : 150 lik kadrodan iki, 125 likten 
bir, 100 den bir, 90 lıktan iki aded indirilerek 
80 lige altı profesör ilâve edilmiş ve bu tasar
rufla karşılanmak üzere 70 likten iki doçentlik 
80 lige çıkarılmıştır. 

Ekonomi Fakültesi öğretim üyeleri: 
Yine aynı düşüncelerle bu fakültede aşağı

daki değişiklikler yapılmıştır. Yani 125 likten 
bir, 100 Kikten bir indirilmiş, 80 lige iki eklen
miştir. 70 likteki iki doçentlik 80 4iğe çıkarıl
mıştır. 

3. Bu suretle yapılan değişiklikler netice
sinde İstanbul Üniversitesi umumi kadrosu yıl
lık olarak 171 300 lira artırılmış ve tasarruf
larla da 74 800 lira indirilmiş olup binnetice 
İstanbul Üniversitesi kadrosuna 96 500 lira ilâ
ve edilmiş demektir. 

4. Genel olarak Komisyonumuzca : 
A) Fakültelerde öğrenci izdihamı ve tedris 

elemanlarının azlığı talebeyi lâyıkı veçhile ye-
tiştirmiye kifayet etmediği hakkında dekanla
rın dikkati çekilmiş ve mümkün olan fakülteler
de öğle sonrası veya akşam kursları ihdas edilmek 
suretiyle daha geniş bir Öğretim imkânının sağ
lanması temenni edilmiştir. Bilhassa teorik ted
risat yapan fakültelerde bu hususun kuvveden 
fiile çıkarılması mümkün görülmüştür. 

B) Tıp Fakültesi tedrisatı arasında koru
yucu hekimlik sahasında yeni hekimlerimizin 
kâfi bir bilgisi bulunmadığından Anglosakson 
Âlemi Tıp Fakültelerinde emsaline raslanan bi
rer koruyucu hekimlik kürsüsünün ihdası te
menni edilmiştir. 

Bu suretle çok önemli bir konu olan oyun ço
cuğu, okul çocuğu ve bulûğ çağı gençlerinin sağ
lıklarının korunması yolunda önemli adımlar 
atılacağına ve son sınıflarda yapılacak bu ted
risat ile hekimlerimizin umumiyetle ilk görev al
dıkları Hükümet hekimliklerinde taze bilgi ve 
vukuf ile çalışmaları sağlanmış olacağına şüphe 
yoktur. 

Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Başkanı Sözcü 

Manisa Emmin i 
R. N. Edgüer C. Durmnoğlu 

Kâtip 
Urfa Ankara Balıkesir 

S. K. Yetkin A. R. Bekman Eminiltİn Çelik öz 
Bingöl Çorum İzmir 

T. Banguoğhı II. İlgaz E. Çınar 
Kars Kırşehir Maraş 

T. Taşkıran 1. II. Baltaeıoğlu Dr. K. İdil 
Maraş Ordu Tekirdağ 

E. Soysal Y. Z. Ortaç E. Atar 
Trabzon Trabzon 

Z. Molaoğlu M. R. Tarakç.ıoğhı 
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Bütçe Kom 

T..B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/168 
Karar No. 103 

Yüksek 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kında Başbakanlığın 18 . IV . 1947 tarihli ve 
6/1104 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan Kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu ra-
porlariyle birlikte komisyonumuza verilmekle 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkili temsilcisiyle Mali
ye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı, 3936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
hükümlerine göre istanbul Üniversitesinin kuru
luş kadrolarını tesbit etmek maksadiyle hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Hükümet teklifine göre tasarıda üniversite
nin on yıllık inkişafı göz önünde tutulmak sure
tiyle gerek öğretim ve gerek yönetim memurları 
kadroları tesbit edilmiş ve bu kadrolarda 1947 
yılında mevkuf tutulacak kadrolara ek görev 
tazminatı alacakların kadrolarını gösteren cet
veller de tasarıya eklenmiş bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu, (L) cetvelini kaldır
mış ve diğer cetvellerde bazı yerlerde küçük de
ğişiklikler yapmış ve bu suretle de teklife naza
ran 96 500 liralık bir tasarruf sağlamış bulun
maktadır. 

Komisyonumuzda, Ankara Üniversitesi kuru
luş kadrolarının tâbi olduğu esas ve prensipler 
dâhilinde incelenen İstanbul Üniversitesi esas 
kuruluş kadroları üzerinde de değişiklikler ya
pılmıştır. 

Bir ve üç sayılı cetvellerde yapılan bu de
ğişikliklerden sonra iki sayılı ek görev tazminat
larını gösteren cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Dört sayılı cetvel halinde tasarıya bağlı olan 
(D) geçici hizmetliler kadroları üzerinde ehem
miyetli ölçüde kısıntılar yapılmış olmasına rağ
men bu cetvelin ıslâhı ve tensika muhtaç olduğuna 
Komisyonumuz kaaııidir. Her şeyden evvel (D) 
cetvelindeki hizmet nevilerinin belirtilmesi ve 

raporu 

1 . VII .1948 

başkanlığa 

aynı neviden olan hizmetlerin üniversitenin me
kân durumuna göre verimli bir iş organizasyo
nuna tâbi tutulması bazı hizmetlerin bir mer
kezden idaresi imkânlarının araştırılması saye
sinde hem iş veriminin artacağı ve hem de kad
ro tasarrufu sağlanacağı kanaatine varan Ko
misyonumuz gelecek bütçe yılında bu dört sayı
lı cetvelin bu yönlerden ilahına gidilmesini te
menniye şayan görmüştür. 

Yapılan bu değişiklikler sonunda Bütçe Ko
misyonu : 

Aylıklardan 46 025 
Ek görev tazminatından 6 801 
Geçici hizmetlilerden 438 198 

491 204 
lira tutarında olmak üzere yıllık bir tasarruf 
sağlamıştır. 

Tasarıya bağlı cetveller üzerinde yapılan 
bu değişiklikler yanında tasarının 1, 2 ve 3 neü 
maddeleriyle Millî Eğitim Komisyonunca ek
lenen geçici madde, geçici beşinci madde olarak 
ayniyle kabul edilmiş ve (1) sayılı cetvelde 
1948 yılı içinde mevkuf tutulması gereken kad
rolara dair hüküm geçici ikinci ve 1948 yılı 
bütçesine bağlı (D) işaretli cetvel yerine kona
cak hizmetliler kadrosunu gösteren (4) sayılı 
cetvele dair hüküm geçici 3 neü madde olarak 
tasarıya eklenmiş ve tasarının yayımı tarihin
de yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan tasarı 
ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
R. Erten M. Eriş F. öymen 
Amasya Amasya Ankara 

A. Eymir A. K. Yiğit oğlu C. Gölet 
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Aydın 
Ol. R. Alpman 

Diyarbakır 
§. Uluğ 

Balıkesir 
E. Altan 
Eskişehir 

Muhalifim 
.4, Oğuz 

Bursa 
F. Bük 

Eskişehir 
Muhalifim 
H, Polatkan 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Konya 

M. A. Binal 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Kocaeli 
Dr. F. §. Bürge 

Samsun Tokad 
M. A. Yöriiker H. A. Sevengü 

« M » 

H Ü K Ü M E T I N TEKLtFl 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — IstanbuL Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 2. — istanbul Üniversitesi ek gö
rev tazminatları kadroları bağlı (2) sayılı cet
velde. gösterilmiştir. 

MADDE ÎJ. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadroları ile Merkez ve Kuruluş ve Görev-
leri hakkındaki 10 . V I . 1933 tarihli ve 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
10. VI. 19^6 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerdeki istanbul Üniver
sitesi kadroları ile ek görev tazminatları kadro
ları kaldırılmıştır. 

GEÇlCl MADDE — Bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan bağlı (3) sayılı cetvelde 
gösterilenler 1947 yılı içinde kullanılamaz. 

MADDE 4. —T Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRlŞl 

İstanbul Ünüver sitesi kuruluş kadrolun kanun 
tasansı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 net maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir,. 

MADDE T>. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe sil
diği tarihte îstanbul Ünüversitesi kadroların 
da görevli bulunanlardan kadro, aylık ve un
vanları değiştirilmiş olanların yeniden tâyinle
rine lüzum olmayıp müktesep aylıklarının veril
mesine devam olunur. 

MADDE 4. - - Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları kanunu 
tasansı 

MADDE 1, — Hükümetin birinci maddesi ay* 
nefl. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen, 

MADDE 3. <— Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen..-, 

GEÇtCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Korniş-
yomınıın geçici maddesi aynen. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (3) sayılı cet-
veide yazılı kadrolar 1948 yılında kullanılanla?:. 

GEÇİCİ DA DDE 3. - - İstanbul Ünivensi-
tesi 1948 Bütçe kanununa bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilen kadrolar kaldırılarak yerine 
bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar komil
imi ştuı\ 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 5. 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Ad. B. 
Ş. Devrin 
Dış. B. 

H. Saka 
Ba. B 

C. K. tncedayt 
(!. ve T. B. 
T. Coşkan 

Ti R 
A. İnan 

Hü. 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı M. A. Renda 

M. ökmen 
M. S. B. îç. B. 

C. C. Toydemir Ş. Sökmensüer 
Mal. B. M. E. B. 

H. N. Keşmir R. Ş. Sirer 
Eko. B. Sa. ve S. Y. B. 

T. B. Balta Dr. B. Uz 
Ta. B. Ula. B. 

F. Kurdoğlu §. Koçak 
dal. B. 

Dr. S. Irmak 

M. E. K. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. 
aynen. 

B. K. 

Hükümetin 5 nci maddesi 

Hükümetin teklifine bağlı 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

4 
5 
6 
6 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
8 

10 
10 
12 

7 

Görevin çeşidi 

I. Yönetim işleri 

A. Rektörlük 

1. Genel Sekreterlik 

Genel sekreter 
Kitaplık müdürü 
Zatişleri müdürü 
Yazıişleri müdürü 
Müdür yardımcısı 
Kurullar sekreteri ve raportörü 
Kitaplık uzmanı 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 
Daire müdürü 
Hesap memuru 
Ayniyat ve levazım memuru 
Ayniyat kâtibi ve mutemet 
Sağlık merkezi hekimi 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

90 
80 
70 
70 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
35 
35 
25 
60 

D. 

4 
6 

10 
11 
12 
10 
11 

5 
8 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
9 

10 
10 

Görevin çeşidi 

2. Saymanlık Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 
Veznedar 
Mutemet 

B) Tıp Fakültesi 

Fakülte sekreteri 
öğrenci ve dosya işleri şefi 
Kitaplık şefi 
Röntgen uzmanı 
Anatomi hazırlayıcısı 
Kalem şefi 
İçişleri şefi 
Merkez Ayniyat şefi 
Kitaplık şef yardımcısı 
Dosya mümeyyizi 
Röntgenci 

Sayı 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

90 
70 
35 
30 
25 
35 
30 

70 
. 50 

50 
90 
50 
50 
50 
50 
40 
35 
35 
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I) . (Jörevin çeşidi 

I I Hesap memuru 
II Ayniyat saymanı 
12 Kâ t ip 
12 Desinatör 
12 Merkez depo memuru 
D! Kâtip 
18 Müze memuru 

Diş Hekimliği Okulu 

!) Kalem şefi 
11 Kâtip ve mutemet 

}'•'> İç hizmetleri şefi 
l.'î Ambar memuru 

Eczacı Okulu 

.18 Kâtip 
18 Yönetim memuru 
V> Ambar memuru 

Çapa Hastanesi 

8 İdare şei'i 
11 Ayniya t memuru 
11 İaşe ve hesap memuru 
1.1 Ambar memuru 
11 Karan t ina memuru 
.18 İmam 

e ) Hukuk- Fakültesi 

II 
12 

F a k ü l t e sekreteri 
Öğrenci ve dosya işleri şefi 
Kalem şefi 

Kitaplık şefi 
Öğrenci ve dosya işleri şefi yar
dımcısı 

Kalem şefi yardımcısı 
Ööğrenci ve dosya işleri mümey
yizi 
Kalem mümeyyizi 

Mutemet ve hesap memuru 
t da re ve ayniyat memuru 
Kitaplık memuru 
Kâtip 

80 
80 
25 
25 
25 
20 
20 

G 
8 
8 
8 
9 
9 

40 
80 

20 

Sayı Aylık .1). (Jörevin çeşidi Sayı Aylık 

D) Kdebiyal Fakültesi 

Fakü l t e sekreter i 1 70 
Kaleni şefi I 50 
Öğrenci ve Dosya işleri şefi 1 50 
Ki tap l ık .şefi 1 50 
Kalem şefi yardımcısı 1 40 
öğ renc i ve dosya işleri şefi yar
dımcısı 1 40 

î) Mutemet ve hesap memuru 1 40 
9 Arkeoloji Fns t i tüsü Müdür yar

dımcısı 1 40 
9 Türk iya t Ens t i tüsü Müdür yar

dımcısı 1 40 
10 Kitaplık memuru 1 85 
11 İdare ve ayniya t şefi 1 80 
11 Yabancı Diller Okulu kâtibi 1 80 
12 Kâtip 2 25 
12 Kitaplık memuru 1 25 

E) Fen Fakültesi 

6 Fakü l t e sekre ter i 1 70 
8 Kalem şefi l 50 
9 Kalem şefi yardımcısı 1 40 
8 öğ ren ic i ve dosya işleri şefi I 50 
9 ö ğ r e n c i ve dosya işleri şefi yar

dımcısı 1 40 
12 Kât ip 2 25 
11 Hesap memuru 1 80 
8 Ayniyat şefi 1 50 

11 Döner sermaye mutemedi 1 80 
11 Depo memuru 4 80 
12 » » 4 25 
11 Yönetim memuru 1 80 
11 Kitaplık memuru 1 80 

Ekonomi F'aküUesi 

20 
20 
20 

50 
80 
80 
30 
8,0 
20 

70 
50 
50 
50 

40 
40 

35 
85 

30 
30 
80 
25 

(i Fakül te sekre ter i 
8 Öğrenci işleri ve dosya şefi 
8 Kalem şefi 
8 Kitaplık şefi 
9 Öğrenci ve dosya işleri şefi yar 

dımcısı 
9 Kalem şefi yardımcısı 

11 Mutemet ve hesap memuru 
11 i d a r e ve ayniyat memuru 
12 Kât iu 

70 
50 
50 
50 

40 
40 
30 
30 

( S . Sayısı : 196 ) 



1). Görevin çeşidi 
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Sayı Aylık D. 

II. Öğretim işleri 

A) Tıp Fakültesi 

1. Öğretim üyeleri 

1 .Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

2. Yardımcılar 

3 
9 

32 
50 
13 
30 
24 
28 

18 
24 
57 
30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

10 
9 

16 
13 
16 
13 
15 

2. Yardımcılar 

7 
8 
9 
10 
11 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 

3. Uzmanlık stajı için çalışanlar 

10 Asistan 100 35 

Ii) Hukuk Fakültesi 

1. öğretim üyeleri 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

ı 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 
9 

11 
11 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

C) Edebiyat Fakültesi 

1, öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

2. Yardımcılar 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

» 

Uzman 
» 

Tercümeci 
» 

D) Fen Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

2. Yardımcılar 

6 
18 
25 
25 
17 

60 
50 
40 
35 
30 

7 , 
8 
9 
10 
11 

\sist 
» 
» 
» 
» 

3 
6 
15 
.16 
9 
17 
24 
22 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

10 
1.8 
20 
50 
5 
1 
9 
8 
17 
6 
4 
3 
1 
o 

60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
30 
30 
20 

o o 
5 
6 
12 
7 
14 
14 
12 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

10 
17 
36 
17 
13 

60 
50 
40 
35 
30 

( S. Sayısı : 196 ) 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

E.) Ekono m i Fak ü 1tesi 

1. Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 

D. Görevin çeşidi 

(! Doçent 
7 » 
s » 

o 
4 
5 
7 
8 

150 
125 
100 
90 
80 

7 
8 
9 
10 
11 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

2. Yardımcılar 

Sayı Aylık 

7 ( 
70 
50 

50 

• ) o 
8 
1.2 
12 
9 

(50 
50 
40 
35 
30 

Görevin adı 

Rektör 
Dekan 
Kozacı Okulu müdürü 

[2 ] SAYILI CETVEL 

Sayı İlere t 

1 400 
5 210 
l L40 

Görevin adı 

Dişçi Okulu müdürü 
Yabancı Diller Okulu müdürü 

Sayı Ücret 

140 
140 

[ 3 ] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

1. Yönetim işleri 

A. Rektörlük 

1. Genel sekreterlik 

8 Müdür yardımcısı 
1 1 İkinci mümeyyiz 

II.) Tıp Fakültesi 

Diş Hekimliği Okulu 

9 Kalem şefi 

Kâtip 

8 İda re şefi 

Eczacı Okulu 

Çapa Hastanesi 

Savı Aylık D. Görevin çeşidi 

50 

1 1 Ayniyat memuru 
1 1 İaşe ve hesap memuru 
1 1 Ambar memuru 
1 I Karant ina memuru 
13 İmanı 

Sayı Aylık 

1 30 
ı ;;o 
1 30 
1 30 
1 20 

40 

20 

50 

( S. Sayısı : 196 ) 

('.) Hukuk Fakültesi 

!> Fakül te Sekreter i 1 70 
9 Öğrenci ve dosya işleri şefi yar

dımcısı 1 40 
10 Kalem mümeyyizi 1 35 

D.) Edehıyai Fakültesi 

S Kitaplık şefi 1 50 
9 Arkeoloji Kustitüsü müdür yar

dımcısı 1 40 
9 Türkiye Kııstitüsü müdür yar

dımcısı 1 ^ 40 



D. 

7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 
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Sayı Aylık i D. 

E) Fen Fakültesi 

Fakülte sekreteri 

F) Ekonomi Fakültesi 

Fakülte sekreteri 
öğrenci işleri ve dosya işleri şefi 
Kitaplık şefi 

II. Öğretim üyeleri 

A) Tıp Fakültesi 

Profesör 

» 
Doçent 

» 
» 

2. Yardımcılar 

Asistan 

» 
» 

9 
30 
10 
13 
14 
16 

10 
6 

23 
12 

3. Uzmanlık stajı için çalışanlar 

10 Asistan 24 

B) Hukuk Fakültesi 

1. Öğretim üyeleri 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
11 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

2. Yardımcılar 

4 
5 

13 
10 
12 
10 
10 

6 
15 
15 
15 
10 

70 

70 
50 
50 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

35 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
30 

10 
11 
7 
8 
11 
î) 

1 1 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

1. Öğretim Üyeleri 

C) Edebiyat Fakültesi 

Profesör 

1 )oçeaıt 

2. Yardımcılar 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 

D) Fen Fakültesi 

1. Öğretim Üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 

2. Yardımcılar 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 

E) Ekonomi Fakültesi 

1. öğretim Üyeleri 

1 Profesör 

( S. Sayısı : 196 ) 

5 
6 

12 
6 

14 
17 
10 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

8 
20 
2 
5 
1 
1 
5 
4 
9 

60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 
30 
40 
30 

4 
5 
9 
5 
4 
4 
5 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
30 

150 
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Görevin çeşidi 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Sayı 

o 
4 
5 
5 
7 
4 
5 

Aylık 

125 
100 
no 
80 
70 
60 
50 

I). 

7 
8 
9 

10 
11 

Asistan 
» 
» 
» 
• » 

Görevin çeşidi 

2. Yardımcılar 

havı 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştiricine bağlı 

| 1 | SAYILI CETVEL 

İstanbul Üniversitesi 

1. Yönetim işleri 
.a'.. 

A) Rektörlük f;
: 

1. Genel sekreterlik 

(Jenel Sekreter 
) Kitaplık Müdürü 

Z a t i l e r i Müdürü 
Yazı işleri Müdürü 

1 Zatişleri Müdür Yardımcısı 
Kurul lar Sekreteri ve Raportör ler 

) Kitaplık Uzmanı 
) Birinci Mümeyyiz 

Memur 
Daire Müdürü 
Hesap Memuru 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Ayniyat katibi ve Mutemedi 

> Sağlık ve Sosyal İşler Müdürü 
(Tabip) 
İstatistik ve Biometri Uzmanı 
Sağlık Merkezi Hekimi 

2. Saymanlık Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Birinci Mümeyyiz 
Memur 

» 
Vezneda r 
Mutemet 

î)0 
80 
70 
70 
50 
50 
40 
35 
30 
50 
35 
35 
25 

80 
60 
60 

1 
1 
9 

2 
1 

80 
60 
35 
30 
25 

30 

B) Tıp Fakültesi 

6 fakü l t e Sekreteri 
8 Öğrenci ve Dosya İşleri Şei'i 
8 Kitaplık Şefi 
4 Röntgen Uzmanı 
8 Anatomi hazırlayıcısı 
8 Kalem Şefi 
8 içişleri Şefi 
8 Merkez Ayniyat Şefi 
î) Kitaplık Şef yardımcısı 

10 Dosya Mümeyyizi 
10 Röntgenci 
11 Hesap memuru 
11 Ayniyat saymanı 
12 Kâtip 
12 Desinatör 
12 Merkez depo memuru 
13 Kâtip 
13 Müze memuru 

Diş Hekimliği Okulu 

i) Kalem Şefi 
1 1 Kâtip ve mutemet 
13 İç hizmetleri şefi 
13 Ambar memuru 

Eczacı Okulu 

i) Kalem Şefi 
1 1 Kâtip ve mutemet 
13 Yönetim, memuru 

( S. Sayısı : lî)f. ) 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Ambar memuru 

Çapa Hastanesi 

8 
11 
11 
11 
13 

6 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 

idare Şefi 
Ayniyat memuru 
İaşe ve hesap memuru 
Karantina memuru 
îmanı 

(\) Hukuk Fakült 

Fakülte Sekreteri 
Öğrenci işleri şefi 
Kalem şefi 
Kitaplık şefi 
Levazım ve ayniyat şefi 
Kayıt ve dosya işleri şefi 
Öğrenci işleri mümeyyizi 
Kalem mümeyyizi 
Memur 
Memur 

D) Edebiyat Fakültesi 

6 Fakülte Sekreteri 
8 Kalem şefi 
8 öğrenci ve dosya işleri şefi 
8 Kitaplık şefi 
9 Kalem şefi yardımcısı 
9 Öğrenci ve dosya işleri şefi yar

dım eısı 
9 Mutemet ve hesap memuru 
9 Arkeoloji Enstitüsü müdür yar

dımcısı 
9 Türkiye Enstitüsü müdür yar

dımcısı 
10 Kitaplık memuru 
11 Levazım ve ayniyat şefi 
11 Yabancı diller Okulu kâtibi 
12 Kâtip 
12 Kitaplık memuru 

E) Fen Fakültesi 

0 Fakülte Sekreteri 
8 Kalem şefi 
9 Kalem şefi yardımcısı 
8 öğrenci ve dosya işleri şefi 

20 

50 
30 
30 
30 
20 

70 
50 
50 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
25 

70 
50 
50 
50 
40 

40 
40 

40 

40 
35 
30 
30 
25 
25 

70 
50 
40 
50 

D. Görevin çeşidi 

9 Öğrenci ve dosya işleri şefi yar 
dımcısı 

12 Kâtip 
11 Hesap memuru 
8 Ayniyat şefi 

1.1 Döner sermaye mutemedi 
11 Depo memuru 
12 Depo memuru 
11 Yönetim memuru 
11 Kitaplık memuru 

F) Ekonomi Fakültesi 

6 Fakülte sekreteri 
8 öğrenci işleri ve dosya şefi 
8 Kalem şefi 
8 Kitaplık şefi 
9 öğrenci ve dosya işleri şefi 

yardımcısı 
9 Kalem şefi yardımcısı 

11 Mutemet ve hesap memuru 
11 İdare ve ayniyat memuru 
12 Kâtip 

II. öğretim işleri 

A) Tıp Fakültesi 

I. Öğretim üyeleri 

Sayı 

•-
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 

Aylık 

40 
25 
30 
50 
30 
30 
25 
30 
30 

Profesör 

» 
Doçent 

» 
» 
» 

2. Yardımcılar 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

70 
50 
50 
50 

40 
40 
30 
30 
25 

6 
8 

32 
52 

9 
10 
30 
34 
28 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

3. Uzmanlık stajı için çalışanlar 

10 Asistan 75 

18 
24 
57 
55 

60 
50 
40 
35 

35 

( S. Sayısı : 196 ) 
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J). Görevin çeşidi 

B) Hukuk Fakültesi 

1. Öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
';» 
» 

7 
8 
9 

10 
11 

Asistan 
i» 

» 
» 
» 

2. Yadımcılar 

(!) Edebiyat Fakültesi 

1. öğretim üyeleri 

Profesör 

Diçent 

2. Yardımcılar 

7 
8 
9 

10 
11 

7 
S 
i) 

10 

Asistan 
» 
» 
i » 

» 
Okutman 

» 
Okutman 

» 

Sayı Aylık 

6 
9 
7 

16 
12 

1 
16 
13 
15 

6 
18 
25 
25 
17 

5 
5 

14 
14 
11 

2 
15 
24 
22 

10 
18 
20 
50 

5 
1 
9 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
30 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 
40 

D. 

7 
8 
9 

10 
11 

10 
11 

Görevin çeşidi 

11 Okutman 
11 Tercümeei 
13 » 

D) Fen Fakültesi 

1. Öğretim Üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

2. Yardımcılar 

E) Ekonomi Fakültesi 

1. Öğretim Üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
5 1)oçent 
6 » 
7 » 
8 » 

7 Asistan 
8 » 

2. Yardımcılar 

Sayı 

6 
1 
.) 

Aylık 

30 
30 
20 

4 
3 
3 

10 
13 

2 
12 
14 
12 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

10 
17 
36 
17 
13 

60 
50 
40 
35 
30 

2 
3 
4 
7 

10 
2 
3 
7 

11 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

8 
12 
12 
9 

60 
50 
40 
35 
30 

( S. Sayısı : 196 ) 



Görevin çeşidi 

Eektör 
Dekan 
Eczacı Okulu Müdürü 

— 17 — 
[2] SAYILI CETVEL 

Ek görev tazminatları 

Sayı Ücret 

1 400 
5 210 
1 140 

Görevin adı 

Dişçi Okulu Müdürü 
Yabancı Diller Okulu Müdürü 

Sayı 

1 
1 

Ücret 

140 
140 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetvel
ler 

D. 

4 
5 
9 
6 
6 
9 

10 
11 
12 

5 
8 

10 
11 
12 
10 

1 

Görevin çeşidi 

Yönetim işleri 

a) Rektörlük 

Genel Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Zatişleri müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Ayniyat şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 

Memur 

b) Saymanlık Müdürlüğü 

Saymanlık müdürü 
Saymanlık şefi 
Birinci mümeyyiz 
ikinci mümeyyiz 
Memur 
Veznedar 

Edebiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

[1] SAYILI CETVEL 

İstanbul Üniversitesi 

Sayı 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

Aylık 

90 
80 
40 
70 
70 
40 
35 
30 
25 

80 
50 
35 
30 
25 
35 

150 

D. 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
10 
9 

10 
11 

6 
7 
9 
9 

10 
10 
11 

Görevin çeşidi 

Profesör 

» 
Doçent 

» 
» 
» 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

» 
» 
» (Seminer kütüpanecisi) 

Okutman 
» 
» 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüpaneci 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 

Sayı 

3 
5 

10 
15 
2 

15 
18 
25 

10 
30 
30 
20 
10 
3 
6 

16 

1 
1 
2 * 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
35 
40 
35 
30 

70 
60 
40 
40 
35 
35 
80 

( S. Sason : 106 ) 



D. 

9 

11 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

6 
7 
9 
9 

10 
10 
11 
12 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

Türk iya t Ens t i tüsü m ü d ü r yar
dımcısı 
Yabancı 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b ) 

Asistan 
» 
» 
» 

Diller Okulu kâtibi 

Hukuk Fakültesi 

a) öğret im üyeleri 

Öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Fakül te sekreteri 
Ki tapl ık m ü d ü r ü 
Kütüpanee i 
Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
tkinci mümeyyiz 
Memur 

Profesör 

» 
» 

• 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Fen Fakültesi 

a) öğret im üyeleri 

Sayı 

1 
1 

3 
4 
5 
8 

10 
3 

12 
20 
25 

10 
20 
30 
40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
4 
6 
7 

10 
2 

10 
15 
28 
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Aylık 

40 
30 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

70 
60 
40 
40 
35 
35 
30 
25 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

D. 

7 
8 
9 

10 

(5 
7 

10 
9 

J0 
10 
J l 
11 
12 

l 
2 
Ö 

4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
5 

o 
7 

(i 
7 
9 
9 

(İörevin çeşidi S 

b ) 

Asistan 
» 
» 
» 

f a k ü l t e 
Ki tap l ık 

Öğretim yardımcıları 

-

c) Memur la r 

"Sekreteri 
müdürü 

Kütüphanec i 
Büro şef] 
Ayniyat ve levazım memuru 
Bi l inc i mümeyyiz 
İk inc i mümeyyiz, 
Memur 
Memur 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 

Asistan 
» 

» 
Uzman 

» 
» 

F a k ü l t e 
Ki tap l ık 

Tıp Fakültesi 

a) Öğret im üyeler i 

Öğret im yardımcı lar ı 

c) Memur la r 

Sekreter i 
müdürü 

Kütapnaneci 
Büro şefi 

5ayı 

15 
20 
40 
25 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

*1 

o 
5 

12 
20 
25 
20 
25 
30 
35 

25 
45 
60 
70 

1 
i 
1 

1 
1 

2 
I 

Ayl ık 

60 
50 
40 
35 

70 
(i() 
35 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

150 
L25 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 

70 
60 
40 
40 
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13. Görevin çeşidi 

— İğ _ 
Sayı Aylık D. 

8 Ayniyat ve levazım şefi 
10 Ayniyat ve levazım memuru 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Müze memuru 

d) Diş Hekimliği Okulu 

9 Büro şefi 1 
11 Kâtip ve mutemet 1 
12 îç hizmetler ve ambar memuru 1 

c) Eczacı Okulu 

9 Büro şefi 1 
11 Kâtip ve mutemet 1 
12 îç hizmetler ve ambar memuru 1 

İktisat Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

1 Profesör 1 
2 » 2 

50 
35 
35 
30 
25 

40 
30 
25 

40 
30 
25 

150 
125 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

b) Öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

c) Memurlar 

6 Fakülte sekreteri 
7 Kütüpane Müdürü 
9 Kütüpaneci 
9 Büro şefi 

10 Ayniyat ve levazım memuru 
11 Mümeyyiz 

2 
10 
10 
2 
5 

10 
18 

10 
14 
18 

100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
60 
40 
40 
35 
30 

Rektör 

Görevin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi 

Dekan, 
Yabancı diller okulu müdürü 

Hukuk Fakültesi 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL 

İstanbul Üniversitesi 

Sayı Ücret 

1 400 

1 210 
1 140 

1 210 Dekan 

Görevin adı 

Fen Fakültesi 
Dekan 

Tıp Fakültesi 
Dekan 
Eczacı Okulu müdürü 
Dişçi Okulu müdürü 

İktisat Fakültesi 

Sayı 

1 

1 
1 
1 

Ücrei 

210 

210 
140 
140 

1 210 

{ S. âayısı : İ96 ) 



D. 

— 20 — 
[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Edebiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

1 
1 
2 

10 
10 
8 

18 

150 
125 
90 
80 
70 
60 
fO 

b) öğretim yardımcıları 

7 
8 
9 

10 
10 

7 

Asistan 
\» 
> 
» 
» (Seminer kütüphanecisi) 

c) Memurlar 

Kitaplık müdürü 

8 
20 
10 

8 
4 

1 

60 
50 
40 
35 
35 

60 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Fen Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

(i Doçent 
7 » 
S » 

b) Öğretim yardımcıleri 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

c) Memurlar 

7 Kitaplık müdürü 

1 
2 
4 
4 
4 
2 
3 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 

20 

5 
15 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

50 

60 
50 
40 

60 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

Profesör 

» 
Doçent 

» 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıleri 

1 
1 
2 
4 
6 
2 
9 

15 
15 

5 
10 
20 
30 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

1 
3 
4 
5 

Profesör 

Doçent 
» 

» 

b) 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
» 
» 
» 

Öğretim yardımcıleri 

Ekonomi Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

• 

5 
10 
10 
15 
10 
25 

15 
25 
10 

1 
1 
7 
6 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 

150 
100 

90 
80 
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D. Görevin çeşidi 

< - 2 1 
Sayı Aylık D. 

5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

b) öğretim yardımcıleri 

b) Öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

2 
4 
8 

11 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

c) Memurlar 

7 Kitaplık müdürü 1 

15 
25 
10 

80 
70 
60 
50 

7 
8 
9 

11 

60 
50 
40 
35 

60 

60 
50 
40 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

İktisat Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

Profesör 

» 
Doçent 

b) öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

c) Memurlar 
7 Kitaplık müdürü 1 

1 
1 
7 
6 
2 
4 
8 

11 

7 
8 
9 

11 

150 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

60 

[4] 1 SAYILI CETVEL 

İstanbul Üniversitesi 

Görevin adı Sayı 

Rektörlük 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1 
» 3 
» 1 

Başbahçıvan 1 
Bahçıvan 2 
itfaiye çavuşu 1 
Elektrikçi 1 
Yardımcı 2 
Santralci 1 
Kontrolcu 1 
Kaloriferci 1 
Odacı 2 
Odacı 16 

Ücret 

230 
130 
115 
200 

75 
150 
150 
100 
100 
100 
85 

100 
75 

Görevin adı 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 
Marangoz 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bahçıvan 
Fennî tesisatçı 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
» 
» 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

15 
16 

1 
1 
1 

Ücrel 

230 
150 
200 
200 
175 
115 
130 
100 

90 
75 

230 
210 
175 
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fTÖrevin adı 

- n — 
Sayı Ücret 

Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Gece bekçisi 
Meydancı 

Tıp Fakültesi 

a) Tıp Fakültesi merkezi 

Atelye şefi ve ressam 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 
Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Odacı 

b) Diş Hekimliği Okulu 

Baş diş teknisiyeni 
Diş teknisiyeni 
Mekanisyen 
Hazırlayıcı 
Hazırlayıcı 
Röntgenci 
Daktilo 
Kütüphane memuru 
Baş hemşire 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

c) Eczacı Okulu 

Mekanisyen 
Ressam 
Baş hazırlayıcı 
Hazırlayıcı 
Kütüphane memurluğu 
Daktilo 
Odacı 

1 
1 
1 
3 
1 
0 

10 

150 
115 
100 
90 

115 
90 
75 

315 
285 
150 
130 
115 
90 
75 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
10 

325 
255 
150 
210 
130 
210 
115 
150 
175 
100 
90 
100 
100 
90 

150 
150 
150 
130 
150 
115 
90 

d) Klinik ve Enstitü hizmelileri 

Hazırlayıcı 3 315 

Görevin adı Sayı Ücret 

Hazırlayıcı 
» 

istatistikçi (Hijiyen) 
Müzeci veya kütüphaneci 
Ressam - Fotoğrafçı 
Klinik daktilosu 
Hastabakıcı 

Enstitü başodacısı 
Enstitü odacısı 
Klinik başodacısı 
Odacı 

20 
20 
1 
1 
2 
18 
30 
40 
40 
17 
17 
18 
30 
30 
40 

e) Hastanelere özel kadro 

Çapa hastanesi 

Klinik idare memuru 
Başeczacı 
Eczacı 
Eczacı kalfası 
Daktilo 
Santral memuru 
Gassal 
Başağçı 
Başaşçı yardımcısı 
îşçi 
işçi çırağı 
Kaloriferci 

» 
Çamaşırhane makinisti 
Çamaşırhane kazancısı 
Ütücü 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Odacı 
Kapıcı 
Meydancı 

Çapa Hastanesi atelyesi 

Şef teknisiyen 
Teknisiyen makinist 
Tornacı 
Demirci 

270 
150 
130 
315 
150 
150 
130 

90 
75 
60 

115 
100 
100 
90 
70 
55 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 

1 
3 
1 
1 

350 
225 
210 
115 
130 
100 
130 
210 
150 
125 
90 
150 
130 
210 
130 
100 
150 
90 
90 
100 
90 

370 
210 
255 
250 
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Görevin adı Sayı Ücret 

Muslukçu 1 210 
Elektrikçi 1 150 
Marangoz 1 150 
Camcı ustası 1 255 

Klinik özel personeli 

Baş hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Diyet hemşiresi 
Masajcı (Fizikoterapi 
Baş ebe 
Ebe 

- Ortopedi) 

18 
20 
10 
10 

7 
2 
2 
4 

210 
130 
115 
100 
120 
150 
210 
150 

Fen Fakültesi 

Daktilo 1 175 
Daktilo 1 130 
Baş Bahçıvan 1 350 
Bahçıvan 1 150 
Bahçıvan 1 75 

Görevin adı 

Teknisiyen 
Teknisiyen 
Makinist 
Makinist 
Elektrikçi makinist 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Camcı ustası 
Marangoz 
Hazırlayıcı 
Hazırlayıcı 
Odacı 
Odacı 
Odacı 
Gece bekçisi 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
5 

12 
14 
4 

Ücret 

230 
150 
270 
175 
200 
270 
150 
230 
150 
180 
150 
100 
90 
75 

100 

îktisat Fakültesi 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 
Odacı 
Odacı ve bekçi 

1 
1 
1 
3 
4 

230 
175 
150 
90 
75 
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S.Sayısı: |97 
istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında kanun ta-

sarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/169) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 18 . IV . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/675, 6 - 1103 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
30. 1. 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arz ederim. 

/ Başbakan 
R. Peker 

İstanbul Teknik Üniversitesine ait gerekçe 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun geçici 
1 nei maddesi gereğince ve halen mevcut olan fakülte ve şubelerin önümüzdeki 8 - 10 sene zarfında 
gösterecekleri gelişmeler gözönünde tutularak tanzim edilmiştir. 

1. Bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen öğretim ve yardımcılarına ait kadrolar son senelerde artan 
öğrenci sayısının bundan sonraki senelerde de yükseleceği, henüz kurulmamış veya yeni kurulmaya 
başlamış olan lâboratuvarlarımızın ihtiyacı, halen doçentler tarafından idare edilmekte olup profe
sörleri bulunmıyan kürsülere profesör tâyini ve modern tekniğin icabettirdiği yeni kürsülerin 
açılacağı düşüncesiyle hesaplanmıştır. 

Yönetim memurları kadrosu da Üniversite özerkliğinin icabettirdiği derecede, fakat en mütevazi 
sınırlar içinde kalmak prensipiyle, hazırlanmış ve bunda da ileriki gelişmeler gözönünde tutul
muştur. 

2. îleriki senelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanan bu kadroların 1947 senesi ihtiya
cından fazla olanları 3 sayılı cetvele alınarak bu sene için mevkuf tutulmuştur. 

En mübrem ihtiyaçların dışında kalan kadrolar bu cetvele alınmıştır. O kadar ki, halen Tek
nik Üniversitede öğretim görevlisi olarak vazife görüp de saat başına ücret alan 20 ye yakın öğre
tim yardımcısı için umumiyetle doçentliğin en küçük maaşı olan (50) liralık kadroda yer gösterilmiş 
ve bunlar arasından Üniversiteler Kanununun geçici 9 ncu maddesi gereğince dısardaki vazifesini 
terkedip de devamlı olarak Üniversite hizmetine geçmesi ihtimali bulunan profesörler için serbest 
bıraktığımız yerlerin sayısı her fakültede 1 - 2 arasında tutulmuştur. 

3. Bağlı 2 sayılı cetvel rektör, dekan, lâboratuvar şefi ve yardımcısı gibi ek görevlere ait tazmi
natlar olup bu da ancak bugün mevcut olan fakülte sayısına ve halen işgal edilmekte olan yerlere 
göre hesaplanmış ve ilerde yeni açılacak olan fakülte ve lâboratuvarlar için bir hareket payı bıra
kılmamıştır. Bu yeni fakültelerin açılması halinde öğretim ve yönetim kadrolarında değişiklikler 
yapmak icabettiği zaman bunlar da ona göre değiştirilecektir. 

4. Bağlı kadrolarda 1947 senesi için serbest bırakılan yerlerin icabettirdiği senelik tahsisat 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı bütçesinin 1 ve 6 ncı bölümlerindeki rakamlara tamamen 
uymaktadır. 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/16.9 
Karar No. 12 

Yüksek 

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkında hazırlanan ve Bakanlar kurulu
nun 18. IV. 1047 tarih ve 6/110:$ sayıl tezke
releriyle Meclise sunulan kanun tasarısı Milli 
Eğitim Bakanı ve hu Üniversitenin rektörü ha
zır oldukları halde Komisyonumuzca incelendi. 

1. Kanun tasarısının birinci, ikinci, üçün
cü ve dördüncü maddeleriyle secici birinci mad
desi olduğu gibi ve oybirliğiyle kabul olundu. 
Ancak bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte üni
versite kadrolarında görevli bulunanların ye
niden tayini gerekeceği için lüzumlu bir forma
liteye meydan vermemek üzere ikinci bir geçi
ci madde eklenerek kadro aylık ve unvanları 
dcğişmiyenlerin yeniden tayinlerine lüzum kal
maması sağlanmıştır. 

2. Bağlı cetvellere gelince: bunlardan (1) 
sayılı cetvelde, İstanbul Teknik Üniversitesinin 
on yıllık gelişmesi, ileride memleketin başka 
yerinde kurulması düşünülen Teknik Üniversi
teye öğretim üyeleri yetiştirilmesi imkânı ve 
alt aylık derecelerinde bulunan profesör, do
çent ve asistanların bu on yıl içindeki yüksel
meleri, zamanla, ayrılması muhtemel bulunan 
yabancı profesör ve uzmanların yerlerine Türk 
profesör ve uzmanların getirilmeleri hususları 
düşünülerek bir kaç değişiklik yapılmıştır. 
Şöyle k i : 

Diğer Üniversitelerin rektörlük kadroların
da olduğu gibi Yazıişleıi Müdürü aylığı teva
zuu sağlamak gayesiyle 70 liraya çıkarılmıştır. 

Rektörlük yönetim kadrosunda iş bölümüne 
göre bağzı değişiklikler yapılmış, fakültelerin 
yönetim kadrolarında bir değişiklik yapılma
mıştır. 

inşaat fakültesi öğretini üyeleri: 
Bu Fakültenin mevcut profesörlerinin ay

lık durumları ve diğer fakültelerle kadro muva
zeneleri göz önüne alınarak 150 liralık bir kad
ro indirilmiş ve 100 liralık kadroya ilâve edil
miştir. Ayrıca 70 liralık iki doçentlik kadrosu 
80 liralık aylığa çıkarılmıştır. 

9 . VT . 1947 

Başkanlığa 

Mimarlık Fakültesi Öğretim üyeleri: 
Yine aynı düşüncelerle 1.50 likten bir, 125 

likten bir indirilerek 100 ve 90 lık kadrolara 
birer eklenmiştir, elde edilen tasarrufla karşı
lanmak üzere 70 lik bir doçentlik kadrosu 80 li
ge çıkarılmıştır. 

Makina Fakültesi Öğretim üyeleri: 
Yukarıda zikredilen düşüncelerle 150 likten 

bir, 125 likten bir kadro indirilerek 90 ve 80 
liklere birer ilâve ediLmiştir. Ve 70 lik doçent
likten ikisi 80 lige çıkarılmıştır. (50 lık doçent
lerin sayısı 20 olması gerekirken daktilo hatası 
olarak 10 yazıldığı görülerek düzeltilmiştir. 

Elektrik Fakültesi öğretim üyeleri: 
Aynı denkleştirme esaslarına dayanarak bu 

fakültenin kadrosunda da bazı değişiklikler 
yapılmış, 150 likten 1, 125 likten 1 indirilmiş. 
90 ve 80 liklere birer ilâve edilmiştir. 
Elde edilen tasarrufla karşılanmak üzere 70 lik 
doçentlikten ikisi 80 lik yapılmıştır. 

o. Bu suretle yapılan değişiklikler netice
sinde İstanbul Teknik Üniversitesi umumi kad
rosu yıllık olarak 60 900 lira artırılmış ve ta-
sarraflarla da 79 500 lira indirilmiş olup bin-
ııctice İstanbul Teknik Üniversitesi kadrosun
dan 18 600 lira kısılmış demektir. Bu «E» cet
veline 19 500 lira olarak aksetmiştir. 

4. Genel olarak Komisyonumuzca: 
Fakültelerdeki izdihamın ve öğretim ele

manlarının azlığının talebeyi lâyıkı veçhile ye
tiştirmeye kifayet etmediği hakkında dekanla
rın, dikkati çekilmiştir. 

Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî töğitim Ko. Başkanı 
Manisa 

1\. Nafiz KdfiıU'.r 
Kâtip 

N. K. Yetkin 
Balıkesir 
E. Cdiköz 

Sözcü 
Erzurum 

C. Dursunoğlu 
Ankara 

. R. Belnmın 
Bingöl 

T. Banguoğlu 
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3 -
Çorum İzmir Kars 

H. İlgaz E. Çınar T. Taşkıran 
Kırşehir Maraş Maraş 

/ . H. Baltacıoğlu Dr. K. İdil E. Soysal 

Ordu 
Y. Z. Ortaç 

Tekirdağ 
E. Ataç-

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

Trabzon 
Z. Molaoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/169 
Karar No. 104 

1 .VII . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkında Başbakanlığın 18 . IV . 1947 ta
rihli ve 6/1103 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Millî Eğitim Bakanlığının yetkili Temsil
cisiyle Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü 

Tasarı; 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
hükümleri dairesinde İstanbul Teknik Üniversi
tesinin on yıllık inkişafı göz önünde tutularak 
kuruluşuna dair kadroları tesbit etmeyi hedef 
tutmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonunca küçük ölçüde ta
dillere uğrıyan istanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları, Komisyonumuzca Ankara ve 
istanbul Üniversiteleri Kuruluş Kadrolarının ter
tip ve tanzimine hâkim olan esas ve prensipler 
dâhilinde incelenerek değiştirmelere tâbi tutul
muştur. 

1948 yılı Bütçesine konan ödeneğe nazaran is
tanbul Teknik Üniversite kadrolarında : 

Aylıklardan 43 600 
Ek görev ve tazminatlardan 49 084 
Geçici hizmetlilerden 60 380 

153 064 
Lira tutarında olmak üzere yıllık bir tasarruf 

sağlanmıştır. 
Kuruluş Kodroları görüşülürken öğrenci Yur

du üzerinde vâki bir teklif üzerine Komisyonu

muz bu Yurt idaresinin Teknik Üniversiteden ay
rılabileceğine kaani olarak önümüzdeki ders 
yılında Üniversitenin buna göre tertiplenmesi
nin rapora dercini uygun bulmuştur. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile Millî 
Eğitim Komisyonunca eklenen geçici madde, bi
rinci, geçici madde olarak, ayniyle kabul edilmiş 
ve 1948 yılı içinde mevkuf tutulacak kadrolar ge
çici ikinci maddeye bağlı (3) sayılı ve (D) işa
retli müstahdemler kadrosuna ait (4) sayılı cet
vel de geçici üçüncü madde ile tesbit edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri Hükümet teklifi veçhile 
aynile kabul edilmiştir. 

Bu esaslara göre hazırlanan tasarı, ivedilikle 
görüşülmek dileğiyle Kamutayın onayına arz e-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 
Amasya 

A. Ey mir 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Diyarbakır 

§. Uluğ 

Eskişehir 
Muhalifim. 
A. Potuoğlu 

Konya 
M. A. İnal 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 
Amasya 

A. K. Yiğit oğlu 
Balıkesir 
E. Altan 

Eskişehir 
Muhalifim. 
A. Oğuz 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
Eskişehir 

Muhalifim. 
H. Polatkam, 

Kocaeli 
Dr. F. S. Burgu 

Tokad 
R. A. Sevengil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Telpıik Üniversitesi 
kuruluş kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde gösr 
terilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
ek görev tazminatları kadroları bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 10 . VI . 1933 tarihli ve 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 10.VI. 1946 
tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki İstanbul Teknik Üniversitesi 
kadroları ile ek görev tazminatları kadroları 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — istanbul Teknik Üni
versitesi 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelde yazılı kadrolar kaldırılarak yeri
ne bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

§. Sökmensüer 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE, 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Teknik Ünivesitesi kad
rolarında görevli bulunanlardan kadro, aylık 
ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden 
tayinlerine lüzum olmayıp müktesep aylıkları
nın verilmesine devam olunur. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRİŞl 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

GEÇİCİ MADDE 1, — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici maddesi aynen. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1948 yılında kullanılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İstanbul Teknik Üni
versitesi 1948 Bütçe Kanununa bağlı (D) işa-
aetli cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılarak 
yerine, bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

( S. Sayısı: 197 ) 



6 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

H. Saka H. N. Keşmir 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

Re§at §. Sirer G. K. tncedayı 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

T. B. Balta Dr. B. Uz 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

T. Çoşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

Hükümetin teklifine hağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Ayhk 

4 
fi 
7 
8 

10 
11 
12 
6 
8 
9 

11 
6 
7 

10 
11 
12 
8 

10 
11 
9 

10 

I. Yönetim İsteri 

A) Rektörlük 

1. Genel Sekreterlik 

Genel sekreter 
Zatişleri müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 
Daire şefi 
Yönetim şefi 

» 
» » memuru 
Kitaplık müdürü 

» uzmanı 
» memuru 
» » 
» » 

Yayın ve basım şefi 
» » ,» . memuru 
» » » » 

Ayniyat saymanı 
Ambar memuru 

90 
70 
60 
50 
35 
30 
25 
70 
50 
40 
30 
70 
60 
35 
30 
25 
50 
35 

40 
35--

D. Görevin çeşidi Sayı 

2. Saymanlık Müdürlüğü 

4 Saymanlık müdürü l 
6 » » yardımcısı l 

10 Birinci mümeyyiz 1 
1.1 İkinci » 2 
12 Memur 1 
10 Veznedar 1 

3. Yurt Müdürlümü 

5 Yurt müdürü .1 
8 » » yardımcısı 1 

10 Birinci mümeyyiz 1 
12 Memur 1 
10 Yönetim memuru 2 
11 » » 2 
10 Ambar memuru 1 

8 Beden eğitimi öğretmeni 1 
6 Hekim 1 

B) İnşaat Fakültesi 

6 Fakülte sekreteri 1 
7 Kitaplık uzmanı 1 
8 Ressam 2 
8 Kalem şefi 2 

10 Birinci mümeyyiz 3 
11 İkinci » 1 

(S . Sayısı: 197 ) 



D. Görevin çeşidi 

12 Memur 

C) Mimarlık Fakülteni 

6 fakül te sekreteri 
7 Kitaplık uzmanı 
8 Kalem şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci » 
12 Memur 

D) Makina Fakültesi 

6 
7 
8 
8 

10 
11 
12 

6 
7 
8 
8 

10 
11 
12 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık uzmanı 
Ressam 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 

E) Elektrik Fakültesi 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık uzmanı 
Ressam 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 

II. öğretim İşleri 

A) inşaat Fakültesi 

öğretim Üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 

Profesör 
» 
s> 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 

Yardımcılar 

Sayı 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

7 
7 
9 

10 
15 
8 
9 

Aylık 

25 

70 
60 
50 
35 
30 
25 

70 
60 
50 
50 
35 
30 
25 

70 
60 
50 
50 
35 
30 
25 

150 
125' 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

• D. 

9 
10 
9 

1 
2 
o 
4 

• ; 5 

6 
7 
8 

7 
; s 

9 
10 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
9 

Gc 

Asistan 
» 

Okutman 

B) 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

C) 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

revin çeşidi 

Mimarlık Fakültesi 

öğretim Üyeleri 

Yardımcılar 

Makina Fakültesi 

öğretim Üyeleri 

Yardımcılar 

Sayı 

20 
10 
2 

1 
3 
4 
6 
5 
6 

10 
4 

5 
10 
15 
6 

1 
5 
7 
7 

19 
10 
20 
20 

5 
20 
20 
20 

1 

Aylık 

40 
35 
40 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
40 

10 
20 

60 
50 

D) Elektrik Fakültesi 

öğretim Üyeleri 

1 Profesör 
2 » 

150 
125 

(S . Sayısı: 197) 



— 8 — 
). 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Profesör 

» 
Doçent 

* 
» 

Görevin çeşidi Sayı 

4 
4 
5 
8 
8 
3 

Aylık 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

D. 

7 
8 
9 

10 

Asistan 
» 
>> 
» 

Görevin çeşidi 

Yardımcılar 

Sayı Aylık 

5 6Q 
10 50 
10 40 
5 35 

Aded 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin adı Ücret 

1 Rektör 
4 Dekan 
6 Lâboratuvar şefi 

60 » » yardımcısı 

400 
210 

80 
50 

[3] SAYILI CETVEL 

D. 

7 
8 
7 
8 
8 

10 
12 
11 

7 
8 
8 

7 
8 

Görevin çeşidi 

1. Yönetim işleri 

A) Rektörlük 

Yazı işleri müdürü 
Kalem şefi 
Kitaplık uzmanı 
Yayın ve basın şefi 
Beden eğitimi öğretmeni 
Birinci mümeyyiz 
Memur 
Yayın ve basın memuru 

B) İnşaat Fakültesi 

Kitaplık uzmanı 
Ressam 
Kalem şefi 

C) Mimarlık Fakültesi 

Kitaplık uzmanı 
Kalem şefi 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 

Aylık 

60 
50 
60 
50 
50 
35 
25 
30 

60 
50 
50 

60 
50 

D. 

6 
8 
8 

10 

7 
8 

2 
3 
4 
5 

Görevin çeşidi 

D) Makine Fakültesi 

Fakülte Sekreteri 
Ressam 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 

E) Elektrik Fakültesi 

Kitaplık uzmanı 
Kalem şefi 

II. öğretim işleri 

A) inşaat Fakültesi 

öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Sayı 

1 
2 
1 
3 

1 
1 

5 
4 
6 
6 

Ayhk 

70 
50 
50 
35 

60 
50 

125 
100 
90 
80 
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] ) . Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Doçent 
» 
» 

Asistan 

Yardımcılar 

B) Mimarlık Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

» 
Doçent 

» 

Asistan 

Yardımcılar 

C) Makine Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

12 
7 

10 
20 

4 

70 
G0 
50 

60 
50 
40 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

60 
50 
40 

D. Görevin çeşidi Sayı Ayl ık 

2 Profesör 125 

:'> Profesör 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

Yardımcılar 

D) Elektrik Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

Yardımcılar 

6 
15 

5 
12 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

5 
18 
12 
1 

60 
50 
40 
35 

1 
2 
4 
2 
1 
7 
2 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

4 
6 
4 
1 

60 
50 
40 
35 
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Millî Eğilim Komisyonunun değiştiricine bağlı 

cetveller 

[İJ SAYILI CETVEL 

Teknik Üniversite 

I). Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 
10 
11 
12 
.10 

A) Rektörlük 

1. Yönetim işleri 

I. Genel sekreterlik 

4 
6 
ti 
8 
8 

10 
İ l 
12 
(i 
8 
9 

11 
6 
7 

10 
11 
J2 

(leııel sekreter 
Zatişleri müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Kalem şefi 
İstatistik şefi 
Memur 

» 
» 

Daire şefi 
Yönetim şefi 
Yönetim memuru 
Memur 
Kitaplık müdürü 

» uzmanı 
» memuru 
» » 
» » 

8 Yayın ve basım şefi 
10 Yayın ve basım memuru 
11 » » » 

!) Ayniyat saymanı 
10 Ambar memuru 

2. Saymanlık Müdürlüğü 

Saymanlık müdürü 
Saymanlık müdürü yardımcısı 
Mümeyyiz 
Memur 

» 
Veznedar 

3. Yurt Müdürlüğü 

Yurt müdürü 
» » yardımcısı 

I). Görev in çeşidi 

90 
70 
70 
50 
50 
35 
30 
25 
70 
50 
40 
30 
70 
60 
35 
30 
25 
50 
35 
30 
40 
35 

80 
60 
35 
30 
25 
35 

80 
50 

10 Memur 
12 » 
10 Yönetim memuru 
1.1 » » 
10 Ambar memuru 
8 . Beden eğitimi öğretmeni 
6 Hekim 

6 
7 
8 

10 
11 
12 

8 
10 
11 
12 

H) înşaat Fakültesi 

(i 
7 
8 
8 

10 
11 
12 

fakülte sekreteri 
Kitaplık uzmanı 
Ressam 
Kalem şefi 
Memur 

» 
» 

C) Mimarlık Fakültesi 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık uzmanı 
Kalem şefi 
Memur 

D) Makine Fakültesi 

6 Fakülte sekreteri 
7 Kitaplık uzmanı 
8 Ressam 

Kalem şefi 
Memur 

» 

E) Elektrik Fakültesi 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık uzmanı 
Ressam 
Kalem şefi 

( S. Sayısı : 197 ) 



11 — 
D. 

10 
11 
12 

1 
2 
3 
4 
5 
5 

.6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
9 

Görevin çeşidi 

Memur 
» 
» 

II. Öğretim işleri 

A) inşaat Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Yardımcılar 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

Sayı 

2 
1 
1 

5 
6 
7 
8 
9 
2 

13 
8 
9 

10 
20 
20 
10 

o 

Aylık 

35 
30 
25 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
40 

D. 

8 
' 9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

• 7 

8 
9 

10 
9 

Asistan 
» 
» 

( 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 

O) 

Görevin çeşidi 

1) Makine fakültesi 

Öğretim üyeleri 

Yardımcılar 

Elektrik fakültesi 

Sayı 

10 
15 

6 

o 

4 
6 
8 

19 
2 
8 

20 
20 

5 
20 
20 
20 

1 

Aylık 

50 
40 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
40 

B) Mimarlık Fakültesi 

Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 
5 
6 
7 

» 
Doçent 

» 
» 
» 

1 
2 
5 
7 
4 
1 
5 

10 
4 

Yardımcılar 

7 Asistan 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 

Öğretim üyeleri 

1 Profesör 

ı 
8 
9 

10 

» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Yardımcılar 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

5 
10 
10 

5 

60 
50 
40 
35 
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[2] SAYILI CETVEL 

Görevin reşidi 

Rektör 
Dekan 
Lâboratuvar şefi 
Tjâboratuvar yardımcısı 

Sayı 

1 
4 
6 

60 

Ücret 

400 
210 
80 
50 

31 SAYILI CETVEL 

I). Görevin çeşidi Sayı Aylık 

1. Yönetim işleri 

A) Rektörlük 

6 Yazı işleri müdürü 
S Kalem Şefi 
7 Kütüphane uzmanı 
8 Yayın ve Basın şefi 
8 Beden Eğitimi öğretmeni 

10 Memur 
12 » 
11 Yayın ve Basın memuru 

B) inşaat Fakültesi 

7 Kitaplık uzmanı 
8 Ressam 
8 Kalem şefi 

C) Mimarlık Fakültesi 

7 Kitaplık uzmanı 
8 Kalem şefi 

D) Makine Fakültesi 

6 Fakülte sekreteri 
8 Ressam 
8 Kalem şefi 

10 Memur 

S) Elektrik Fakültesi 

7 Kitaplık uzmanı 
8 Kalem şefi 

Görevin çeşidi 

II. Öğretim işleri 

A) İnşaat Fakültesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 

1 
2 
1 
3 

1 
1 

70 
50 
60 
50 
50 
35 
25 
30 

60 
50 
50 

60 
50 

70 
50 
50 
35 

60 
50 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
!) 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

B) 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Öğretim üyeleri 

Yardımcılar 

Mimariık Fakültesi 

Öğretim üyeleri 
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7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 

Asistan 
» 
» 

Profesöı 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 

Görevin çeşidi 

Yardımcılar 

C) Makine fakültesi 

öğretim üyeleri 

Yardımcılar 

Sayı 

4 
9 
4 

2 
3 
4 
7 

15 
2 
3 

12 
1 

5 

Aylık 

60 
50 
40 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 

D. 

8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

Asistan 
» 
» 

Profesöı 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Görevin çeşidi 

D) Elektrik Fakültesi 

öğretim üyeleri 

Yardımcılar 

Sayı 

18 
12 

1 

1 
1 
4 
3 
2 
2 
5 
2 

4 
6 
4 
1 

Aylık 

50 
40 
35 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 

60 
50 
40 
35 

Bütçe Komisyonunun cleği§tirişine bağlı cetveller 

[İJ SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

4 
6 
6 
9 

10 
11 
12 

10 
11 

Merkez teşkilâtı 

a) Rektörlük 

Genel sekreter 
Zatişleri müdürü 
Yazıişleri müdürü 
Ayniyat şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

b) Saymanlık Müdürlüğü 

Saymanlık müdürü 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 

80 
35 
30 

10 Veznedar 35 

c) Öğrenci Yurdu Müdürlüğü 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

90 
70 
70 
40 
35 
30 
25 

5 
10 
11 
10 

6 

Yurt müdürü 
Yönetim memuru 
Memur 
Ambar memuru 
Hekim 

în§aat 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

1 
2 
1 
1 
1 

80 
35 
30 
35 
70 

2 150 
3 125 
4 100 
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D. Görevin çeşidi Rayı Aylık ; D. Görevin çeşidi Say 

4 Profesör 
5 » 
5 Doçent; 
fi » 
7 » 
8 » 

b) Öğretim yardımcıları 

7 
8 
9 

10 
8 
9 

() 
9 
9 

12 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

c) Memurlar 

Fakül te sekreteri 
Büro şefi 
Kütüpaneei 
Memur 

Makina Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 

9 
10 

8 
9 

» 
» 

Okutman 
» 

c) Memurlar 

6 Fakül te sekreteri 
9 Büro şefi 

6 
3 
5 

10 
17 

6 
10 
20 
24 

1 
1 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
50 
40 

70 
40 
40 

9 Kütüpaneei 
12 Memur 

Mimarlık Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 Pro l'esör 
2 » 
3 » 
4 » 

o » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

b ) ' Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

2 
4 
7 

12 

5 
.10 
15 
20 

2 
3 
4 
5 
6 
3 
7 

10 
15 

5 
10 
20 
25 

1 
1 

1 
1 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
50 
40 
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1 

70 | 
40 i 

(> 
9 
9 

J2 

i 
2 
o 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 
Memur 

Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) öğret im yardımcıları 

Asistan 
» 
» 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
o O 

4 
r 
i) 

2 
4 

10 
14 

5 
10 
15 
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D. Görevin çeşidi 

10 Asistan 

c) Memurlar 
ü Fakülte Sekreteri 

Sayı 

20 

1 

Aylık 

35 

70 

D. 

9 
9 

12 

Görevin çeşidi 

Büro şefi 
Kütüphaneci 
Memur 

Sayı 

1 
.1 
1 

Rektör 

Dekan 

Dekan 

Görevin adı 

[2] SAYILI CETVEL 

istanbul Teknik Üniversitesi 

Savı Ücret I Görevin adı 

inşaat Fakültesi 

M akına Fakültesi 

1 400 

1 210 

1 210 

Dekan 

Dekan 

M ima rhk Fakültesi 

Elektrik Fakültesi 

Sayı 

D. Görevin çeşidi 

tnşaat Fakültesi 

a) ÖÖretim Üyeleri 

4 Profesör 
r> » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

[3] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık 

b) Öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

D. Görevin çeşidi 

10 Asistan 

Makina Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

Sayı 

2 
1 
2 
3 
7 
8 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

1 
2 
3 
4 
7 
8 

Profesöı 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

b) Öğretim Yardımcıları 

6 
7 
9 

60 
50 
40 

7 
8 
9 

10 

Asistan 
» 
» 
» 
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D. Görevin çeşidi 

Mimarlık Fakülteni 

a) Öğretim Üyeleri 

1 
2 
4 
5 
5 
(İ 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

— 16 -
Sayı Aylık 1). 

b) Öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

150 
125 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

Görevin çeşidi 

Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim Üyeleri 

2 Profesör 
3 » 
4 » * 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

Sayı 

b) Öğretim Yardımcıları 

4 
8 
0 
7 

60 
50 
40 
35 

7 
8 
9 

10 

Asistan 
» 
» 
» 

3 
7 
4 

11 

[4] SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Görevin adı 

Daktilo 

Matbaacı 
Matbaa makinisti 

» » 
Santralci 
Bahçıvan 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 
> 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

» » 

Rektörlük 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

• ı 
1 

Ücret 

175 
150 
175 
200 
100 
120 
100 
100 

90 
85 
80 
70 
85 
65 
50 

Hazırlayıcı 
Daktilo 

» 
Usta 

Odacı 

» 
» 

Görevin adı 

İnşaat Fakültesi 

Mimarlık Fakültesi 

Foto ve resim uzmanı 
Daktilo 
Odacı 

» 
» 
» 

Sayı 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
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Görevin adı 

Mdkina Fakültesi 

Atelye şefi 
Gurup ustası 

Usta 
Usta 

Hazırlayıcı 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 

Ressam 
Odacı 

» 

Elektrik Fakültesi 

Daktilo 
Usta 

» 

- 1 7 -
Sayı Ücret 

1 
1 
4 
8 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 

350 
300 
250 
200 
175 
150 
175 
230 
150 
350 
90 
80 
70 
60 

1 150 
1 215 
2 200 
2 175 

Görevin adı 

Hazırlayıcı 
Odacı 

t» 
> 
> 

Tesisatçı 
Aşçı 

> Yamağı 
Hastabakıcı 

Ateşçi 
» 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

» 

» 

Yafa 3/wrdt* 

Sayı Ücret 

2 150 
2 80 
1 75 
1 70 
2 60 

210 
225 
100 
90 
50 
75 
50 
75 
70 
100 
85 

5 80 
2 70 
2 60 
2 55 

—**>*—++ *f*m " • • • 
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