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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yeni
lenmesine dair önerge kabul edildi. 

Danıştayda açık bulunan Beşinci Daire Baş
kanlığı için oylar toplandı. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun kabul 
olundu. 

Millî Saraylarla Köşklerdeki eşya hakkında 
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
okundu. 

Emekli Dr. önyüzbaşı ihsan Canel'e dair olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu ka
bul olundu. 

Danıştayda açık bulunan Beşinci Daire Baş
kanlığına ihsan Aktürel'in seçildiği tebliğ edil
di. 

îçtimaatı Umumiye Kanununa müzeyyel 3 
Mart 1328 tarihli kanunun kaldırılmasına; 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
mıydı kanunda değişiklik yapılmasına 

Teklifler 
1. — idareci Üyeler Kurulunun Büyük Millet 

Meclisi 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılma-, 
sına dair kanun teklifi (2/108) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

Tezkereler 
2. — istanbul Milletvekili Dr. Kemal Cenap 

Berksoy'un Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulmuş Karma Komisyona). 

3. — istanbul Milletvekili Hüseyin Cahid 
Yalçın'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/347) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurul
muş Karma Komisyona). 

4. — Siird Milletvekili Emin Kılıççıoğlu'nun 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıması 
hakkında Başakanlık tezkeresi (3/348) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulmuş Karma 
Komisyona); 

Raporlar 
5. — Af Kanunu tasarısı ve Adalet Komisyo-

Denizde can ve mal korunmasına; 
Belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar ve il

ler Bankası Emekli Sandığı kurulması hakkında
ki 4085 sayılı kanuna ek kanun ile; 

Yeniden radyo istasyonları kurulması hak
kındaki 4670 sayılı kanunda değişiklik yapılma
sına ve; 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı ka
nunun geçici (1) nci maddesi hükmünün 1946 
yüı sonuna kadar 'izatjîmasına dair olan ka-
kanunlar kabul olundu. 

Üniversiteler Kanun tasarısının tümü üzerin
de bir müddet görüşüldükten sonra; 

Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Konya Tunceli 

T. F. Sılay Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
îçel 

Dr. M. Berker 

nu raporu (1/621) (Gündeme); 
6. — Antalya Milletvekili Mesud Çankaya'

nın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulmuş Karma 
Komisyon raporu (3/319) (Gündeme); 

7. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun 
1 nci maddesinin (A) fıkrsınm değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/620) (Gündeme); 

8. — Millî Korunma Kanununun 51 nci mad
desiyle bu kanunun 4648 sayılı kanunla değişti
rilen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/615) (Gündeme); 

9. — Türkiye Kredi Fonsiye Bankası kurul
ması hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları (1/539) 
(Gündeme) ; 

10. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1943 yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay ve Maliye 
Komisyonları raporları (3/331) (Gündeme); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — C. E. încedayı 
KÂTİPLER : S. Fek (Kocoeli), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

<•» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞ 
1. — Idarei Umumiyei Vîlâyat Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları 
raporları (1/575) [1] 

BAŞKAN — Geçen birleşimde ivedilik kara
rı alındığından öne geçen Idarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı Adalet ve İçiş
leri Komisyonu raporları var. Tümü hakkında 
söa istiyen var mı? 

İÇİŞLERİ Ko. SÖZCÜSÜ H. Ş. ADAL 
(Bolu) — Geçen toplantıda bu kanun tasarısı 
görüşülürken iki arkadaşımız tarafından veri
len önerge üzerine Yüksek Meclis iki esas üze
rinde uranmi temayülünü göstermiş bulunmak
ta idi. Kanun tasarısı Komisyonda yeniden in
celendi ve bu iki esas üzerinde mutabık kalındı. 
ve maddelerde ona göre değişiklik yapıldı. Bu 
önerge ve Yüksek Meclisin gösterdiği temayül 
şunlardı. İlçeler içerisinde seçim çevrelerine 
gidilmeden eskiden olduğu gibi genel Meclis 
üyelerinin ilce adma seçilmesi. 

İkinci esas da altı yıllık seçim dönemi ye
rine eskiden olduğu gibi dört yılın kabul edil
mesi ve genel meclis üyelerinin yarısının değiş
tirilmeden seçim dönemleri tamamlamaları esa
sının kabulü. 

Bu iki esas üzerinde Komisyonumuz gerek 
önergeye gerek Yüksek Meclisin temayülüne ay
nen uymuş ve kanun maddelerinde lâzmıgelen 
değişiklikleri yaparak takdim etmiştir. Bu va
ziyette kanun tasarısı değişiklik itibarile eski-

[1] 155 e ek sayılı oasmayazı tutanağın so
nunda ve evveliyatı 60 ncı Birleşim tutanağında-
dır. 

[J3N İŞLER 

sine nazaran başlıca şu esası ihtiva etmektedir. 
O da tek dereceli seçim esasına göre seçim ya
pılması. Malûmdur ki, eskiden genel Meclis 
üyelerinin seçimi müntehibi sanilerle belediye 
meclisi üyelerinin iştirakiyle yapılmakta idi. 
Belediye Meclisi üyeleri ve müntehibi saniler 
bu şekilde reylerini verirken ilçelerle köyler ara
sında, ilçelerin lehinde ve köylerin aleyhinde se
çimde, temsil hususunda bir fark gözüküyordu 
ve bu bakımdan mahzuru vardı. 

Bir de Milletvekili seçiminde tek dereceli se
çime gidildikten sonra genel meclisler için de 
aynı esasa gitmek lâzımdır. Tasarıdaki birinci 
esas budur. Diğerleri seçim usullerine ve şe
killerine aittir. Bunlar da belediye meclisi se
çimlerinin milletvekili seçimlerindeki esaslara 
göre uydurulmuş olmasından ibarettir ve 
bir prensip mutabaktı temin edilmiştir. Se
çim ayı olarak Ağustos ayı kabul edilmiştir ve 
ceza hükümleri olarak da milletvekilleri seçimi 
kanunundaki ceza hükümleri aynen kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bir madde eklenmesi 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 103, 104, 108, 
110 ve 111 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 103. — Her ilde bir genel meclis bu
lunur. İl Genel Meclislerinin üyeleri ilçeler adı
na seçilir. Her ilce bir seçim çevresidir. 
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Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçelerden bir 

20 001 den 30 000 e kadar iki, 30 001 den 
45 000 e kadar üç, 45 001 den 60 000 e kadar 
dört üye seçilir. Bundan sonra her 20 000 nü
fus için bir üye eklenir. 

Bu esasa göre her ilçenin çıkaracağı üye sa
yısı îl idare Kurulu ve daimî komisyonunun 
birlikte toplanması suretiyle kurulacak heye
tin kararı ile belirtilir ve il içinde yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 104. — 
1. — Genel meclis üyeleri seçim hakkını haiz 

olanlar tarafından doğrudan doğruya seçilir. 
Oylar bir günde ve seçime ara verilmeden kul
lanılır. 

Seçmen olabilmek için: 
A) Türk olmak; 
B) 22 yaşını bitirmiş olmak; 
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak; 
D) Kısıtlı olmamak; 
E) Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sür

memek ; 
F) Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde 

bulunmamak; 
Gr) ilce içinde yerleşmiş veya bu maksatla 

ilçede altı aydanberi oturmuş olmak; 
lâzımdır. 

2. Silâh altında bulunan erat, jandarma
lar, subaylar, polisler, askerî memurlar, askerî 
yargıçlar ve askerî okullar öğrencileri genel 
meclis seçimlerinde oylarını kullanamazlar. 

3. Her ilin merkez ilçesinde ve o ile bağlı 
ilce merkezlerinde seçimi idare ve kontrol et
mek üzere belediye başkanının başkanlığında 
beş kişilik birer seçim kurulu teşkil olunur. 
Bu kurul üyeleri belediye meclisleri tarafın
dan ve kendi aralarından seçilir. Ancak fesih, 
iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda üye 
ve yedek üye kalmamış olmak gibi suretlerle 
belediye meclisinin kurulması mümkün olmı-
yan yerlerde belediye başkan veya başkanve-
kili veya ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiy
le belediye seçimi henüz sonuçlanmamış olan 
yerlerde kaymakamlar tarafından belediye sı
nırı içindeki mahaller halkından ve belediye 
üyeliği şartlarını haiz bulunanlardan ikişer 
kişi çağırılrı. Bunlar çağıran zatın başkanlığı 

altında belediye binasında toplanarak ya ara
larından veya belediye üyesi şartını haiz olmak 
üzere dışardan yukarıda gösterilen miktarda 
seçim kurulu üyesi seçerler. Üyelerin üçü top-
laıımadıkça ve hazır bulunanların oyçokluğu 
birleşm'edikçe seçim kurulunun kararları mute
ber olmaz. 

Belediye şubesi olan ve ilce teşkilâtı bulu
nan şehirlerde seçim kurullarına belediye şube
leri müdürleri başkanlık eder. 

Seçim kurullarında sayfaları numaralı ve 
idare kurulunca oııamlı bir tutanak defteri bu
lunur. işlemler ve kararların tutanakları bu 
deftere yazılır. Başkan ile üyeler tarafından 
imza olunur. 

4. Her seçim kurulu, vali veya kaymakamın 
başkanlığı altında idare kuruliyle birlikte top
lanarak, bütün seçmenlerin oylarını bir gün 
içinde kullanabilmelerini sağlamak amacı ile, 
seçim çevresini mümkün olduğu kadar bin seç
men sayısını geçmiyecek şekilde seçim bürosu 
adı verilen seçim sahalarına ayırır. Bu kararlar
da büroların nerelerde kurulduğu merkezleri ve 
hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen veya ta
mamen, içine aldıkları açıkça belirtilir. 

Bu kararlar Ağustos ayının ilk haftası için
de ve enaz seçim gününden 15 gün önce gazete 
çıkan yerlerde gazetelerle olmıyan yerlerde 
diğer vasıtalarla ilân edilir. Her seçim bürosun
da, başkan ve üyeleri seçim kurullarınca seçi
lecek beş kişilik bir komisyon bulunur. Bu ko
misyonlar belediyesi olan seçim sahalarında be
lediye başkanları ile belediye meclis üyeleri 
arasından, meclis üyeleri yetmiyen yerlerle bele
diyesi olmıvan seçim sahalarında münasip kimse
lerden seçilir. 

Seçim komisyonları başkan ve üyelerinden 
çekilen veya komisyona gelmiyen bulunursa yer
lerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. Top
lanma, ve karar verme yeter sayısı ile kararla-
m defterlere yazılması ve imzalanması hakkın
da seçim kurullarına ait hükümler bu "komisyon
lar hakkında da uygulanır. 

5. Üye seçiminde oy vermeğe hakkı olanla
rın ad ve soyadını, baba ve ana adını, doğum 
yeri ve tarihini ikametgâhının bulunduğu ma
halle ve sokağm adı ile numarasrnı ve sanat' ve 
işini gösterecek surette; şehir ve kasabalarda 
belediyelerce, köylerde ihtiyar meclislerince ha
zırlanacak seçmen defterleri en geç Ağustosun 8 
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B : 62 11. 
nei günü akşamına kadar seçim kurullarına ve
rilir. Defterlerin bu kurullar taralından incelen
mesi işleri en geç Ağustos ayımn 12 nei günü 
akşamına kadar bitirilir. 

6. Beşinci bende göre hazırlanmış olan seç
men defterlerinin bürolar itibariyle örnekleri 
çıkarılarak her seçim bürosu için kabul edilen 
genel yerlerde, tatil günleri hariç olmak üzere, 
altı gün astırılır. Bu defterlerin en geç Ağus
tosun 13 ncü günü sabahı asılmış ve asılma sü
resinin son günü saat 18 de kaldırılmış olması 
lâzımdır. Defterlerin aşılmazdan önce, hangi 
günler asılı kalacağı ve hangi güne kadar itiraz
ların kabul edilebileceği ve hangi günden sonra 
itirazların kabul edilemiyeeeği seçim kurulları 
tarafından gazete ile, olmıyan yerlerde diğer va
sıtalarla halka ilân edilir. 

Defterlerin asılması ve kalddınlması ödevi 
şehir ve kasabalarda belediye idarelerine, köy
lerde muhtar ve ihtiyar meclislerine aittir. 

Defterlerin asılı kaldığı altı gün içinde seç
menlerin adları, nitelikleri, defterlere yanlış ve
ya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ol
duğuna dair ileri sürülecek itirazlar seçim ku
rullarınca dinlenip kurul karariyle gereken dü
zeltmeler yapılır. Seçim kurulları, yerinde gö-
rülmiyen itirazların reddi hakkındaki karar ör
neğini itiaz edene bildirir. Bu kurullarca iti
razlar yerinde görülmediği takdirde ret kararı
nın örneği itiraz edene en genç defterlerin askı
dan indiği günden başlıyarak iki gün içende teb
liğ edilir. 

Seçim kurulunun kararma razı olmıyanlarm, 
kararın bildirilmesi gününden başlıyarak üç 
gün .içinde mahallin asliye hukuk mahkemesine, 
bulunmıyan yerlerde sulh hukuk yargıçlığına 
seçim kurulunun karariyle birlikte başvurarak 
itiraz etmeğe haklan vardır. Bu süre bittikten 
sonra itiraz hakkı kalmaz. 

Mahkeme itiraz iddialarını ençok altı gün 
içinde kesin olarak karara bağlar. Bu konudaki 
müracaat ve kararlar hiçbir harç ve resme tâbi 
değildir. 

7. Seçim kurullarınca, herhangi bir vatan
daşın adaylığının seçim bürolarında yayılabil
mesi için oyların atılmasından enaz bir hafta 
önce, seçilmek niteliğini taşıyan vatandaşın bir 
dilekçe ile istekte bulunması lâzımdır. 

Vatandaşın siyasi bir parti tarafmdna aday
lığının bildirilmesi veyaut o seçim çevresi seç-

6.1946 0 : 1 
I menlerinden enaz yüz kişinin yazı ile başvur

maları halinde de adaylığı yayılır. 
Seçim gününde sandığın yakınında münasip 

bir yere konulacak levhalara adayların adlan 
soyadları, meslek ve sanatları yazılarak ilân 
edilir. 

8. Defterlerin asıldığı gün, bunların asılı 
kalacağı süre ile düzeltilmeleri ve mahkemeye 
başvurma ve mahkemece karar verilme süreleri 
hesaplanarak bu sürelerin sonunu kovuşturan 

ilk Pazar gününe rastlayacak şekilde oyların il 
içinde hangi gün kullanılacağı valinin başkan
lığında il idare kurulu ve daimî komisyonunun 
birlikte toplanması suretiyle kurulacak heyetin 
karariyle belli edilir ve il içinde yayılır. 

Sandığın açık kalacağı süre saat sekizden 
ondokuza kadardır. Ancak sandık başında oyunu 
kullanmamış seçmenler varsa onlar da oylarını 
kullanmadan tasnife başlanamaz. 

9. Büro seçim komisyonlarının; oyların 
kullanılacağı günden enaz bir gün önce seçim ku
rullarınca kendilerine teslim edilen oy sandığı 
ve bürolarına ait seçmen defterleriyle birlikte 
büro merkezinde bulunmaları lâzımdır. Büro 
merkezinde sandığm konulacağı yeri mahallin 
icaplarına göre seçim komisyonu tâyin ve ilân 
eder. 

10. Her seçmen kendi oyunu getirip seçim 
bürosundan alacağı zarf içine koyarak sandığa 
atmakla ödevlidir. Bu,zarflar önceden seçim ku
rullarınca hazırlanıp mühürlenmiş olarak seç
men sayısınca seçim bürolanna verilir. Pusula
ların beyaz kâğıttan olması gerekli olup bun
lara seçmenlerin imzası, mühürü, adresi veya 
seçmenin kim olduğunu belli edecek herhangi 
işaret konulmıyacağı gibi her zarfa yalnız bir 
oy pusulası konur. 

Pusulalara seçilecek, üye sayısının bir misli 
fazlasiyle ad yazılır, önceden hazırlanıp yazıl
mış ve3̂ *ı bastırılmış oy pusulaları, da kullanı
labilir. 

Seçmenler oylarını yalnız adaylara vermeğe 
mecbur olmayıp dilediklerine verebilirler. 

Her seçmen, ikametgâhının bulunduğu seçim 
bürosundan başka büroda oyunu kullanamaz. 
Ancak seçim komisyonlarının başkan ve üyeleri 
görevli bulundukları bürolarda seçmen defter
lerinin sonuna adları yazılmak ve hizaları im
zalanmak suretiyle oylarını kullanabilirler. Se-

I çim komisyonunca her seçmene kimliği sorulur 
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ve gerekirse kimlik cüzdanını göstermesi istene
bilir. Bu suretle kimliği belli olan seçmenin 
defterinde yazılı adı hizasına imzası veya mü-
hürü alındıktan sonra oyunu kullanmasına 
izin verilir. îmza bilmiyen ve mühürü olmıyan-
larm sol elleri başparmağı bastırılır. Bu par
mağı olmryanların hangi parmağının bastırıl
dığı yazı ile açıklanır. 

Hiçbir sebep ve surette başkasının adına oy 
zarfı sandığa atılamaz. 

11. Sandığa oy pusulaları atılmazdan önce 
seçim komisyonu başkanı üyelere ve hazır bulu
nanlara sandığın boş olduğunu gösterir ve bu 
olay bir tutanakla belirtilip komisyon üyeleri 
tarafından imza edilir. Sandığın başka, başka 
anahtarla açılır iki kilidi, üzerinde ince bir 
mektup sığacak kadar aralığı bulunur. Sandık 
anahtarlarından birini başkan, liğerini komis
yon karariyle üyelerden biri saklar. 

12. Seçim bürosunda, seçmen defterlerine 
konmuş olan imza, mühür veya parmak işaret
lerine göre oylarını kullananların sayısı bir tu
tanakla belirtilerek sandık, seçim komisyonla
rınca açılır ve aşağıda yazılı olduğu üzere he
men tasnif edilir. 

A) Sandık içinden çıkan oy zarfları sayı
larak, oylarını kullananların sayısını belirten tu
tanakla karşılaştırılır; 

B) Oy pusulalarına yazılan adlar okuna-
mazsa veya seçilenin kim olduğu belli olmazsa 
hesaba katılmaz; 

C) İstenilen sayıdan fazla ad yazılmış olan 
pusulaların başından başlıyarak yalnız yetersa
yısı kabul edilir. 

D) Pusulaya yetersayıdan az ad yazılmışsa 
hesaba katılır; 

E) Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı 
ve bu pusulalarda aynı adlar aynı sıra ile yazılı 
bulunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri 
yukarıdaki fıkralara göre hesaba katılır ve eğer 
bu pusulalarda başka başka adlar yazılmış veya 
aynı adlar değişik sıra ile yazılmış ise hiçbiri 
hesaba katılmaz; 

F) Pusulaya aynı ad birkaç kere yazılmış
sa bir defa yazılmış sayılır; 

G) Renkli kâğıtlara yazılan pusulalarla, 
imzali, mühürlü veya seçmenin kim olduğunu 
belli edecek herhangi bir işaret taşıyan pusu
lalar hesaba katılmaz. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra : 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru 

ile açıldığı; 
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla

rını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu; 

D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı; 

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak her 
adayın kaç oy almış olduğu; 

F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı 
haber verildiği veya şikâyet edildiği.takdirde 
bunların nelerden ibaret olduğu; 

Bir tutanakla belirtilir. 
Seçim bürolarınca tutulmuş olan tutanaklar 

ve seçim defterleriyle hesaba katılmıyan oy pu
sulaları seçim koimsyonları tarafından mühürle
necek bir zarf içinde, seçim bürosunun bağlı 
olduğu seçim kuruluna teslim edilir. Hesaba ka
tılan oy pusulaları komisyon üyeleri ve orada 
hazır bulunanlar önünde yakılır ve bu keyfiyet 
bir tutanakla belirtilir. 

13. Seçim Kurulu, on ikinci bentte yazılı tu
tanakları tamamen teslim aldıktan sonra, aynı 
esaslar çerçevesinde ve bu tutanakları birleştir
mek suretiyle ayrı bir tutanak düzenliyerek 
seçim çevresi içinde kimlerin kaçar oy aldıkla
rını belirtir. En çok oy kazananlar üyeliğe ve 
ondan sonra' oy kazananlardan ilçenin çıkaraca
ğı üye sayısı kadarı da yedek üyeliğe seçilmiş 
sayılır. Eşit oy kazananlardan evli olan, evli
lerden yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu 
çok olan tercih olunur. Çocuk sayısında da eşit
lik halinde kura çekilerek adı önce çıkan sıra
da evvel olur. 

Seçim kurulu, düzenliyeceği bu tutanağı he
men mahallin en büyük idare üstü aracılığiyle 
valiliğe gönderir. Valiler üyeliği ve yedek üye
liği kazanmış olanların adlarım il içindeki ga
zetelerden biriyle ilân edecekleri gibi kendüerine 
de yazı ile bildirirler. 

Seçim bürolarmca düzenlenmiş olan bütün 
tutanaklar ve seçim defterleri ve diğer kâğıtlar 
mühürlü bir zarf içinde seçim kurulları tarafın
dan çevrenin bağlı olduğu il veya ilce belediye 
başkanlığına teslim edilir. Belediye başkanları 
bu zarfları bir seçim dönemi süresince saklamak
la ödevlidirler. 
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14. Seçime katılan siyasi partilerin temsil

cileri oyların sandığa atılması, açılıp tasnif 
edilmesi sırasında seçim kurulu ve komisyonla
rın da hazır bulunmağa yetkilidirler. Bu mak
satla seçim kurulları başkanları teşkilâtı olan 
yerlerde bu partilerin birer temsilcisini seçimde 
hazır bulunmak için yazı ile davet ederler. Doğ
rudan doğruya adaylığını koyanlar kendileri se
çim kurul ve komisyonlarında bulunabilecek
leri gibi temsilcilerini de gönderebilirler. 

15. 13 ncü bende göre düzenlenmiş olan 
tutanaklar, ilk toplantısında genel meclise veri
lir. Meclis bu tutanağı seçilen üyelerin kanun
da gösterilen nitelikleri haiz olup olmadıkları, 
seçimin yolunda yapılıp yapılmadığı bakımla
rından ve varsa bu konudaki ihbar ve şikâyet
lerle birlikte inceliyerek bir karara bağlar. 

Kararın özeti ilgililere tebliğ edilir. İlgili
ler, tebliğ tarihinden başlıyarak yirmi gün için
de bu kararlara karşı Danıştaya itiarz edebilir
ler. Bu konudaki itirazlar Danıştayca en geç iki 
ay içinde karara bağlanır. 

Üyelerden birinin kanuni niteliği haiz olma
dığına karar verilirse seçildiği ilçenin yedekle
rinden en çok oy afanı üyeliğe çağrılır. Seçi
me fesat karıştırıldığı kabul edilirse o ilçede se
çim yenilenir. 

16. Vali ve kaymakamlar, seçim kurulları
na ve komisyonlarına seçim işlerinde çalıştırıl
mak için yeteri kadar kâtip verirler. 

Vali ve kaymakamlar yargıç ve yargıç sını
fından olanlarla subay ve askerî memurlar dı
şında kalan bütün memur ve hizmetlileri seçim 
işlerinde çalıştırmağa yetkilidirler. 

Genel meclis seçimine ait bütün giderlerle, 
görevlendirilecek memur ve hizmetlilerin taşın
ma giderleri ve gündelikleri il özel idare bütçe
sinden ödenir. 

17. Bu kanuna göre seçim işlerinde çalış
tırılmaları vali veya kaymakamlarca uygun gö
rülen memur ve hizmetlilerin verilen görevi 
makbul bir özüre dayanmaksızın kabul etmiyen-
lerinden beş liradan 25 liraya kadar ve bu gö
revlere tâyin ed|ilenlerin görevlerini kabul et
melerine engel olanlardan on liradan 50 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. Bu cezalar seçim 
yapılan yerin en büyük mülkiye üstü tarafından 
verilir. Bu cezalara karşı itiraz veya temyiz 
olunamaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edildi. 

Madde 108. — îl genel meclislerinin süresi 
Eylül aymdan başlamak üzere dört yıldır. 

Seçim dönemi bitmezden önce meclis feshe
dilir veya infisah ederse yeniden seçilecek mec
lis eski meclisin süresini tamamlar. Bir seçim 
dönemi içinde yeniden kurulmuş veya kurulacak 
olan illerin genel meclislerine ait süreler de di
ğer genel meclislerin süresiyle birlikte sona erer. 
Seçim dönemi sonunda seçimin yenilenmesine 
imkân görülmezse Bakanlar Kurulu karariyle 
süre bir yıl uzatılır. Bu takdirde, uzatılan süre 
gelecek meclisin döneminde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler.... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 110. — Üyelerden çekilen, ölen veya 
süresi bitmezden önce başka bir ile ikametgâhı
nı nakleden veyahut üye olmak niteliğini kay
bedenlerin yerlerine hangi ilçeden seçilmişlerse 
o ilçenin yedekleri, kazandıkları oy sırası ile, ev
velki üyenin süresini bitirmek üzere getirilir. 
Yedek üyelerden genel meclise üye olarak alın
dıktan sonra üyelik açılırsa o ilçede, son Genel 
Meclis seçimi için hazırlanan defterler esas 
tutularak, yalnız açılan üyelik için yeniden se
çim yapılır. Bu suretle seçilen üye, yerine se
çildiği üyenin süresini doldurur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 111. — îl genel meclisleri yılda bir 
defa Eylülün ilk yarısı içinde toplanır. Seçim
den sonra ilk toplanma günü valilerce, diğer 
toplanma günleri ile genel meclislerince karar
laştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek madde — Milletvekilleri Seçici Kanunu
nun ceza hükümleri bölümündeki 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeleri 
hükümleri il genel meclisi seçimlerinde de uy
gulanır 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
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mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımlan
masından sonra ilk genel meclis seçimi 1946 yılı 
Ağustos ayı içinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyneler... Kanun oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. 

2. — Üniversiteler Kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/579) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Söz Gl. Şefik Tursan'indir. 
Gl. Ş. TURSAN (içel) — Efendim; öteden-

beri içimde bir ûkte olarak kalmış bulunan bir 
noktayı bir iki defa, fırsat buldukça bu kür
süden arzettim. Bu dileğimi Üniversiteler Ka
nunu dolayısiyle tekrar bahsetmekten de ken
dimi alamadım. Bu dileğim talebelerin kitap ve 
not meselesine aittir. Bu bapta gerek Düşünsel 
ve gerek Arıkoğlu arkadaşımız konuştular. Fa
kat arkadaşlar; ben üç yüksek mektepte tahsil 
edip şahadetname almış üç evlât babası sıfatı 
ile bu işte kendimi daha ziyade salahiyetli gö
rüyorum. Bu maksadımı yine bu not vaziyeti 
dolayısı ile talebelerin yüksek okullarda çektik
leri sıkıntı bakımından belirtmek istiyorum. Not 
tutmak ve bilhassa yeni yazı ile not tutmanın 
ne kadar müşkül olduğunu takdir edersiniz. Ta
lebelerin bir kısmı bu işde kısmen kabiliyetlidir. 
Fakat büyük bir kısmı bu kabiliyeti haiz değil
dir. Bunu yapabilenler bütün gayretlerini sar-
federek not tutarlar. Fakat iş bununla kalmaz. 
Dersten sonra arada açık kalan noktaları da di
ğer arkadaşları ile karşılaştırarak tamamlamak 
zaruretindedirler. Görüyorsunuz ki çok mühim 
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ve çocukların çok vaktini alan bir mesele kar
şısındayız. Diğer bir kısım ise, esasen bu vazi
feyi kabiliyetli olarak yapamıyor bunlar arka
daşlarımın not defterlerinden istifade mecbu
riyetindedirler. Fakat başkasının yazdığı notları 
okumak kabil mi? not tutmakta kabiliyetli olan
lardan bir misal vermek istiyorum. Çocukları
mın birine mektepte iken bir öğle zamanı uğra
mıştım. Baktım ki yüzü âdeta başına kan hücum 
etmiş gibi kıpkırmızı olmuş bir vaziyettedir. 
Sordum. Bir şeyi yok ancak dört dersten not 
tutmuş. Tabiî bu vaziyeti hergün tekrar ediyor
lar. Çünkü bu suretle kitabı olmayan derslerin 
notların almış olacaklar. 

Şimdi arkadaşlar; dün kıymetli bir arkada
şım dedi ki; üniversite tefekkür yeridir. Fakat 
bunun kitabı olmazsa tefekkürün yayılması im
kânı kalmaz ve bundan da bir fayda sağlanamaz. 
Farzedelim ki Tıp Fakültesi teşrih kitabı yok. 
O talebe ne kadar çalışsa hiç birşey yapamaz. 
Keza ensaç kitabı olmazsa ne yapar? De
mek ki kitap almak zarureti var. Evvelce bil
vesile arzetmiştim, Tıp Fakültesi bu hususta en 
bahtiyarlardandır. Onun hemen bütün kitapları 
vardır. Fakat Teknik Üniversitenin inşaat mü
hendisliği kısmındaki en mühim kısımdır, yalnız 
şimendiferler inşa ve işletmesi kitabı vardır. 
öbür derslerin hiç birinin kitabı yoktur. Burada
ki vaziyeti düşününüz, yine o kıymetli arkadaşım 
buyurdular ki, üniversiteler lâboratuvar yeridir, 
tatbikat yeridir proje yeridir. Muhakkak, fakat 
aynı zamanda meselâ bir köprücülük dersini ele 
alalım, bunların tatbikatı olmakla beraber naza
riyeleri, kaideleri ve formülleri de vardır. Bun
ları da bilmek icabeder. Bu da kitap meselesidir. 

Size en bariz bir misal söyliyeym. Benim bu
gün yüksek mühendis oları oğlum, derslerin bi
rinde her vakit yaptığı gibi not tntmadığı için 
çaresiz Fransızca bir kitaptan ders hazırlamış. 
Meşgul olduğum için ismi aklımdadır. [Calcul 
rectorel] Yazan [Eaoul Bricard]. İmtihana giri
yor. Hocası diyor ki, eyi amma ben sana böyle 
okutmadım. Ne desin, aklı defter değil ki. Efen
dim ben o gün derse gelmemiştim, falan kitap
tan öğrendim diyor. Hoca insaflı, ve aklı selim 
sahibi bir zat olduğundan sınıfı geçiriyor. 

Şimdi arkadaşlar, şayet hoca ısrar etseydi, 
sana ben böyle anlatmadım deseydi, yahut o ço
cuk o kitabı bulamasaydı, kendisinin olmıyan 
bir suçtan dolayı ceza görmüş olacaktı. Bu ar-
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zettiğim realitenin tam kendisinidr, ifadesidir. 
Bu çocuk Fransızca kitaplar bulmak içinde bir
çok zahmetler çekiyordu. Kıymetli profesör Ke
mal Cenap Berksoy Avrupa'da profesörlerin 
kitap yazmak mecburiyetinde olmadıklarını 
söylüyor. Olabilir fakat arkadaşlar orada kü
tüphaneler vardır, kitaphaneler vardır. Bir 
adam istediği kitabı bulabilir, bu vaziyette de 
bir talebe yalnız hocayı dinlemekle iktifa ede
bilir; bu bizde yoktur. Binaenaleyh, arkadaş
lar, profesörler kitap yazmak mecburiyetinde
dirler. Zaten propesör demek eser çıkarmak 
demektir. Doktora verirken, tez verirken, eser 
yazıyor, kitap niçin yazmasın? Ben harbiye 
Mektebinde, Erkânıharbiye Mektebinde iken 
her dersin kitabı vardı. Bunları okutan hoca 
yazardı. Bunda iki şey ehemmiyetlidir: Birisi 
talebeye verilen kolaylık, diğeri de imzası al
tında yazanların okuttukları dersler hakkmda 
iyice takibatta bulunmalarıdır. Denebilir ki, 
profesörler maddi işlerle uğraşmasınlar, kitap 
bastırmak keyfiyeti müşküldür. Bunu kendile
ri yapmak istiyen olursa bu takdirde idare 
cihazının harekete gelip kitapları bastırmaları 
lâzım. Millî Eğitim Bakanlığı binlerce klâsik 
kitap bastırıyor, Allah razi olsun Bütçe Komis
yonu onun hakkmda bir kayıt koymuş ve arzu 
izhar etmiştir. Fakat profesörlerin iki üç se
ne zarfında kitap yazmalarında bence mecbu
riyet olmalıdır. Profesörler kendi okuttukları 
derslerin kitaplarını yazmak, zorundadırlar. 
Çünkü talebeler bu derslerden imtihan vermek 
mecburiyetndedirler. 

Gl. K. KABABEKÎR (İstanbul) — Arkadaş
lar; takdirle ve şükranla karşıladığımız «Üni
versiteler Kanunu tasarcsı»nda ve zevkle, hay
ranlıkla dinlediğimiz tenkitlerinde mühim bir 
maddenin ele ammaması beni de söz amağa mec
bur etti. Bu madde «Fakir halli öğrencilerin 
durumudur». Gerçi Hükümetin 63 neü ve Bütçe 
Komisyonunun 67 nci madesinde «Devlet daire
leri adına üniversitelerde yetiştirilen öğrenci
ler» bahsi varsa da bunların genel şartlar dışın
da aranacak özel şartlar.» gibi kayıtlara bağlan
ması gösteriyor ki, maksat büsbütün başkadır. 

Devlet daireleri adma yabancı memleketlere 
öğrenci göndermek ve bunda bahsedilen şartları 
aramak ve hatta müsabaka açmak dahi doğru
dur. Fakat üniversite mezunlarının hemen tama
mına yakmı Devlet dairelerinde iş arayan bizim 
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memlekette bunu doğru bulmuyorum. Bunun 
daha mektep sıralarında öğrenciler arasında ay
rılık gayrılık yaratmasını da çok zararlı bulurum. 
Bundan başka bunların çoğu masraflarını öde
yerek istenilen yere gitmedikleri şikâyetini de 
resmî ağ la rdan işitmekteyiz. Demek muhtaç 
da değillermiş. 

Bence mühim mesele şudur: Ailelerinin son 
gayretlerine dayanarak lise tahsillerini bitirip 
üniversitelere koşan ve buraya gelebilmek için 
de belki ana ve babasının tarlasını veya öküz
lerini satan fakir ve ateşli zekâsından ve her işe 
kudretli enerjisinden başka dayanacak bir şeyi 
olmayan öğrencilerin hali ne olacaktır? 

Bedava yardıma asla taraftar değilim. Yar
dım ancak acizlere olur. Sapasağlam bir gence 
abımın teriyle olmayan bir yardım yapıldıkça 
onurunu ezeriz. Ondaki cevheri, ondaki enerji
yi söndürürüz. Diğer taraftan bu fakir milletin 
böyle bir vergi yüklenmesi de yazıktır. 

öğrencinin kendisine iş bulması cihetine ge
lince : Bu bizde imkânını bulanlar1 da şuna buna 
yalvarmaktan ve uğradıkları ağır muameleden 
manen çok sarsılmaktadırlar. 

Avrupanın bildiğimk, harpten önceki, öğ
renciler durumu bize asla benzemezdi. Çünkü 
üniversiteleri büyük şehirlerin çoğunda kurul
muş olduğu gibi bizim bildiğimiz manada fakir 
de yok gibi jijdi. Bunun için öğrencilerin iş 
bulması kolaydır. 

Bizde durum büsbütün başkadır. Üniversite
lerimiz iki yerde toplanmıştır. Oralardaki hayat 
durumu çok sayıda olan gençlerimize iş verecek 
kudrette değildir. Bu hal işe kabiliyetli ve hat
ta işe susamış enerjilerin topluca âtıl bir halde 
kalmasına sebep oluyor. 

Buna karşılık üniversite bulunan şehirleri
mize yakın köyler bile her varlığıyle çok geri du
rumdadır. Bilgice zaif, varlıkça zaif köylülerimiz 
ve hatta bir kısım şehir halkı bile her hususta 
yardıma muhtaçtır. Yerde yatarlar, yerde yer 
içerler. Birçok köylerde meyve ağacı, bağ, sebze 
bilinmez. Bildikleri de bugünün ihtiyaçlarına 
uymayan göreneklerdir. 

Okuyoruz ve eşitiyoruz ki, Amarika'da üni
versite fakir okuyucuları, hatta bazı zenginleri 
bile arkadaşlarının hayatma hayran kalarak 
günde bir iki saatlerini, pazar vesair bazı tatil 
günlerini Hükümetçe ve üniversite idaresince 
planlaştırılmuş işlerde çalışarak hayati arını min-
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net altında kalmadan alın teriyle kazanmakta
dırlar. 

Türlü iş sahaları açılmış ve her biri için 
daimî işçileri destekliyecek üniversiteli gençler
den ekipler kurulmuştur. Meselâ: 

Bağcılık, meyvecilik, her türlü aşılar, hasta
lıklara karşı tedbirleri yapabilecek bir kudrette. 

Patetes ve bakliyat fasilesi yetiştiriciler. 
Peynir, yağ, yoğurt krema gibi sütçülük iş

leri. 
Gül ve gül yağcılık, esanscılık. 
Eczalı pamuk ve saire gibi pansuman takım

ları. Diş macunu, tuvalet sabunu vesaire gibi 
laburatuvar işleri.. 

Marangozluk, hele halk ihtiyacı olan basit 
işler. 

Köylülere yardım ve öğretim işleri vesaire. 
Bütün bu işler düzenlenmiştir. Genç öğrenci

ler, kız, erkek kendine göre bir işe girebiliyor 
ve tahsil müddetince hayatını kazandığr gibi 
fikir sahasında yükselirken iş sahasında da be
cerikli oluyor. Muayyen bir ihtisasın dar çerçe
vesi içinde ve her şeyi kafasına yüklemiş bir 
halde beceriksiz ve bezgin bir genç olarak yal
nız Devlet kapılarında iş bulmak için dolaşmı
yor. Enerjisi ve becerikliği de ihtisası nispetinde 
artmış bir insan olarak vatandaşlar arasına ka-
rışabilmekle de hayatını kazanıyor 

Amarıka'nni; dünyanın en kudretli ve kabi
liyetli bir Devlet ve millet haline gelmesinde 
bu tarzda çalışmanın ne büyük hissesi vardır? 
Onlar yeni üniversitelerini iş sahasında kurmak
la bu yeni hayatlarına daha büyük bir hız ver
mişlerdir. Ve bu çalışma tarzını liselerine dahi 
tatbik etmişlerdir. 

Biz istanbul ve Ankara Üniversitelerimiz için 
yakınilarında lâboratuvarlar ve atelyeler ve şehir 
dışlarında da meyve bahçeleri, bakliyat bahçe-
lerji1, çiçek bahçeleri açarak ve buralarda bakım
sız çocuklarımızdan da daimî işçi ekipleri kura
rak bir taraftan da bunları kurtarmak mümkün 
olmaz mı? 

Yerde yatan halkımıza pek ucuza mal olacak 
sedirler, masalar, sandalyalar yapmak, onlara 
yaşadığımız dünyayı ve yaşamak imkânlarını öğ
retmek, meyve ağaçları, sebze vesaire yetiştir
melerine yardım etmek için üniversite gençleri
nin enerjilisini kullanmazsak bu acıklı iptidai hal 
daha çok uzun yıîlar sürüp gitmiyecek midir? 
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I Büyük tatillerde hat boylarına yakın ırmak 

kenarlarını ağaçlandırmak ve köylere yerinde 
yardım yapmak ne kadar tatlı ve faydalı işlerdir. 
Bu işler genç'ler için bir ideal olacak mahiyette
dir. Bugün Sakarya, Porsuk gihji sular bile çı
rılçıplak göze batmaktadır. 

Benim bu mütalâalardan sonraki teklifim şu
dur: Bu esası kabul edelim. Hükümet ve üni
versiteler bu işi ele alsınlar, plânlasınlar. Bu 
suretle 67 nci maddedeki «Devlet adına yatılı 
öğrenciler» bahsini bu tarza döndürelim. 

Arkadaşlar; bir babanın üniversitenin sonu
na kadar çocuklarına yardım etmesi pekaz kim
selere nasip olabilir. Üniversiteli erin çoğu ken
di hayatını kazanmak zorundadır. Bunlar, iş sa
hası bulunmadığından acıklı duruma düşmekte
dirler. Birçok babalar da varını yoğunu sarfe-
dip mahvolmaktadırlar. 

Fakirlik kusur değild|k\ Kusur olan hazır 
yiyiciliktir. 

Her millete dâhiler, kâşifler, büyük adam
lar daha çok fakir aile çocukları arasından 
çıkmıştır. Bizim tarihimizde bu hal daha çok 
göze çarpar. 

Fakirlik onuru ve enerjiyi kırbaçlıyan ve 
şahlandıran bir kuvvettir. O kuvvetin işlemesine 
meydan yaratmak da Devletin borcudur. Onun 

1 için bu kanun tasarısında bu cihetin de dikkate 
f alınmasını Eğitim Bakanlığımızdan ve sayın 

profesörlerimizden rica ederim. Bu rada bu şe
kilde bu esası kabul edelim. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar, ilim 
I hayatımız için feyizli olmasını hep dilediğimiz 

bu kanun tasarısı üniversite mensuplarının şah
siyetinde ilim değerlerini artırmakta ve ömrünü 

s bu yola vereceklerin çalışma imkânlarını çoğalt-
I maktadır. Onun için ben gerek bu tasarı ile ge

rekse Gündemin gelecek maddelerinde yer alan 
Büyük İnönü adını taşıyan Armağan kanunu ile 
yaratıcı ilim mahsullerine değer veren Hükü
meti ve söylediğim bu kanunun ruhuna uyan 

!] teklifler yapan arkadaşlarımızı hararetle tebrik 
f ederim. İlim şerefini ilim hürriyetiyle bir ara

da besliyen ve büyük bir hakikatin peşinde ko
şan bu tasarıya göre Üniversitelerin çoğalması 
ve gerçekler alemiyle devamlı ve esaslı surette 
bağlılık halinde kalabilmesidir ki, umduğumuz 
ve beklediğimiz inkişafı sağlıyabilecektir. Es-

j ki Darülfünun, muhtariyetine sahip olduğu hal
li de yeteri kadar feyizli olamayışının sebebi ka-

— 148 



B : 62 11.6.1946 O : 1 
naatımca bazı durumların ayrıca tesiri olmak
la beraber tek olarak kalışıdır. Muhtariyet bu
günkü halk idarelerinde ilim hürriyetinin, ilim 
aşkının şartı değil, bir neticesidir. En geniş 
idari muhtariyeti olduğu halde ilim hürriyetinin 
ve ilim havasını teneffüs edemediği devirler ve 
bu devirlerin üniversiteleri olmuştur. Nitekim, 
Ortaçağ üniversiteleri bu vaziyetin parlak şahi
didir. Her şeyin üstünde hakikati öğrenmek ve 
yaymak zihniyetiyle çalışan ve Cumhuriyetin 
başından beri devam eden gelişme ve yükselme 
devirlerinde değerli Türk profesörlerinden baş
ka ilim zihniyetiyle bezenmiş yabancı profesör
leri de içine alan ve bu genişlikte çalışan üni
versitelerin meyvalar almakla kalmıyacağız. 
Sayın Cemil Bilsel'in de belirttiği gibi bugün 
üç misline yükselmiş olan talebe izdihamını da 
önlemiş olacağız ve izdihamın arkasında ayrı
ca memleket topraklarına ilim değerini yay
mış ve yerleştirmiş olacağız. Bu ümitlerle Üni
versitelerin sayıca da yayılışı asıl ilim hürri
yetinden beklediğimiz değerleri getireceğini be
lirtirken; Atatük'ün doğu bölgemizde üçüncü 
bir üniversitenin ilk tasavvurlarını ve plânlarını 
hatırlatmayı da bir saygı borcu bilirim. 

Arkadaşlar; tasan üzerindeki bu umumi inti
balından sonra izin verirseniz şerhde de belirt
tiğim gibi asistanların durumu üzerinde mâru
zâtta bulunacağım. Unvanları daha çok eski 
üniversitelerden gelen bu ilim mertebeleri içinde 
asistanlar doğrudan doğruya bir mertebe taşı
mamış görünmekle beraber bizzat tasarıdaki va
zifeler kısmında belirtildiği gibi, yaptıkları iş 
ilmî mesaidir. Halbuki, doçentler profesörler ve 
ordinaryüs profesörler yaşama ve çalışma im
kânları bakımından tasarıyla değerlendirilirken 
onlarla beraber çalışan ve ilmî mesai kültürü 
taşıyan asistanlar bu mazhariyetten mahrum 
edilmektedirler. Ben kendi hesabıma tasarının 
bu tarafını beğenmedim ve hoş görmedim. Hoş 
göremdiğjimi söylemeği de bir borç saydım. Ay
rıca tasan bir yandan asistanların hukukî du
rumunu zayıflatıyor, yani dışarıdan doçentle
rin yolu açılıyor. Bu fena değil, fakat, diğer 
taraftan da bunlarm maddi durumları güç va
ziyete düşüyor. Bunları teşhir etmek istemiyo
rum. Birçok asistanlar tanırım ki, bunlar mu
sahhihlik etmek suretiyle ancak hayatlarını ka
zanıyorlar. 

Tıp Fakültelerinde kazançlı asistanlık belki 

olabiliyor. Fakat diğer fakültelerde vaziyet 
çok hazindir. Hiç olmazsa doktora vermiş 
asistan ve baş asistan bu tazminat kadrosu içinde 
gözükmesi çok yerinde olurdu. Bu cihetin tasarı
ya neden konmadığının açıklanmasını Hükü
metten ve komisyon sözcüsü arkadaşımdan rica 
ederim. 

Arkadaşlar, izin verirseniz bir de konuşu
lan bahisler münasebetiyle bir noktaya dokun
mak istiyorum. O da bazı arkadaşlarımız aynı 
ruhtan mülhem olarak Ziraat Enstitüsünü, Yük 
sek askerî okulların ve diğer yüksek okulların 
bu kanunun çerçevesi içine alınarak ve yahut 
bazılarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanarak 
yeni bir vaziyete getirilmesini ileri sürdüler. Bu 
mesele; üniversiteler mi, Yüksek okullar mı, 
Enstitüler mi meselesi dünya çapında bir dâva 
olup bir çırpıda hiçbir yerde halledilmiş değil
dir. Netekim buradaki teklifler de farklı olmuş
tur. Fakat hakikatin bu yeni gerçekçi ilim zih
niyeti karşısında mensuplarını koruma ve çalış
malarında gelişme imkânı verme ölçüsünün yük
sek okullara da verilmesini ben de şahsen te
menni ederim. Ancak şu müessesenin bu vekâ
lete bağlanması, tıpkısı olması gibi fikrlerin, o 
müesseselerin kuruluş maksatları, o müesseselerin 
ilim tarihi ve memleketin kadroları üzerinde et
raflı ve esaslı incelemeler yapmadan bu ciheti 
halletmek ve karar vermek müşküldür. Bizzat 
Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilâtını tet
kik edersek Cumhuriyetin ilk yıllarında yüksek 
tedrisat müdürlüğü kadrosu diye bir kadro bile 
yoktur. Millî Mücadelenin o zamanki durumu 
vesaire icabı olarak. Binaenaleyh, bu meseleyi 
bağlılık veyahut alacağı şekil bakımından müta
lâa ederken arzettiğim gibi, çok esaslı ve etraflı 
tetkiklere ihtiyaç vardır. Bunlar üzerinde iyice 
işlemeden verilecek kararların iyi olmıyacağma 
kanaatim vardır. 

Dr. S. A. DlLEMRE (Rize) — Efendim, 
Ziraat Enstitüleri mükemmel bir teşekküldür, 
biliyorsunuz Burası Eğitim Bakanlığına bağ
lansın diyoruz. Yalnız bu etnstitü bu kanuna 
göre bir standart yapabilir. Herhalde mağdur 
olmaları doğru bir şey değildir. Böyle yaparlar 
ve Meclis memnuniyetle kabul eder. 

Sonra, (öğmen'e hitaben) Asistan meselesi
ne gelince: 

BAŞKAN — Heyeti umumiyeye tihap ediniz. 
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Dr. S. A. DÎLEMRE (Devamla) — Yüksek 

söylüyorum; Heyeti Umumiyede duyar. (Gülüş
meler.) 

Şimdi efendim; asistanlar bir nevi çilekeş 
derviştir, çömezdir. Katlanacaktır, bu devirin 
dahi tadı vardır. Kanunu mükemmel bir kanun
dur. Hiçbir yeri için söylenecek bir şey yoktur. 
Eğitim Bakanı cevabını bununla vermiştir. Ar
tık bundan sonra bütün arkadaşların on iki sa-
attanberi bu dileklere 10 sene sonra üniversite 
cevap versin. Şimdi efendim; üniversite haki
katen şayanı tebriktir. Fakat Allah kolaylık 
versin, kendisinden beklenen şeyler çoktur. 

Şimdi kitap, not lâfı da oldu. Bunlar ka
rışık meselelerdir. Bizim eskiden mükemmel ki
taplarımız vardı, yine notlar alırdık. Çünkü 
not almak dinlemek demektir. Çocuklarımız ki
tapsız değildir. Fakat kitapsız olanları da var
dır. Karışık bir iştir Bazı arkadaşlar, bir hocı 
isterse ders verir, isterse vermez, asıl mesele ne 
derstir, ne de kitap. Mesele yaratıcı adam ye
tiştirmektir. Bu çok eski ve önemli bir felsefe 
prensipidir. Fakat Baltacıoğlu arkadaşım bu 
sözleriyle demek istedi ki, Devletin programı 
okunmasın. Baltacıoğlu'nun dediği şey, hiç 
şüphe yoktur ki, bazı müstesna hocalar içindir. 
Herkese, hattâ elli yanındakilere bile direktif 
verecek bazı müstesna hocalar. Yardımcı hoca
lar Devlet programını okutacaklar. Baltacıoğ
lu'nun dediği hocalar da daha biraz serbest ça
lışacaklardır. 

Sonra bizde tuhaf bir hal vardır. 500 - 1000 
verdik, bir şey alamadık deriz. Bu her fakül
tede böyle değildir. Üniversitede hele bizim üni
versitemizde her sahada iyi randuman için daha 
beklemek lâzımdır. Her şubenin iştigal ettiği 
kendine göre bir mevzuu vardır. Meselâ mü
hendisler bir anıt kabri yaparlar. Para verin 
istediğiniz kadar istasyon binası yaparlar ve 
meselâ arkeoloji için bu kadar bakir memleket
te her türlü başarılar mümkündür. Çünkü sa
hası sadece Yazılı - Kaya, Boğazköy değildir. 
Bu memlektten bu bapta keşifler çalışmakla çı
kar. Fakat üniversitenin her bilim sahası böyle 
verimli olamaz. Meselâ Fen Fakültesi kimya işi 
böyledir. Çabuk meyve vermez. Avrupa fen 
fakültesiyle kimyadan çıkan bir genç işin püf 
noktasını hocadan görür öğrenir. Sonra çalış
mağa gittiği yer müthiş bir yerdir. Yani büyük 
kimya fabrikalarıdır. Oralarda en büyük pra-
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tisyen mütehassısları görür. 

Üniversitenin lâboratuvarları bu fabrikaların 
yanında devede kulak olamaz Bu fabrikalar 
ve atelyeler bizde çoğalmazsa üniversite ne 
yapsın? Bu üniversiteli üniversitede faydalı bir 
ilâç mı bulacaktır? Demek oluyor ki, üniver
sitelerde randuman işi umumi bir terakkiye bağ
lıdır. Her şubede beynelmilel şahsiyetlere sa
hip olmak için daha başka inkişaflar lâzımdır. 

Tekaüt işine gelince, herkes ihtiyarlığı için 
çalışır. Bu zatların bir kısmı kaydı hayat şar-
tiyle maaşlarını almalıdır. 

Dün arkadaşlar, burada konuşurlarken ba
zı şeyler söylediler! Hatırımda kalanlara cevap 
vereyim. Dr. Saada arkadaşımız (privat doçent) 
demeli dediler. Biz zaten doçnt lâfına kızıyoruz. 
Ordinaryüs büsbütün eski papaslardan kalma bir 
laftır. Şimdi üniversite derken başımıza bir de 
senato çıktı. Yok artık (mediküs, fiziküs) diye 
eski Alman ıstılahrı mı alacağız? Bu kadar ye
ter. Allah razı olsun lektörü okutman yapmış
lar. Bu ciheti karıştırmamak. Buraya bir çiz
gi çiziyorum. 

Sonra Avram Galanti, hocalar üç dil, beş 
dil bilmelidir dediler. Evet bunda büyük haki
katler vardır. Doğrudur, çok lisan bilmeli. Bil
meli amma, bazan üç lisan bilen birisi yapamı
yor da bir dil bilen mükemmel yapıyor. Bu da 
kabili münakaşadır. Yani kompleks bir iştir, 
karışık bir şeydir. Biz şimdi Galanti'nin söyle
diğine bakarsak fakülteleri kapamalıdır. Ken
disi de böyle söyledi. Hele bunun asistanlardan 
nasıl isteriz? Yaşlan kâfi gelmez. Bizim de ar
zumuz budur. Galanti arkadaşımla beraberim. 
Ne kadar lisan bilirse elbette o kadar iyidir am
ma böyle bir kıstas koyamayız. Bazılarına bir 
yabancı dil, bazılarına iki yabancı dil kâfidir. 
Sonra iki gündenberi söylediğimiz şeylerin za
bıtlarını bir kitap şeklinde bastırıp bütün eğitim 
müesseselerine göndermelidir. 

Şimdi efendim, bir de bir şey vardır, Eği
tim Bakanlığında. Son sözüm, bu üniversiteye 
ne vakit mecburi hizmet kanunu teşmil edilecek
tir? (Alkışlar) 

H. ULUSOY (Niğde) — Bir noktayı anla. 
mak istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığı millî 
bünyemizi esaslı bir tetkika tâbi tutarak, Millî 
gelişme istikametindeki her branşta, ne miktar 
yüksek tahsil elemanına ihtiyacımız bulunduğu
nu tesbit emiş midir, ye bu tesbjte dayanarak 
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Üniversitelerimizin fakülteleri için bir gelişme 
programı hazırlamış anıdır? 

Ben bu programı birkaç noktadan önemli bu
luyorum. 

Birincisi; kabul ediyorum ki, Üniversiteleri
miz bir ilim müessesesidir. İlme herahngi bir 
tanzim müdahalesi yapılmamakla beraber Dev
letin millî gelişme istikametinde üniversitelere 
verilecek bir gelişme politikası vardır. Bu po
litikayı tanzim için de bir programa ihtiyaç 
vardır. 

İkincisi böyle bir programın mevcut olma
ması bazı branşlarda bünyemizin ihtiyacından 
fazla yüksek tahsil elemanı yetiştirmeyi mucip 
olur ki, bu takdirde, millî enerjiyi israf etmiş olu
ruz. Başkaca yetişmiş yüksek tahsil gençliği, 
millî bünyede çalışma sahası bulunmıyacağına 
göre bedbin bir gençlik meydana gelir. Bu da 
millî bünyemizi sarsacak bir neticeye götürür. 
Bu program daha bir noktadan lüzumludur. 
Bazı branşlar için lüzumundan fazla, bazıların
da ise, lüzumundan az yüksek tahsil elemanı 
yetiştirdiğimiz takdirde millî gelişmedeki mu
vazene sarsılır. Bu bakımlardan, Millî Eğitim 
Bakanlığının böyle bir programı var mıdır, yok 
mudur? anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Avram Galanti Bodrumlu. 
A. G. BODRUMLU (Niğde) — Sayın arka

daşlar, dünkü maruzatıma bugün eski dostum 
ve arkadaşım Dr. Saim cevap vermiştir. Benim 
en ziyade ısrar ettiğim mesele, üç yabancı dil 
meselesi idi. Ben dedim ki, Üniversitede do
çent sıfatı ile gelen bir kimse, bir yabancı dil
den imtihan olacaktır. Sonra ben beher yaban
cı dil için beş sene bir müddet bıraktım. Bol 
bol yeter.. İkinci dil içinde yine beş sene. 

Şimdi 25 yaşmda doçent olan birisi, bir ya
bancı dil biliyor. Otuz yaşma gelince ikinci 
yabancı dili öğrenecek, üçüncü yabancı dili de 
35 yaşında öğrenmiş olacak. Beş senelik müd
det bol bol yeter. Yani 35 yaşma gelince üç 
yabancı dil sahibi olacaktır. Bu malûmatla o. 
doçentin yahut profesörün görüşü başka olur. 
Çünkü okuyacağı şeylerden hem kendisi istifade 
eder ve hem de istifade ettirir. Bir profesörün 
yaş tahdidi 70 olursa, demek ki o profisör 35 den 
70 e kadar 35 sene müddetle hizmet edecektir. 
Bu müddet içinde okuduğu kitaplarla kafasını 
doldurur dolay isiyle talebesine başka türlü ruh
lar verir. Dün arkadaşımız Salâhattin Batû Yük-
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sek Ziraat Enstitüsüne de üniverversite gibi mu
amele edilmesinin lâzım olduğunu söyledi. Ben 
kendisine bir sual soracağım: Farzedelim ki böyle 
bir profesör Fransa'da Ziraat tahsil etmiş güzel 
Fransızca bilir ve ders verir. İş bu kadarla bi
ter mi? Acaba Amerika'da, Avustralya'da ve 
ötede beride ziraat için pek çok usuller bulunmuş
tur. Yalnız Fransızca bilmekle iş biter mi? Bu 
profesörün İngilizce de bilse bunları da okur öğ
renirdi. Ve talebesine de, memlekete de yeni 
şeyler hakkında fikrini söyler. Bu suretle tale
besi ve dolayısiyle memleket istifade eder. Bu 
adam Almanca bilmezse, bu dilde yazılmış binler
ce kimya ve ziraat eseri hakkında bilgisiz kalır. 
Lâf değildir arkadaşlar, dünya yürüyor. Bir üni
versite profesörü üç lisansız ders yapamaz. Malû
matı eksik kalır, bundan kimse istifade edemez.; 

Bundan dört sene evvel benim bir akrabam 
İstanbul'a geldi. Bugün Tıp Fakültesinde oku
yor. Tesadüfen bu fakültede profesör Schwarz 
rast geldik. Bu çocuk İzmir lisesinden mezun
dur, 18 yaşındadır, Fransızca biliyor dedim Pro
fesör Schwarz ona diyor ki sen İngilizce öğre
neceksin, Almanca öğreneceksin, bir de İspan
yolca öğreneceksin. Ben sordum İngilizce ve Al
manca'ya diyeceğim yok, fakat İspanyolca niçin? 
mütehassısları İspanya'dadır, kitaplarmı kendi 
dillerinde yazıyorlar, işte bunun için. Cevap 
verdi. 

Bir şey daha söyliyeyim: Ben Darülfünun
da iken o zaman bir (Egyptologie) yani eski Mı
sır ilimleri mutahassısı İsviçre'de ölmüştü. Aile
si kitaplarını satmağa kalktı. Bana da bir 
katalog gönderdi. Ben o zaman İstanbul Darül
fünununda (Akvamı kadimei Şarkiye) profesö
rü idim. Yani eski milletlerin profesörüydüm. 
Kitaplar teker teker satılmıyordu, toptan ve
yahut branj itibariyle satılırdı. Benden başka 
eski Mısır hakkında 16 mecmuanın kolleksiyo-
nu vardır. Fransızca, Almanca, İngilizce, Rus
ça yazılmıştır. Bunların altısı Papurolojiden 
bahsederdi. Bu mütehassıs bütün hayatını bu 
ilme hasretmiştir. Harbi umumiden sonra veya 
harbi umumi içinde harp işlerine dair çıkan 
kitapları ihtiva eden kocaman bir katalog Hi-
lâliahmere gelmişti. Bu katalogda 4 bin eser 
vardı. Harp içinde her mevzu hakkmda ne 
gibi şeyler varsa orada yazardı. Meselâ leva
zım. Yalnız levazım hakkmda belki 300 eser 
var. Harpte levazım nelerdir? nasıl kullanılır 
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ve saire. Hattâ hayvanların samanlarını kes

mek ve zahmetsizce yedirmek için ayrıca yazıl
mış notlar vardı. Bahsi uzatmak istemem. Dün 
verdiğim teklifin, sırası geldikçe kabulünü is-
tiyeceğim. Çünkü memleket ilme muhtaçtır. 
(Doğru sesleri). îlim lâf değildir. îstiyen pro
fesör olur, istiyen profesör olmaz. 

Sonra ben dün verdiğim teklifle doçentlere 
bir kolaylık verdim. 40 ile 50 yaş arasında bu
lunan profesörlerden tek bir lisan istiyeceğim. 
50 den sonra profesörler için hiçbir şey istemi
yorum. Onların bu memlekete hizmetleri oldu
ğu için akademik tahsisattan, bol bol istifade 
etsinler. Hulâsa şimdiki vaziyet gibi Üniver
site devam ederse, Üniversite değil, yüksek bir 
okul olur. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Şimdi efen
dim, sayın profesör bir şeyler söyledi. Fakat 
bilirler ki ; ingiliz, Fransız, Alman birbirlerin
den bihaber değildir. Daima birbirlerinin terak-
kiyatını takip ederler Bunu, uzun boylu söy
lemeğe hacet yoktur. Bunların, gazeteleri, mec
muaları, ayda, bir çıkan gazeteleri var. Bütün 
bunları takip ederler. Ne bileyim ben, ne de
mek istediğimi arkadaşlarım tabiatiyle anlar. 
Bugün haydi iki dil diyelim, İngilizce - Fran
sızca veya Fransızca - Almanca. Bunların iki ta
nesini yapmak daha faydalıdır. Fakat bir tane
sini yapmak,, amma iyi yapmak herhalde çok 
daha iyi olur. Atom bombasının inceliklerini, 
yüksek metamatiklerin bilmem hayatiyata ait iş
leri, yüksek binaların ince hesaplarını iki üç 
dili bilmek ve bunları kavramak çok güçtür. An
cak bunun bir dilden hakkiyle yapan bir adam 
lütfen söylediğiniz gibi % 100 faydalı olmazsa 
da % 99 faydalı olur. 

L. ÜLKÜMEN (Mardin) — Sayın arkadaş
larım, Üniversite Kanunu münasebetiyle Yük
sek Ziraat Enstitülerinin üniversiteye bağlanma
sı ve bir otorite ve disiplin altında birleştiri
lerek Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması husu
sunda dün bir teklifte bulunmuştum. Aziz ar
kadaşım Hıfzırrahman Raşit öymen bu mesele
lerin henüz münaziünfih olduğunu, ve bugün 
için bunlar hakkında bir hükme varmanın kolay 
olmadığı mütalâasında bulundular. Kendilerini 
tatmin için huzurunuza birkaç müşahhas misal 
vermek için çıkmış bulunuyorum 

Hakikaten mesleklerin ilmî sahada inkişafın
da, ilk zamanlarda yüksek mekteplerin kurul-
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ması şeklinde işe başlanmıştı. Fakat zaman geç
tikçe, ileri memleketlerde yüksek mekteplerden 
üniversitelere doğru bir inkişaf ve yükseliş baş
lamıştır. Bu suretle eğitim ve öğretim müesse
seleri birer birer üniversite çatısı altında top
lanmıştır. Almanya ve Amerika'da vaziyet bu 
şekildedir Bizim Almanya'da tahsilde bulundu
ğumuz sıralarda yüksek mektep halinde olan zi
raat mektebi, orman mektebi, veteriner mekte
bi, bilâhare birer birer üniversiteye bağlanmış
lardır. Yalnız üniversitesi olmıyan, şimdi ismi 
hatırımda bulunmıyan, bir veteriner mektebi. 
müstakil yüksek mektep halinde kalmıştır. Va
ziyet Amerika'da da böyledir. Orada da yüksek 
mektep halinde olan orman, ziraat ve veteriner 
mektepleri herhangi bir üniversitenin idaresi, 
murakabesi altında çalışmaktadır. Hattâ bu 
mekteplerin bulunduğu yerlerde üniversite olma
dığı takdirde bile, bir mektepler, yani ziraat 
kollojleri, herhangi bir üniversitenin ilmî ote-
ritesi ve kontrolü altında çalışmaktadır Zannet
mem ki öğretim ve eğitim de tekâmüle ve bü
tünlüğe doğru gitmeyi kabulde tereddüt edilsin. 
Bu bütün dünyada insanlığın maddi, mânevi, ru
hi, fiziki bütün faaliyet sahalarında her işte vah
dete, bütünlüğe doğru gidilmektedir. Böyle bir 
tekâmül seyri takip edilmektedir. Dinde de böy
le olmuştu^ cemiyetlerde de böyle olmuştur. 
İlim irfan hayatımızda öğretim ve eğitim disip
lininde de böyle olmuştur ve böyle olmaktadır. 
Hakikaten bütün öğretim ve eğitim müessesele
rinin, bir disiplin ve otoriteye tâbi tutulması 
dünde a «ettiğim esbabı mucibe dolayısı ile ce
miyete hayırLı neticeler doğuracak mahiyettedir. 

Dünkü mütalâalarımı te'rrar ederek sizleri 
bir daha rahatsız eti a ek istemiyorum 

BÜTÇE KO. S. T. B. BALTA (Rize) — Sa
yın arkadaşlar; umumi müzakeresi hakikaten 
mevzuun ehemmiyeti ile müterîasip bir şekilde, 
geniş ölçüde cereyan etmiş olan Üniversiteler 
Kanunu tasarısını taltifkâr ve teşvik edici söz
lerde karşılayan arkadaşlara, Komisyon adına 
teşekkür etmek bir borçtur. 

Müsaadenizle zaten uzamış olan müzakereyi 
bendeniz daha ziyade uzatmamak için Komisyon 
adına söyi'enmesi icabeden bazı noktaları söyle
mekle iktifa edeciğim. Arkadaşlarımızın umumi 
tasvipleri içinde ileri sürdükleri mütalâaJlarm 
bir kısmı bu kanunun mevzuu dolayısiyle söy-

I üenmiş olan mütalâalar, . meselâ üniversitelerin 
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işi, talebenin tahsı'jini kolaylaştıracak şekilde J 
imtihan tarzı, üniversjite hocaların kitap yazma 
notDarm zamanında tab ve tevzii gibi hususlar, 
şüphesiz ki, memleket efkârı umumiyesine ve 
mjilletin mümessili olan Büyük Millet Meclisine 
karşı bizzat sorumlu duruma gelmekte olan üniver
site idareleri tarafından nazarı dikkate alına
caktır, icabını ifa edeceklerdir. Nitekim Bütçe 
Komisyonu da kitap meselesi üzerinde durmuş 
ve zannıma göre Komisyon bu sahada memleket
te yapılması zaruri ve mümkün olan hususları 
tebarüz ettirmiştir. Hatırlatayım; memleketi
miz de hersahanın derîi toplu bir kitabı bulun
madığı için ve her hocanın mutlaka kitap yaz
ması ne mümkün, ne zaruri ve hattâ ne de doğru 
olmadığı için üniversite hocalarının işbirliği ya
parak her sahada kitap vücuda getjirmelerini 
temennisini mazbatamıza dercettik. Kezalik tale
benin not tutma usullerine pek alışrk olmaması 
dolayısiyle hocallarm notlarını zamanında basıl
ması ve dağıtmasını da bir temenni olarak Ko
misyonumuz ifade etmiştir. Hatta mazbatasına, 
üniversite bütçe'jeri Mec^ste görüşülürken üni
versitelerimizin bu sahada gösterdikleri faaliyet
leri dinlemekten haz duyulacağını ilâve etmiştir. 
Malûmdur ki, bu gibi şeyler kanun mevzuu do-
layısjijyle konuşulur. Fakat kanunun ihtiva ede
ceği ve halledeceği meseleler değildir. Bende
niz asıl kanun konusu ile ilgili olarak muhtelif 
arkadaşların illeri sürdükleri noktalara temas 
edeceğim. 

îleri sürülen noktaların başında, görüşmekte 
olduğumuz sistem dışında kalan müesseselerin | 
durumu vardır. Bunların bu vaziyetji hakikaten 
incelenmeğe lâyıktır. Eğer sizin admıza konuyu 
incelemiş olan komisyonlar bu işi kendiliklerin
den halletmemişlerse bunun sebebi şudur : Bu- | 
rada bir üniversitenin nasıl' |idare edileceğine I 
dair bir kanun tasarısı müzakere etmekteyiz. 
Hangi müesseselerin bu üniversite camiasına | 
girmesi icabeder keyfiyeti ayrıca b|ijr tetkik 
konusudur. Takdir buyurursunuz ki, bu konu 
Hükümetin salahiyetli mercileri tarafından esas
lı tetkike tâbi tutularak, ona göre lâzım ge
len tekliflerin yapılması zaruridir. Bu itibarla 
Komisyonumuzca falan veya falan müessesenin 
kanun mevzuu içine alınması doğru olmazdı. 
Bununla ileri sürülen fikirlerin doğruluğu hak
kında bir mülâhaza serdediyoruz. Benlim şahsi 
kanaatime göre üniversitenin dışında birçok mü- | 
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esseseler üniversite mahiyetini taşımaktadır. 

Üniversite mesleğinden gelmiş bir arkadaşı
nız sıfatiyle arzedebilirim ki, Yüksek Ziraat 
Enstitüsü tamamile üniversite mahiyetimde ha
kikaten güzel kurulmuş çok başarılı bir müesse
sedir. Tabiîdir ki, bu müesseseye de bu hüküm
lerin münasip surette teşmili zaruridir. Bunun 
giibi yine bu kürsüden ismi zikredilen bir kaç 
müessese daha vardır. Siyasal Bilgiler Okulu, 
Yüksek Ticaret Okulu gibi müesseseler, bilhas
sa benim iîk hocalık vazifesine başladığım Si
yasal B|ilgiler Okullu, ki bu kürsüden Komisyon 
sözcülüğünü yaparken aynı zamanda şahsi ve 
vicdanî bir vazife yapmakla da mükellefim, i lk 
hoca olduğum bir müessesede karşılaştığım ta
lebe, haklükaten bu memleketin en seçkin talebe
leridir. Muhtelif lisanlları sınıflarında temsil 
eden bu talebe hakikaten itina ile alınmışlardır. 
Elbette bunHarın karşısına çıkaracağımız hoca
ların da bu kanunun bahsettiği liyakatta bulun
ması ne mümkün, ne zaruri ve hatta ne de doğru 
almak fakat liyakatsiz hoca göndermek gibli, 
bir tenakuze düşmüş oburuz. Binaenaleyh bunun 
da alâkalı merci tarafından düşünülmesi lâzım 
ve tabiidir. Bu cihetler Hükümetçe bir karar 

bağlanması lâzımgelen hususlardır. Bütçe Ko
misyonu ve Millî Eğitim Komisyonu kendisine 
tevdJÜ edilen bir tasarı dolayısiyle takdir buyu
rursunuz ki bu konuyu halledemezdi. Bu hu
sustaki görüşünü Hükümet mümessil elbette 
ifade edecektir. 

Muhterem General Kâzım Karabekir memle
ketin ehemmiyetli bjir dâvasına, temas buyurdu
lar, ve fakir fakat kabiliyeti talebenin himaye 
ed^jmesini ileri sürdüler. Bu, Üniversite Kanunu 
içpnde halledilecek bir dâva değildir. Bu mem
lekette fakir ve kabiliyetli vatandaşları okutma 
dâvası Devletçe muhtelif şekilde elealınmış, ol
makla beraber hâlâ çok esaslı olarak tanzim 
edilmesi lâzım gelen bir konudur. Şunu da ar-
zedeyim ki, şimdi tasvibinize sunulmuş ollan ta
sarı, bütçelerin imkânı dairesinde üniversitelere 
burs verme salâhiyetini tanımaktadır. Fakat ar-
zettiğim gibi, ehemmiyetli olan bu konu üzerinde 
alâkadar mercilerce tedbirjLerin alınması teklifler 
getirilmesi tabiidir. 

Kasım Gülek arkadaşım, hakikaten bu memle
ketin Üniversite Kanunu görüşülürken sükut ile 
geçilmemesi lâzımgelen bir noksanına temas bu
yurdular. Elbette bir üniversite için hoca ne ka-
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dar lazımsa, lâboratuvar he kadar ihtiyaç ise kü
tüphane de o kadar bir ihtiyaçtır. Bu sahadaki 
noksanlarımız malûmdur. Bu noksanların da ta
mamlanması hakkındaki teklifleri elbette yerin
dedir. Yine bu da Üniversite Kanunu tasarısı 
ile değil, üniversite bütçelerine kanacak tahsisat
larla ve ilgili mercilerin gayretleri ile halledile
cek keyfiyetlerdendir. 

Bazı arkadaşlarımız, dışarıda kalan ilim adam
larından bahsettiler. Bu kanun tasarısı hakika
ten üniversiteye intisap edecekleri bir imtihan 
geçirmeye tâbi tutmaktadır. Bu imtihanı 
geçilmiş olmamasına rağmen sarfedeceği mesai iEe 
ilmî bir varlık olabilecek vatandaşlar bulunabile
ceği doğrudur. Sayın arkadaşlar, derpiş ettiği
miz kanunla üniversite öğretim mesleğinin haki
katen seçkin elemanların intisap edebilecekleri 
bir meslek olması arzu edildiğine göre bu imti
han şartları sureti mutlakada riayet Düzüm ve za
rureti vtrdır. Bunun istisnası daima kötü netice
ler verir. Kaldı ki, bu kanun tasarısı doçentliği 
kadroya bağlamamış olduğuna göre kendisinde ka
biliyet gören vatandaş doçentlik imtihanına gi
rebilecektir. Bir defa bu bakumdan büyük bir ge
nişlik yapılmaktadır. İkincisi, hakikaten memle
kette uzun tecrübelerle ve derin bilgi temayüz 
etmiş vatandaşlar olursa, ki elbette olacaktır, ol
ması dyeğinizdir, bunlara dla yine üniversitelerde 
öğretim görevliliği sıfatını vermek suretiyle, 
bunların kabiliyetlerinden istifade etmek müm
kün olacaktır. Ama bunun dışında, akademik 
kariyerin koyduğu esaslar dışmda, herhangi bir 
profesör intihap esasını kabul etmek, tasvip 
edilen esasatta mühim bir istisna yapmak ola
caktır. Bu herhalde şayanı tavsiye olmayan bir 
keyfiyettir. 

Muhterem A. Galantı Bodrumlu arkadaşımız, 
mühim bir noktaya temas ettiler. Bir üniversite 
hocasının haiz olması icabeden vasıflar arasında 
hocanın bilmesi lâzım gelen yabancı diller mese
lesini işaret ettiler. Sayın arkadaşımızın bu 
keyfiyet üzerindeki sözleri münakaşa götürmez 
bir hakikattir. Üniversite hocası olmak demek, 
muasır ilim seviyesine erişmiş olmak demektir. 
Bu da o ilim sahasındaki neşriyatı takip etmekle 
bu takıp de ancak ingilizce, Fransızca, Alman
ca, İtalyanca gibi yabancı bilim dillerini hiç 
olmazsa meseleleri kitabları okuyacak kadar bil
mekle mümkündür. Bunun aksini düşünmek 
doğru olamaz. Nitekim memleketimize davet etti-
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ğimiz yabancı profesörlerin lisan bilgileri tet
kik edilirse görülür ki; kendi sahalarında esaslı 
tetkik imkânına maliktirler. Lisan bilgisi de
yince, nutuk vermek, konferanslar vermek yahut 
tercümanlık yapmak gibi ileri bir lisan bilgisi 
bahis mevzuu değildir. Bir üniversite hocası için 
mevzuubahis olan lisan, kendi sahasında tetebbu 
için yetecek lisandır. Yetişmekte olan gençlerimi
zin eski ve yeni bilim dillerini bu derece öğren
meleri tabiî ve zaruridir. Aksi halde muasır bi
lim seviyesine erişmemize imkân yoktur. Şimdi 
kalıyor, arkadaşımızın teklif ettiği üzere maddei 
kanuniyeye yazalım mı, yazmayalım mı? Bende-
nizce maddei kanuniyeye yazmağa lüzum yok. 
Nasıl ki bir doçentin profesör olması için şart
lar tesbit edilecekse, bir tüzük yapılacaksa, orada 
pek alâ bu gibi esaslar da konur. Yani bir do
çentin kendi sahasında tetebbu yapacak kadar 
bir kaç yabancı dil öğrenmesi lüzumu tesbit edi
lir. Bugünkü hocalar için de bu bakımdan mü
masili şartlar aranır. 

Doçentlik şartlarına temas ettiler, arkadşımız 
Saada Kâğıtçılar doktorlarımızın tez yap
ması neticesi elde edilmiş bir doktor unvanını 
haiz olmadıklarını ileri sürdüler. Memleketimiz
de tıp tahsilinin hususiyetine temas ederek di
ğer sahalarda olduğu gibi doktora şartının bu 
mesleke teşmilini izhar ettiler; Kamisyonda biz 
de bunu mevzuubahis ettik, ve Hakikaten bir 
uzmanlık yapıldığına göre bu uzmanlıkla bera
ber ilmî kabiliyetini ispata medar olan bir eser 
vücuda getirmesi elbette şayanı temennidir ve 
arkadaşlarımızın fikri tamamiyle doğrudur. 
Fakat biz tasarıyı hazırlarken bugünkü reali-
liteyi nazarı itibare aldık. Şüphesiz muhtari
yet kazanacak olan üniversite bu temennileri ve 
muasır üniversitelerdeki vaziyeti gözönünde tu
tarak kendi programlarında lâzımgelen deği
şikliği yapacaklardır. Bu itibarla maddeyi bu 
şekilde kabul etmek ve arkadaşımızın haklı te
mennilerinin bundan sonrası için teminini ilgili 
mercilerden beklemek zannederim en doğru bir 
yoldur. 

Arkadaşlarımız asistanların durumuna te
mas ettiler. Bunlara yardım yapılması lüzu
mundan bahsettiler Sayın arkadaşlar, bizim bu
rada bahsettiğimiz, hususi mahiyet taşımakta 
olan maaş kıdemleri akademik kariyere intisap 
etmiş olanlar içindir. Kariyere yetişmek için 
asistanlık talebeliğin bir devamı olduğuna göre 
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onlara maaşları üstünde munzam bir tazmina
tın verilmesi cihetine gidilmemiştir, Üniversi
tede muvaffakiyet gösteren asistanlara enstitü
lerin ve sairenin dışarıya yapacakları hizmet 
karşılığında alacakları paranın bir kısmını, bu 
işlere hizmetleri nispetinde vermek meselesini 
Bütçe Encümeni düşünmemiş değildir. Tasarı
ya 55 nci maddeye buna imkân veren bir 
kayıt konmuştur. Bunun dışında üniversite 
tazminatını usulü dairesinde imtihan ver
mek suretiyle kariyere intisap eden arka
daşlara hasredilmesi doğrudur. 

Profesörlerin yaş tahdidi meselesine de arka
daşlarımız temas ettiler. Devamlı olarak bir 
üniversite profesörünün hayatının sonuna ka
dar maaş alması keyfiyeti umumiyet itibariyle 
tekaütlük sistemimiz içinde mütalâa lâ-
zımgelen bir keyfiyettir. Fakat bir üniversite 
hocası hayatı boyunca üniversitede kalmasını 
sağlryacdc bir usul de lâzımdır. Çünkü daima 
görülegehn iştir ki, birçok büyük adamlar ha
yatlarının sonlarında büyük eserler vermişler
dir. 

Dünyanın tanınmış büyük eserlerini vücuda 
getiren büyük adamlar arasmda, bu eserleri ha
yatlarının son devirlerinde, yaşlandıkları za
man vücuda getirenler çoktur. Hocalar yaşlandı 
diye onları tekaüt etmek suretiyle üniversiteyi on
ların yüksek bilgi ve kabiliyetlerinden mahrum et
mek doğru değildir. Bu sebeple Hükümet tasa
rısında yaş tahdidi bunların kaldırılmıştır. Ko
misyonlar da bunu yerinde addetmişlerdir. Bu 
böylece kabul edilmişken bugünkü tekaütlük 
sisteminin daha ilerisine gitmeyi Bütçe Komisyo
nunuz doğru bulmamıştır. 

Arkadaşlarımız, üniversiteye devam mesele
sine temas ettiler. Bilmiyorum, kabul edilmiş 
olan madde arkadaşlarda bu zehabı mı* husule 
getirdi; üniversiteye bir hoca saat dokuzda 
gelecek ve memurlar gibi muayyen saat çalıştık
tan sonra saat 17 de çıkacak gibi bir mesele mev
zuubahis değildir. Mevıroubahis olan keyfiyet üni
versite profesörlerinin kendi plânlarında ve gö
revleri içinde kendilerine verilen işin icabma gö
re, icabettiği yerde bulunmasıdır. îcabediyor-
sa dersini verecektir, icabediyorsa seminerini 
yapacaktır, icabediyorsa lâboratuvarda çalışa
caktır. Bunun dışında mutalaka diğer memur
lar gibi sabah saat 9 da üniversiteye gelecek, 
akşam saat 5 te çıkacak gibi bir vaziyet asla 

mevzuubahis değildir. .Şunun aksini tasavvur 
etmek üniversite hocalarını atalete mahkum et
mektir. İlmî çalışmayı teşvik için esaslar ko
yan bir kanundan böyle bir mâna çıkarmak 
doğru bir şey olmaz. Üniversite hocalarından 
beklenen keyfiyet, zamanlarını, seminerde, lâ
boratuvarda, evindeki veya dışardaki kütüpha
nede, hülâsa nerede icabediyorsa orada, fakat 
her halde tetebbülerine hasretmeleridir. Tasarı
daki madde ile bunun dışında bir mükellefiyet 
asla kasdetmiş değiliz. 

Üniversite hocalarından meslekleri sahasında 
devam beklemek elbetteki zaruridir. Muhterem 
Baltacıoğlu arkadaşımız; devamsız fakat kabi
liyetli hoca ile az devamlı fakat çok kabilyetli 
hocayı mukayese ettiler. Mukayese yerindedir. 
Hakikaten devamlı fakat az kabiliyetli hoca ye
rine, devamsız fakat çok kabiliyetli hoca ter
cih olunur. Fakat asıl şu tercih edilir; hoca 
hem işine devamlı olacak, hem de çok kabili
yetli ve verimli olacaktır. Bunu üniversite ho
calarından beklemek hakkımızdır. Tekrar ede
yim; kanunun maksadı budur, bunun dışında 
bir maksad mevzuubahis değildir. 

Savın arkadaşlarım, komisyon namına arze-
deceğim mülâhazalar bundan ibarettir. Komis
yon tasarının ivedilikle görüşülmesini teklif et
mişti. Sayın başkandan bu teklifimizin reye ko
nulmasını rica ediyor ve maddelere geçilmesini 
arz VA teklif edîvnrnm. (Bravo sesleri, alışlar) 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI H. 1 . YÜCEL 
(îzmir) — Saym arkadaşlarım; Yüksek huzu
runuza sunulmuş bulunan bu kanun tasarısı 
Türk bilim hayatında, ve Türk üniversitelerinde 
yeni bir inkişafın, ilerlemenin müjdecisi ola
caktır; kanaatiyle önünüze gelmş bulunuyorum. 

Bu kanun dört senedenberi üzerinde çalışı
lan, Türk ve ecnebi mütehassısların bizim üni
versite hayatımızda hizmet etmiş bulunan arka
daşların ve Eğitim Bakanlığmm ilgili insanları
nın emeğiyle, vücude geldikten sonra Hükümetçe 
tetkik olunarak daha tekâmül ettirildi. Gerek 
Millî Eğitim, gerek Bütçe Komisyonlarında her 
maddesi üzerinde uzun uzun durularak, düşü
nülerek incelendikten sonra bu şekli alıp huzuru
nuza sunuldu. Bu kanun, üniversite hayatımız ta
rihinde mühim bir dönüm yeri olan 1933 de ka
bul buyurduğunuz kanundan başka bir ruhla 
ve başka bir sebeple tertip edilmiş, oluşmuş bulu
nuyor. 1933 de yüksek Meclisin kabul buyura-
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ak İstanbul Üniversitesini yeniden kurduğu | 
e ondan önceki Darülfünunu ilga edici kanun, 
endine tekaddüm eden devirdeki müesseseden 
ıemnunsuzluğun ifadesi idi. 1933 den daha 
nce Darülfünunun çalışış tarzını Hükümet ve 
leclis beğenmedi, o müesseseyi ilga etti ve üni-
ersiteyi, bugünkü İstanbul Üniversitesini kur-
u. Merhum selefim Reşit Galip'in o kanun do-
ayısiyle iradettiği söylev, bu maruzatımın ifa-
telerini taşımaktadır. 

Ben, arkadaşınız, Eğitim Bakanınız tam bu-
ıun tersine bir duygu ile bu kanunu getirmiş, 
lazırlamış bulunan bir Hükümetin âzasıyım. 
îerek İstanbul Üniversitesi, gerek Teknik Üni
versite, gerek Ankara'da iki tanesini yeni kur-
luğumuz fakültelerden bu kanunla teşekkül ede-
lek Üniversite, arzu ettiğimiz şekilde geliştik-
eri için yeni bir devreye girme ve yeni gelişme 
mkânlarmı kazanma bakımından bu kanun 
sapılmıştır. Onun için bu kanun, yıkarak yeniyi 
sapan bir kanun değil, kurulmuş, iyi işliyen, 
iyakat ifade eden bu müesseselerin daha çok 
çelişmesini temin etmek için hazırlanmış bir ka-
lundur. 

Bundan dolayı bu müesseselerimizin gelişiminde 
gayreti o ^ n bütün arkadaşlarıma yüksek huzu
runuzda müteşekkir olduğumu ifade etmek bana 
baz vermektedir. 

Bu kanun bir ana prensip, bir de köklü usul, 
metod ihtiva ediyor. Bütün maddeleri bu |iki 
nokta etrafında toplanmış sayılabilir. 

Ana prensip üniversitelerin özerk olmasıdır, 
üniversitelerin otonomisidir. Bu özerklik, yö
netimde, öğretiilmde ve malî alaıdardadır. Üni
versitelerin özerkliği, bir oluşun, erginliğin ifa
desi olduğu vakit kıymetlidir. Onun içindir ki, 
bjijraz önce söylediğim 1933 kanunu, Darülfü
nunun, İstanbul Darülfünununun özerkliğini 
kaRdırmıştı. Çünkü hakikaten bu müessesenin 
disipline ihtiyacı vardı, toplanması lâzımgeli-
yordu. 1933 kanunu onu yapmıştır, vazifesini 
görmüştür. Tasvip buyurduğunuz andan itiba
ren, o kanun artık bir tarjühtir, maziye intikal 
edecektir. Bilimin, hürriyet isteyişi bir beda
hettir. Bunun üstünde münakaşa etmiyoruz. Fa
kat bilim adamlarının da bu hürriyete liyakat 
göstermeleri bir vazjüfedir. Aynı suretle o hak 
mukabelesinde bu vazifeyi de inkâr etmeğe kim
senin mecali yoktur. | 

1946 0 : 1 
Biz, üniversiteyi oluşturan fakülteleri kendi 

örgütleri içeririnde müstakil ve ondan terekküp 
eden üniversiteleri aynı suretle muhtar, özerk 
birer müessese halinde bu kanunla yeniden ter
tipliyoruz. Bu özerklikler, gerek yönetim, ge
rek öğretim, gerek malî hususlardaki özerklik için, 
ünjijversitenin şahıslarından çok, kurullar vasıta
sı ilje işlemesini temin edici hükümler koymuş 
o/iuyoruz. 

Filvaki her fakültenin başında bir dekan 
ve ünivers(i(teniıı başında da bir rektör buluna
caktır. Fakat fakültelerdeki, genel kurullar ve 
profesörler kurulları ve yönetim kurulları ile 
dekanlar; senatoları ve yönetim kurulları il'e 
rektörler tek olarak, şahıs olarak bu müessese
leri arzu ettikleri tarafa yürütücü insanlar, ol-
mıyacaklar, arkadaşîariyle beraber bu kurul
larda, bu kurulların oylarına dayanarak üniver
siteyi ve onun parçalarını idare edeceklerdir. 
Biz esasen üniversitelerimizde hiçbir zaman fi
kir hürriyetinin zıddına hareket etmedik, öğ
retimde, ders vermede, kitap yazmada hiçbir 
eli tutmadık. Bu iyi duyguda olduğumuzun 
delili böyle bir kanunu Yüksek Huzurunuza ge
tirilmiştir. Onun için özerk olan, özerk ola
rak kurulacak olan bu müesseseler, daha çok 
gelişme imkânını bulacaklardır. Çünkü sorum-
lıılluklarını kendi başl'arma daha çok hissedecek
lerdir. Sorumluluk derken özerk olacak üni
versitelerin, doğrudan doğruya memleket efkârı 
umumiyesiyle temasa geçeceklerini, esasen işa
ret etmiş buhmuyoruz. Eğitim Bakanlarınızın 
üniversitelerin başı ve üniversitelerarası ku
rulun başkanı olması; üniversite işleriyle ilgili 
meselelerde Yüksek Huzurunuza bütçeleri gele
cek bu müesseselerin sorumlu bir insanı ve sizin 
mümessiliniz sıfasiyle sizi cevaplayabilmek için
dir. Ondan dolayı Eğitim Bakanınız bazı soruma 
ve denetl'eme haklan verilmiştir. Bu da üniver
sitenin iç işlerine ve öğretimine asla ve kat 'a 
bir müdahale değildir. Asıl parlamento denetle
mesi bütçe ile olacaktır. Denetleme bu müesse
selerin başında bulunan Eğitim Bakanı vasıta-
siyle yapılmakla beraber hakikî denet yüksek 
Mecfisin üniversite bütçelerini tasdik veya ret 
suretiyle tecelli edecektir. 

Bu özerklik ana prensipini arzettikten sonra 
koyduğumuz köklü metoda geçiyorum. Bir bi
lim adamı nasıl yetişecek? Biz üniversite mesle
kini doçentlikle başlar kabul ettik. Ondan önce 
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. asistanlık devresi yaçdır^ki,. jbu, çıraklık -devre
sidir ve muvakkat bir devredir. 

Asistanlar, için gerek yetişme bakımmdan, ge
rek maddi hayatlarının terfihi, bakımından bu 

= kanunda ? bazı hükümler yok . değildir. JVIeselâ 
,- 55 ynei,,maddede asistanların -kendilerine verile-
: çekmişler r bakımından.hem. yetiştirilmeleri, .,fhem 
.•-de'• terfihleri .düşünülmüştür. . Fakat asistanlar 
,-için, ayrıca.üniversiteler.meslek,kanunu içine.bir 
-.hususi fasıl, koymadık. Asistanlığı öğrenciliğin 
devamı telâkki,ettik. Üniversite .bilim mesle
ki, bu kanunun hükümlerine göre, cümle ̂ ka
pışını doçentlikte bulmaktadır. Doçent ister as
ker, ister sivil .hangi bakanlığın enirinde .çaiışır-

..sa çalışsın, ister, resmi işte.bulunsun, , ister hu-; 

susi •> mesleklerden olsun, ,; kendisini ,bilim alan-
larında.kıivvetlendirmiş ve kuvvetli,bulmuş.her 

.-.gencin bir takım .şartlar: içersinde liyakatini is-
_vpat-.ede.cegi bir,üniyeTsite.^erecesi,haline getiril-
..mistir v.DoçentUk, ...kadro ,,meselesi .olmaktan 
, ç ıkar.şİmıştır. .. Çünkü, her. .şene açılacak luulıt el i f 
şubelerdeki doçentlik imtihanları kactoo ile mu-

ı kayyet .olmıyacaktır.:. Meselâ :heı;ha.n,gi,biı\.,f akül-
te falan dersin bir • doçentliği .açıktır. Oraya 

fi,eğer, -20 ,tane .aday gelecek; olursa .liyakat ispat 
. ;ettikleri, habilitation imtihanını, başarı ile ge

çirdikleri takdirde, bunların 10 tanesine, kad-
xo .düşünülmeksizin doçentlik ımvanıverilecek-

. .tir. Bizde bilgi ^ıdamları^kendini bilim, saha
sında yetiştirmiş insanlar, yalnız .Eğitim Bakan
lığının çalışma sahasında, değil, Devletin-diğer 
şubelerinde ve hayatın serbest, olan.işlerinde de 
bu imtihanı geçirebilecekler ve bilgi adamı,ola
rak kendilerini arattıracak ve, bu imtihanlar, ka-

. nunda söylediğimiz gibi .ciddî olarak yapıldığı 
jşaman, hakikaten bilgin, gençler, her yerden is
tenecektir. Bu. bir imtiyaz. olacaktır, fakat bir 
etiketin imtiyazı değil, fbir, liyakatin jnıtiyazı 
olacaktır. 

Doçentlerin terfihi yolunda .Millî Eğitim 
; Komisyonunun, Bütçe -Komisyonunun, , JVfa-

, .üye Bakanı, arkaadşımm „ve, maliyeci. arkadaşla
rımın çok yakın alâkalarına teşekkür etmek va-

, Zjifemdir, ^.kendini, için ve genç .doçnetler Tadma 
: da.... ., Doçentler, maaşlarında bir derece ..yük-
. seltilme.; yapılma , suretiyle, geçirmiş oldukları 
bu imtihanın maddi mukabelesini görmüş ola
caklardır ; r.kitap,^labilecekler,r.daha.iyiryaşıya-

, .bilecekLer ye.-kendilerini,.hasbî bir.hayat • isteyen 
bilgiye daha çok verebileceklerdir. 

6.194£ O : 1 
u J. 

.Profesörler ve ordinaryüs.profesörlerin se
çimi için kanunda hükümler vardır, sıkı hü
kümler vardır. Sıkı diyorum. Çünkü profesör 
ve bir .profesörler camiasının başı olacak olan 
ordinaryüs profesörlerin özerk bir üniversitenin 
içinde ancak yayımla, bilim çalışmaları ile mil
lî ve milletlerarası kıymete yükselmiş olmala-
riyle ölçülerini arzetmek isterini. Bu sure»tle 
üniversiteler mesleğine nasıl başlayıp, nasıl de
vam edeceği hakkındaki, metoda ait hükümler de 
kanunun bil" kısmını teşkil etmektedir. 

Daha fazla açıklama ile arkadaşlarımı rahat
sız etmek istemiyorum. Burada konuşan arka
daşlarım, muhtelif kanunlarda, muhtelif müta
lâalar serdettiler. Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
arkadaşımın cevapları bir kışını.soruları'karşı
lamıştır, çok teşekkür ederim. Fakat bazıları 
vardır, ki, onları bendeniz cevaplandırarak ar
kadaşlarımı, tatmin etmek istiyorum. 

Biz bu kanunu, yaparken yüksek okulları be
raber" düşündük. Yüksek okullar deyince Gazi 
Terbiye Enstitüsü; o zaman yoktu, şimdi var, 
Balıkesir orta öğretmen okulu, yine o zaman 
yoktu, şimdi var, Edirne Orta ^öğretmen' Oku
lu, İstanbul. Ekonomi ve Ticaret Yüksek" Okulu; 
o., zaman . yoktu şimdi var, îzmir Yüksek "Ti
caret ve Ekonomi Okulu, Konservatuvar, Güzel 
Sauatlar Akademisi, Siyasal Bilgiler Okulu gibi 
kurumlar hatıra gelir. 

Üniversite Kanununun içerisinde her.biri 
ayrı mahiyette olan . ve . ayrı . ayrı düşü
nülmesi . lâzımgelen bu. kollan beraber hü-
kümlemekte güçlüğe mâruz kaldık. Kon
servatuvar, bünyesi başkadır, öğretici he
yeti başkadır. Akademinin bünyesi yine başka
dır. Bunu meselâ bir fen fakültesine.bir hu
kuk fakültesine benzetmek güçtür. Onun için 
yüksek okulları bu kanunun çerçevesi içerisinde 
hükümlendirmeyi mümkün bulmadık. 

Ziraat Enstitüleri için mesele böyle değil
dir. Ziraat Enstitüleri esasen Üniyersiter bir 
mahiyette kurulmuştur. . bugün işleyişi de üni-
versiter mahiyette bir bilim işleyişidir. Bu mü
esseselerin bu kanunun esas hükümlerine tâbi 
olarak, Üniversite halinde organize edilmesini 
sağlıyaçak yeni bir kanun tasarısını, önümüz
deki bütçeden önce Yüksek Meclise sunmayı, 

tHükümetiniz .karar altına almıştır. (Bravo 
sesleri). Bu, artık bir gün meselesidir. Diğer 
yüksek okullar, burada her birisi için ayrı ayrı 
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mâruzâtta buİuıımryacağım, mahiyetlerine göre I 
tetkik edilecek ve tedbir alınacaktır. Onlar da 
sıraları geldikçe teşkilât kanunlariyle, Hüküme
tiniz tarafından Yüksek huzurunuza sunulacak
tır. 

Kanun vesilesiyle bu kürsüden çok mühim 
ve güzel sözler dinledik. Saim Dilemre arka
daşımın buyurduğu gibi, esasen şimdiye kadar-
ki incelemeler 400 - 500 sayfalık bir kitap tut
maktadır. Onları toplattırdım. Gerek Millî 
Eğitim Komisyonunun mazbatasını, gerek Büt
çe Komisyonu mazbatasını, gerek burada arka
daşlarımın konuşmalarını, zabıtlar da dâhil ol
mak üzere, Üniversite adlı bir kitap içerisinde 
toplıyacağım ve Üniversiteye vereceğim. Nite
kim evvelce Yüksek Meclisten çıkardığımız esas
lı kanunların böyle kitaplarını bastırmış ve alâ-, 
kaklara dağıtmış bulunuyoruz. Aynı usulü bu 
mühim kanun dolayısi ile de tatbik edeceğiz. 

Bu suretle imtihan meselelerini, kitap mese
lelerini ve diğer arkadaşların temenni mahiye-. 
tinde ileri sürmüş olduğu hususları üniversite 
meselesi olarak vermiş olacağız. 

Üniversitelerin pratik mahiyeti hakkmda 
Karabekir arkadaşımın buyurdukları cihetler ve 
Amerika'dan getirdikleri misaller, Devlet üni
versiteleri için değildir. Bendenizin bildiğim bu 
verdikleri misaller, bir hayır sahibi tarafından 
kurulmuş olup talebesi para vermeksizin-24 sa-

. atin bir kısmını çalışarak konulan fon, serma
ye ile kendi kendisini idare eden bir müessese 
misalidir. Amerika'da böyle üniversiteler var
dır. Fakat Devlet üniversitlerinin, arkadaşım 
Tahsin Balta 'nm da buyurdukları gibi, bursla
r ı olur. Bunları ya Devlet verir, ya hususi te
şekküller veya şahıslar verir. 

Ayrıca o fakültelerin mahiyeti de pratüt ol
mağa müsaittir. Orada talebe çalıştırılır. Fakat 
Edebiyat Fakültesinde sözün ve yazının ne ka
dar para edeceği mülâhaza edilecek olursa bu
nun o taleblerin böyle bir fonla yaşamasına im
kân vereceği şüphelidir. Arzu buyurduklan şey 
her cins fakültede kabili tatbik olmadığı gibi 
Devlet müesseselerinde bir takım usuller ve ka
ideler bulunduğu için kolay kolay uygulanamaz. ' 
Yardım meselesi ayrı bir meseledir. Bu kanunun 
dışında mütalâa edilmesi lâzımdır. Kendi dü
şünce ve mütalâalarının kendi konusu içinde 
kıymetli olduğunu kendilerine ifade etmeliyim. 

Arkadaşlar; memleketimizde, ister teorik, ister J 

. İ&6 O : İ 
pratik cepheleri nazara almsın, bilgi, yakın dün
lerimize nispetle ciddi surette ilerlemektedir. 
Müesseselerin genel durumları, vasıtalar binalar, 
hakikaten Yüksek Meclisinizin büyük ilgisiyle, 
Hükümetinizin çalışmasiyle önemli bir inkişaf 
göstermektedir. Bununla mesul bir arkadaşınız 
olarak ben iftihar ettiğim gibi, eserin hakiki 
sahipleri olarak asıl sizler iftihar edebilirsiniz. Bu 
kanunla yürüme, hiç şüphe yok ki hızlanmış 
olacaktır. Üniversitenin her kademede bulunan 
unsurun, almış olduğu ve yüklendiği sorumluluğu 
hiç şüphe yok ki sarahatle idrâk edecektir. Her 
şeyini aldığı ve borçlu bulunduğu milletine, ka
zandığı yetkilere istinat ederek cevap ver
mek, işlerini anlatmak suretiyle cevap yer
meyi bir sorumluluk halinde hissedecek
tir. Bu şekilde ihtiyarını ve iradesini kul
lanmasını demokratik prensiplerin gerçek
leşmesi görünüşlerinden biri telâkki ediyoruz. 
Ulusoy arkadaşımın buyurdukları meselede ce
miyetimizin hayatı içinde yüksek uzmanlara ne 
kadar ihtiyacımız varsa, fakülteleri ve diğer mü
esseseleri buna göre ayarlıyalmı düşünüşünü 
özerklik kanununu görüştüğümüz şu sırada he
men ifade edeyim ki, bilgi hürriyetinin zıddına 
telâkki ediyoruz. Bize üniversitede giriş imti
hanlarını yaptık, okutacak vasıtalarımız olma
dığı için.. Yoksa Tıp veya Fen Fakültesine ge
lecek ne kadar öğrenci varsa, ben şahsan, hepsi
nin oralara, girip hekim veya kimyager olmasmı 
candan isterim. Biz henüz elit sınıf içerisinde, uz-
manflanmız arasmda bir fazlalığa düşecek hal
de değiliz. Hangi meslekî ve bilgi şubesini dik
kate alırsanız alınız bizim oradaki ihtiyacımız 
daha senelerce hudutsuz kalacaktır. Nihayet bu
nun fazlası olmaz. Ne kadar adam çıkarsa çık
sın bu, arınma için, istifa için en güzel bir ve
siledir. Intiyacımızı tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Amma bu ihtiyaca göre öğretim kurullarımızı 
organize edeflim, şu kadar doktor talebe olsun 
çünkü bu kadar doktora ihtiyacımız vardır, şu • 
kadar hukukta talebe olsun çünkü hukuktan şu 
kadar hâkim yetiştirmeliyiz, böyle bir yola 
gitmeği demokratik prensiplere uygun bulmu
yoruz. Bunu öğretimin hürriyetini kesici bir 
fikir.telâkki ediyoruz ve böyle bir fikre taraflı 
olmuyoruz. 

Zannediyorum, mâruzâtımla kanunun, mahi
yetini, neler düşündüğümüzü arzetmiş bükmü
yorum. 
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Arkadaşlarımın, Tahsin Baha'nın cevaplan

dırmadığı meselelerini dilim döndüğü kadar 
açıkladım sanıyorum. Kanunu yüksek tasvibi
nize arzediyorum. Kabul buyurmanızı istirham 
ediyorum ve bunu Yüksek Meclisin büyük mu
vaffakiyetlerinden biri saydığımı i söylemekle 
kendim de sizlerden biri ve en nâçiziniz olarak 
fahir duyuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim; tasarının tümü hak
kında görüşülme bitmiştir. Maddelere geçilme
sini oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edinniştir. 

Komisyonun tasarısı hakkındaki raporunda 
iv#dilik teklifi vardn\ Tasarinis-ivedilikle gö
rüşülmesi teklifini oyunuza sanuy^ram. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Tasarmm ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Üniversiteler Kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 
Genel hükümler 

MADDE 1. — Üniversiteler; fakültelerden, 
enstitü, okul ve bilimsel kurumlardan oluşmuş, 
özerkliği ve tüzel kişiliği olan yüksek bilim, 
araştırma ve öğretim birlikleridir. 

Her üniversitenin genel özerkliği ve tüzel ki
şiliği içinde o üniversiteyi oluşturan fakülte
ler de bu kanun hükümlerine göre ayrı, ayrı bilim 
ve yönetim Özerkliğine sahiptirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var, 
mı? 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, bu mad
de, kendisinden sonra gelen maddelerdeki hü
kümlere göre* ifade edilmesi lâzamgelen bir nok
tanın bulunmaması bakımından eksik gibi geldi 
bendenize. O da şudur : Fakültelerin tüzel kişi
liği* Bundan sonra geleeek-iMnci maddede fa
kültelerin kendilerine bağh ehnakt üzere hini ha
cette tüzel kişiliği haiz olabilecek enstitüler ve 
kurumlar kurabilecekle» yazılmıştır. Tüzel ki
şiliği olmayan bir fakültenin kendisine bağlı 
tüzel kişiliği haiz bir müessese kurması tabia-
tiyle düşünülemez. Ayrıea 8 nci maddede tüzel 
kişiliğin temsifeisi de dekandır, deniyor. Aşa
ğıda 52 nci maddede ise fakültelerin hukuki ta
sarruf yapmaları tanınıyor^Bunlardan anlaşı
lıyor M, fakültenin tüzel kişiliği vardır. Bura
da yazılması lâanmgeldiği halde yazılmamıştır ? 
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Buna Bağlıyacak bis önerge hazırladım, takdim 
ediyorum, kab^ümi -rica ederim. 
. BAŞKAN -^ Önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Söz ile arzettiğim sebepler altmda birinci 

maddenin ikinci fıkrasında «özerkliğine» keli
mesinden sonra «Ve tüzel kişiliğe» kelimelerinin 
eklenmesinirica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Z. Yörük 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN V- Ohalde maddeyi ikinci fıkrada 
özerkliğine kelimesinden sonra «Ye tüzel kişili
ğe» keüimesİBİn ilavesiyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde bu şe
kilde kabul edilmiştir. 

s' MADDE %\m- Üniversiteler ve bir üniversi
teye bağlı olmayarak açılacak fakülteler birer 
kanunla kurulur. 

Üniversiteler içinde yeniden fakülteler ve 
okullar açılması, fakültelerin veya okulların bir
leştirilmesi veyahut kaldırılması senatoların tek
lifi ve Milfi Eğitim Bakanının onamiyle yapılır. 

Üniversite ve fakülteler; kendilerine bağlı 
| olmak üzere yeni enstitüler, bilinip araştırma, 
j öğretim ve yayım kurumlan açmağa yetkilidir

ler. Bunların yönetim şekilleri bağlı oldukları 
üniversite veya fakültelerce belirtilir. Gereken
lerine ilgili üniversite senatosu karariyle tüzel ki
şilik verilebilir. 

Bu .madde uyarınca açılacak fakülte, enstitü, 
okul ve kurumlardan yeni ödenek ve kadro alın
masını gerektirenler için genel usullere uyulur. 

I BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı efendim? 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Üniversite Se
natosu diye birşey var. Bu nedir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) —Senato üniversitenin aşağıda bir 
madde vardır. Senatonun ne olduğu orada ya
zılıdır. 

P? FV DÜŞÜNSEL (BiagöF) — Efendim bu-
krada kabul_edeceğiz. Öenate nedir, anlıyalım da 

ona göre kabul edelim. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL -

TA (Rize)•--*- Efendkft, tasarının 10 ncu madde-
I sinde senatonun vazifeleri ve ne şekilde teşekkül 
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edeceği yazılıdır Senato Garp memleketelrinde 
üniversitelerin bu türlü kurullarına verilen, 
uluslararası bilinen bir addır. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Bir sual soracağım. 
İkinci maddenin ikinci satırında, üniversiteler 
ve bir üniversiteye bağlı olmıyarak açılacak fa
kültelerden bahsediliyor. Acaba bu gibi fakül
teler, bir üniversiteye bağlı olmıyan fakülte
ler bu Üniversiteler Kanununa bağlı mıdır, de
ğil midir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Bize) — Tâbidir. 

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

MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şun
lardır : 

a) öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli 
sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğrenime 
dayanan mesleklerle türlü bilim ve uzmanlık kol
ları için iyi hazırlanmış bilgi ve deney sahibi ele
manlar, Trük devriminin ülkülerine bağlı ve 
millî karakter sahibi vatandaşlar olarak yetiştir
mek. 

b) Memleketi ilgilendirenler başta gelmek 
üzere bütün bilim ve teknik meseleleri çözmek 
için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme 
ve araştırmalar ypamak, bu çalışmalarda ilgili 
millî bilim ve araştır uta kurumları ile ve yaban
cı veya ulusla arası benzer kurumlarla işbirliği 
etmek. 

c) Memleketin türlü yönden ilerleme ve ge-
lişlemesini ilgilendiren bütün meseleleri Hükü
metle ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle 
öğretim ve inceleme konusu yaparak sonuçları
nı umumun faydalanmasına sunmak ve Hükü
metçe Millî Eğitim Bakanı vasıtasiyle istenecek 
incelemeleri yaparak düşüncelerini bildirmek. 

d) Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını 
gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlıyan 
her türlü yayımları yapmak; yardımcılara, dok
tora adaylarına ve öğrencilerine yaptırmak. 

e) Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici bilim verilerini sözle ve yazı ile halka 
yaymak. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

0 :1 
İkinci bölüm 

Kuruluş ve işleyiş 

I 
Fakülteler 

MADDE 4. — Fakültelerin organları şunla 

a) Genel kurul, 
b) Profesörler kurulu, 
c) Yönetim kurulu, 
d) Dekan 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa vı 

mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabı 

edilmiştir. 

MADDE 5. — Fakülte geneli kurulları; ord 
naryüs profesör, profesör ve doçentlerle prof 
sörü veya doğrudan doğruya öğretime memur d< 
çenti bulunmıyan derslerin öğretim görevlileri] 
jdem kurulur. 

Genel kurul, fakültelerin akademik çalışmalı 
rım ilgilendiren hususlar hakkında kararlar vı 
rir. Fakülteyi ilgilendiren kanum, tüzük tasanla] 
hakkında düşüncelerini bildirir. Yönetmelik U 
sarıftınnı ve programları hazırlayıp senatoya sı 
nar. 

Genel kurul, her yan yıl başmda toplanır. Y( 
netim kurucu lüzum gösterdiği zaman olağamüst 
olarak da toplantıya çağırılır. Genel kurul ki 
rarlarının üçte iki çokluk kazanmamış olanlara: 
daın, yönetim kuruluunn lüzum gösterecekler 
fakülte profesörler kurulunda yeniden görüşüh 
rek karara bağüanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa va 
mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabu 
edil/mistir. 

MADDE 6. — Profesörler kurulu, fakülte 
nin ordinaryüs profesör ve profesörleriyle ik 
doçentinden kurulur. Profesörler kuruluna ka 
tılacak iki doçenti, o fakülte doçentleri her der 
yılı başında kendi aralarmdan seçerler. 

Fakültenin bütçe işleri, seçimler, özel kanuı 
ve tüzüklerle fakülteye verilmiş olan veya fa 
külte yönetim kurulunca gönderilen işler, pro 
fesörler kurulunda görüşülüp karara bağlanır 

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulma 
sı, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındak 
teklifleri bu profesörler kurulu yapar. Bunlar 
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MADDE 7. — Yönetim kurulu, dekanın baş

kanlığında, öğretim görevi başında bulunan ön
ceki dekanla profesörler kurulunun iki yıl için 
ordinaryüs propesör veya profesörler arasın
dan seçeceği 3 öğretim üyesinden kurulur. 

Yönetim kurulu, fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurullar kararlarının 
yerine getirilmesini sağiryacak karar ve ted
birleri alır, dekanm göreceği bütün işlerde 
kendisine yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemeleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara ait 
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin karar
lar verilir. Bu kararlara karşı başka hiç bir 
idare veya yargı merciine başvurulamaz. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, bu 
madde gereğince yönetim kurullanna verilen 
görevler arasmda öğrencilerin yazılması, çıka
rılması, disiplin, öğretim ve imtihanlara ait ol
mak üzere takdire bağlı ilk ve son derecede ol
mak üzere kesin kararlar verebileceği hükmü de 
vardır. Vakaa yönetim kurullarmm tarafgirane 
hareket edeceklerini, haksızlık yapacaklarını 
düşünmek, yerinde olmaz. Bunlarm kemali bi-
tarafi ile ve herkesin hakkını yerine getirmeğe 
çalışarak karar vereceklerinden eminiz. Fa
kat nihayet insan olarak bir talebenin istikbali 
üzerinde müessir olabilecek bir çıkarma kararı 
vereceklerdir. îkinci bir merciin tetkikine bu 
hususun tâbi tutulması fena olmaz. Profesörler 
kurulunca bir defa daha tetkiki için bir önerge 
hazırladım. Bütün mevzuatımızın ana hatları
na uygundur. 

ian yeni ödenek ve kadroya ihtiyaç gösteren
ler için genel usullere uyulur. 

MÎLLÎ EĞİTİM Ko. SÖZCÜSÜ R. Ş. SÎRER 
(Sivas) — Bu maddeye göre, profesörler kuru
lu ; ordinaryüs profesörler ile profesörlerden te
vekkül edecektir. Hükümetten gelen teklif de 
böyledir. Millî Eğitim Komisyonumuz; profe
sörü ve ordinaryüs profesörü olmadığı için ba
kımsız olarak doçentler tarafından idare edilen 
kürsülerin profesörler kurulunda temsilinde fay
la görmüştür. Buna göre bu maddeyi değiştir
mişti. Bütçe Komisyonu Hükümetten gelen 
*ekli tercih etmiştir. Bizi bu suretle tadil yap-
ııağa sevkeden mülâhazalara kendilerinin de 
iştirak etemsini ve bağımsız olarak kürsü idare 
îden doçentlerin, profesörler kuruluna iştirak 
Btmeleri hususunu kabul eylemelerini bilhassa 
kendilerinden rica ederim. 

BÜTÇE Ko. Adma T. B. BALT^. (Rize) — 
Efendim arkadaşımızın mütalâası yerindedir, 
hakikaten müstakil olarak kürsü işgal eden do
çentin bu kürsüyü temsil bakmamdan profe
sörler kurulunda yer alması tabiîdir. Buk iti
barla maddenin şu şekle konmasını teklif edi
yoruz: 

< MADDE 6. — Profesörler kurulu, fakülte
nin ordinaryüs profesör ve profesörleri ve bir 
elersin yönetimi ile bağımsız olarak görevlendi
rilen doçentleriyle iki doçentinden .... > 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyon sözcüsü
nün ilâvesiyle beraber maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — Profesörler kurulu, fakülte
nin ordinaryüs profesör ve profesörleri 
sre bir dersin yönetimiyle bağımsız olarak 
görevlendirilen doçentleri ile ayrıca seçilecek iki 
ioçentinden kurulur. Profesörler kuruluna ka-
tdacak bu iki doçenti, o fakülte doçentleri her 
iers yılı başmda kendi aralarından seçerler. 

Fakültenin bütçe işleri, seçimler, özel kanun 
ve tüzüklerle fakülteye verilmiş olan veya fa
külte yönetim kurulunca gönderilen işler, pro
fesörler Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. 

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulma
sı, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki 
teklifleri profesörler kurulu yapar. Bunlardan 
peni ödenek ve kadroya ihtiyaç gösterenler için 
genel usullere uyulur. 

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

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzttiğim sebepler altında 7 npi mad

denin son fıkrasındaki < incelenir » kelimesin
den sonraki kısmına «bunlardan yazılma, çıkarıl
ma, disiplin, öğretim ve imtihanlara ait olanlar 
hakkmda, takdire bağlı kararlar verilir. Bu 
kararlara karşı tebliğ tarihinden bağlıyarak 
beş gün içinde profesörler kuruluna itiraz olu
nabilir. Profesörler kurulunun kararlan ke
sindir. Bunlar hakkmda başka hiçbir mercie 
başvurulamaz > şeklinde değiştirilmesini rica 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Z. Yörük 
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B. K. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — | 

Efendim; arkadaşımız itiraz vukuunda işin pro
fesörler meclisine götürülmesini arzu buyurmak
tadır. Mülâhazalarımızı kendilerine arzedersem 
zannederim tatmin edebileceğim. 

Şüphesiz talebenin hukukunu ve durumunu | 
âzami itina ile korumak elbette hocalardan mü
rekkep yönetim kurulunun vazifesidir. Mümkün
dür ki hata edebilirler. P^akat işi profesörler 
meclisine getirmek mütemadiyen ilimle meşgul 
olan profesörleri talebe işleriyle meşgul etmek 
gibi bir neticeye götürür. Profesörlere mümkün 
olduğu kadar az idari vazife verilmek lâzımdır. 
Talebenin disiplini, şikâyetleri ve saresi dolayı-
siyle mütemadiyen profesörleri, profesörler mec
lisine getirirsek onları idari işlerle fazla meşgul 
etmiş oluruz ki, işte bu endişe bu teklifi huzuru
nuza getirmemize vesile olmuştur. Binaenaleyh 
her işi profesörler meclisine getirmek yolunu 
açan teklife iştirak edemiyoruz. 

R. FENMEN (İçel) — Bir sual. Sayın söz
cü arkadaşımız bu 2 - 3 kişilik heyet tarafından 
verilecek kararların katî olmasma dair beya
natta bulundular. Katî olacaksa bendenizee hiç 
olmazsa beş kişilik bir heyet olsun ki daha bita-
rafane bir karara varmaları ihtimali daha kuv
vetli olur fikrindeyim. Yani üç yerine beş yapar
sak arkadaşlarımızın çoğu mütalâalarına iştirak 
ederler. Başka heyete gitmeğe lüzum kalmaz. 

BÜTÇE En. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA 
Zaten bu heyet beş kişiliktir. Bir kerre, dekan 
ile ondan önceki dekan esas itibariyle heyete dâ
hildir. Buna ayrıca iki veya üç profesör katıla
caktır. Herangi bir fakültenin profesörler sayısı 
çok mahdud olabileceği için böyle bir durumda 
üç zatın bu heyete ayrılması güç olacaktır.. 
Onun için iki veya üç demiştir. Normal olarak 
üç. zat iltihak edecektir. Fakat kaideten beş kişi
lik bir heyet kararını vereektir. Arzuları mad
denin metninde hâsıldır. 

R. FENMEN (Kocaeli) — O halde üç yapa
lım. 

R. SlRER (Sivas) — Arkadaşımın söylediği 
yönetim kurulları dört kişi değildir. Bu, beş ki
şiden de teşekkül edebilir. Bunlar yetişmiş ho
calardır. Âdil olarak icabeden kararları verirler. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, her iki 
sözcü arkadaşın sözlerini dinledikten sonra esas
ta kendileriyle bir ihtilâfımız olmadığını anla
dım. Yalnız ikinci tetkik mercii olacak makam | 
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bakımından benim düşünceme iştirak etmemiş 
bulunuyorlar ve sebep olarak da profesörler ku
rullarını bu gibi idarî işlerle yormak ve vakit
lerini kaybettirmek yerinde olmayacağını gös
teriyorlar. Bu, sadece merci bakımından aramız
da bir ihtilâf olduğunu gösterir. Zannediyo
rum ki, esas itibariyle, eğer aldanmıyorsam ne
ticede birîeşiyoruz. O da şudur: Yönetim kuru
lunca verilmiş olan bu gibi kararları bir ikinci 
merci, makam tarafından bir defa daha tetkika 
tâbi tutmak yerinde olacaktır. Milyonda bir de 
olsa oradaki profesörlerin bir hata yapması 
mümkün olabileceğine göre bu ikinci tetkik mer
ciini bertaraf etmek yerinde olmaz. Profesörler 
kurulu olarak telsflif ediyorum, Eğer bu, kabul 
buyurulmazsa senato olsun. Benim için sadece 
ikinci bir tetkik merciinin Oıinasıdır. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl). — Bendeniz de 
Ziya arkadaşımın mütalâasına iştirak ederim. 

Çünkü bu son bentte iki vaziyet hâsıl oluyor; 
birisi, profesörler meclisine gidememesi, yani 
yönetim kurulunda işi bitirmek idare bünyesi 
için bir merci kabul etmemek ve bundan başka bir 
kazai mercie müracaat etmemek. Ohalde ne ola
cak? Büyük Millet Meclisine müracaat edecek. 
Tabiî bu yol kapatılamaz. Yani anayasa hü
kümleri dairesinde bu gibi işlerin mercii halli 
Büyük Millet Meclisi olacaktır. 

Profesörler meclisinin kararı, madamki kazai 
yolu tıkamaktadır. Çünkü son bendde bu karar
lara karşı hiçbir idare veya yargı merciine baş
vurulamaz deniliyor. Bu, Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Komisyonunu fazla yormak ve Meclise 
en küçük hâdise üzerinde, tek merciden geçmiş 
bir hâdise üzerinde karar almak neticesine va
rır. Hiç değilse bu işi bir de profesörler meclisi 
gördükten sonra iş Meclise gelirse daha kolay 
hallolunabilir veyahut profesörler meclisinden 
geçmiş bir iş Meclise kolay kolay inikas etmez. 
Profesörler meclisine verilmiyor. Niçin gitmi
yoruz oraya? İşi çokmuş. E Dilekçe Komisyo
nunu işi az mıdır ? Onun için bunu mutlaka pro
fesörler meclisine vermelidir. Bu işler böyle 
bitiriverilsin demekle olmuyor. Geçenlerde 70 
talebe hakkında Dilekçe Komisyonunun vaziyeti 
tashih ettiği malûmdur. 

Onun için ben Ziya arkadaşımızın teklifine 
iştirak ederim. Eğer profesörler meclisine git
mezse Meclise gelir, Meclis Dilekçe Komisyo
nunda hallolunur. 
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" t. H. BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) 

— Profesörler kurulu insanlardan teşekkül edi
yor. Melek değillerdir, lâyuhti değillerdir, 
hatâ işlerler. Bu görülmüştür. Çıkarma gibi en 
büyük ceza, bir nevi idamdır. Yoketmektir. 
Mânevi hayat üzerinde büyük sarsıntılar yapar. 
Çıkarma ka ran verilirken, ikinci bir teşekküle 
müracaat etmek hakkını verelim gençlere. Çün
kü üniversitenin özerkliği mevzuubahs olurken 
diğer taraftan da hakkını müdafaa edeceklere 
imkânı niçin vermiyelim? Bir yandan da, üniver
site idarî işlerle uğraşmasın deniyor, uğraşsın 
efendim, yağma yok, uğraşacak, bu bir hak me
selesidir. 

B. K. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Arkadaşlarımızın endişesi çıkarma bakımından 
varittir. O itibarla çıkarma gibi mühim olan bir 
işte bir itiraz hakkı tanımak lâzım. Rektörlük 
yapmış bir arkadaşımızın buradaki mütalâasına 
Bütçe Komisyonu bu bakımdan iştirak ediyor. 
Çıkarma karan için senatoya müracaatı ve bunun 
iş imkânı ve kesin karara bağlanmasını kabul 
ediyoruz. 

M. E. K. SÖZCÜSÜ R. Ş. SÎRER (Sivas) — 
Senatoda... 

T. B. BALTA (Devamla) — Evet. Üniversite 
senatosu tarafından. Çünkü ehemmiyetli bir iştir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Disiplin de olmak 
şartiyle kabul ederim. 

T. B. BALTA (Devam-Ta) — Disiplin çok ge
niştir. Disiplin işlerini senatoya götürmekte mah
zur vardır. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Üye adedini üç 
olarak kabul ediyorlar mı? 

T. B. BALTA (Devamla) — Sebep şu idi. üç 
zat.her zaman bulamazlar diyorduk. 

BAŞKAN — (Feridun Fikri Düşünsel'e) 
Vaz mı geçtiniz?... 

F . F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Hayır. Vaz 
geçmedim. Ziya Yörük ^e konuşuyorum. 

Şimdi burada «bunlardan yazılma, çıkarılma, 
disiplin, öğretim ve imtihanlara ait olanlar hak
kında takdire bağlı ve kesin kararlar verilir. Bu 
kararlara karşı hiç bir idare veya yargı merciine 
başvurulmaz» diyor. Yani. 

Sayın eski rektör Ba^tacıoğlu'nun süzişli şe
kilde ifade ettikleri hakikaten bir taraftan 
bir hürriyet müessesesi kuruluyor, diğer taraf
tan , da talebenin en müessir hukukuna tallûk 
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! eden konuda tahdidi bir sisteme gidiliyor. . 0-

nun için bendenize böyle bir teklif yapmak doğ
ru değildir Mademki idari mercie gitmiyor, o-
nun yolu tıkanıyor, idari mercie gidilsin demi
yorum, oraya kadar varmıyorum, fakat, bun
ları biribirinden ayırmak kolay olmıypçaktır VP 
talebenin hayatına tesir edecektir. Çıkarılma, 
disiplin işleri cezai mahiyette vaziyetlerdir. Bun
ların bir dereceye kadar başka bir merci tarafın
dan tetkik edilmesi, genç yavrunun körpe ha
linde cemiyetten alacağı şuur bakımından ehem
miyetlidir Sonra öğretim, öğretimin ne demek 
olduğunu anlamıyorum, sonra imtihanlar, im
tihanlar talebenin hukuki hayatına müessirdir. 
Bir yavrunun bir sene sınıfta kalması ve imti
han vaziyetinde herhangi bir mütalâa yürütül
mesi, bunlar hukuki hayata müessir keyfiyet
lerdir. Bunlar yarın Büyük Millet Meclisine 
gelecektir. Biz nazarı itibara alalım, başka 
ufak bir ceza için temyiz yolunu açık tutuyoruz. 
Talebenin hayatına tesir eden şahsiyetine mües
sir olacak ve cemiyet hakkında yanlış intiba 
hâsıl ettirecek hâdiseler karşısında adalet yolu
nu tıkattıracak tedbirler almağa neden lüzum 
vardır, 

R. Ş. SÎRER (Sivas) — Arkadaşlarım, hal
lerine imrendiğimiz memleketlerde hoca talebe
yi karşısına alır, mümeyyizi filan yoktur. Onu 
tanıdığı için geçer veya geçmez diye notunu da 
verir. Memuriyet hayatımın acı bir hatırasını 
arzetmek zorundayım. Ben yüksek öğretim 
umum müdürü iken bir hukuk fakültemizden 
7 0 - 8 0 talebenin Devlet Şûrasına notlarından 
şikâyet ettiklerini hatırlarım. Bu gibi hallere 
artık bir nihayet vermek lâzımdır. Senatoların 
yönetim kurulunun çıkarma kararını tetkik eden 
bir merci olmalarını kabul ediyoruz. Bununla me
sele bitmelidir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Bir sual soracağım. 
Çıkarmada geçici olarak çıkarma dâhil midir, 
değil midir? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ R. 
Ş. SÎRER (Sivas) — Olabilir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Olabilir değil, vu
zuh istiyorum, zapta geçecektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Çıkarmada geçici çıkarma dâhil
dir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — îki işi birbi-
I rine karıştırmak doğru değilçlir, Panıştaya git-

— 163 — 
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sin diyen yoktur. Öyle bir tez karşısında değil
siniz ki buna göre cevap veriyorsunuz. öyle bir 
şey yoktur. 

Kuldur. Dünya merciler esasına göre kurul
muştur. Deveden büyük fil var. Bu kadar ço
cukların mukadderatı mevzuubahis oluyor. Bu 
bir kırık oyuncak mıdır tutup cemiyetin içine 
atacağız? Bunları kırık bir oyuncak gibi cemi
yetin içine atarsak ne gibi zehirlere mâruz kalır 
ve ne gibi zehirler saçabilir, malûmdur. Bina
enaleyh hayatın eşiğinde olan bu çocuklara ada
letli bir sistemin karşısında olduklarının intibaı
nı vermek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Şimdi, önerge bu cezaların tü
münün ikinci bir merci olarak profesörler mec
lisinden geçerek kesbikatiyet etmesi halindedir. 
Komisyonlar sözcüleri, bu cezalardan yalnız çı
karmaların profesörlerden geçil).... 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Profesörler kurulu
nu senato olarak teklif eidyorum. 

BAŞKAN — Evet maksatları izah ederken 
kelimeler üzerinde değilim malûmu âliniz. 

Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Z. Yörük'ün önergesi 

tekrar okundu). 
H. BAYUR (Manisa) —<- Bir şey soracağım 

iyi anlaşılmıyor? 
Şimdi çıkarma, disiplin gibi şeyleri pek alâ 

anlıyoruz. Fakat imtihanı senatoya veriyorsunuz. 
Farzcdiniz tahlili riyaziyeden dönmüş bir tale
be senatoya gidecek. Senatoda kimler vardır? 
Edebiyatçılar, felsefeciler, şunlar bunlar. Oraya 
müracaat edecek. Yani aklım ermiyor. Bir tefrik 
yapmak lâzımdır, gayri mantıkî bir yola gidi
yoruz. Aynı işe yakın bir profesörler toplantısı
na verelim. Edebiyat hocasına gidecek, tahlili ri
yaziden dönmüş bir çocuk. Yani gayrimantıki 
bir yola gidiyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM Ko. SÖZCÜSÜ R. S. Sl-
RER (Sivas) — Arkadaşlar bizim güzel, necip 
bir ananamız vardır. Hocanın mukaddes bir mâ
nası vardır. Anası, babası çocuğunu hocaya getir
diği zaman onun hayatına kadar tasarruf edebi
leceğini söylerlerdi. Maalesef bu kudsiyet telâk
kisi zayıflamıştır. Çocuklarımızda hocalarının 
kendileri için daima âdil olacakları, rahim olacak
ları, iyi olacakları inanını sarsmamak bilâkis kuv-
vetlendirmelidir. «Hocalarının senin için verdik
leri notları beğenmezsen itiraz edebilirsin, önün
de şu, bu merciler var tarzında onlara yol göster-
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mek çok mahzurlu olur (Doğru sesleri). 

A. BlNKAYA (Kastamonu) -T- Maddede, 
takdire bağlı denilerek mutlak bir takdir hakkı 
verilir gibi bir mâna çıkıyor. Burada «delil ve 
takdire bağlı» denirse çok yerinde olur. Çünki 
delilsiz takdir olmaz. Keyfi olmamalıdır, tak
dirler delile müstenit olmalıdır. Bu cihet maddede 
zikredilirse çok yerinde olur. Muhterem komis
yondan bunun kabulünü rica ederim. 

î. H. BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) 
—• Çok nazik bir nokta üzerindeyiz. Efendim 
ben çıkarılma kararının temyiz edilmesini iste
dim, Komisyonlar da katıldılar bu kanaata. 

Disiplin böyle değildir, imtihan böyle de
ğildir. Bunlar kâğıt üzerine nakledilemez. Öyle 
ahval ve şerait içinde cereyan eder ki, canlı 
şeylerdir bunlar. Muameleye koyup, kâğıt üze
rine nakledince ölür. İmtihanı nasıl temyiz ede
ceğiz? Bir anarşi tevlit eder ki, bundan sonra 
Yüksek Meclisiniz üzülür. Burada ne yapalım! 
Bir takım hukuki meselelerde olduğu gibi öğret
menin, tek hâkimin ve disiplin kurulunun mut
lak salâhiyetini kabul edeceğiz, çare yoktur ve 
bunun emsali çoktur. Fakat dışarı çıkarmak, 
kovmak bu başka bir şeydir, temyiz edilebilir. 
(Doği'u sesleri). 

Z. YÖRÜK (Ankara) —Arkadaşlar ; düşün
ceme göre, varmak istediğim netice görüyo
rum ki, Yüksek Kamutayın temayülü ile kaza
nılmış oluyor. Önergemde İsrar edecek değilim. 
Ancak bir iki noktayı açıklamakta fayda görü
rüm. 

Birinci nokta; senatoların kendilerine veri
len bir imtihan evrakın üzerinde tetkik imkânı
na mâlik olmayacağıdır. Bu mütalâaya iştirak 
etmiyorum. Bir defa senatolar, her fakültenin 
seçtikleri profesörlerden kurulur. Kaldı ki bir 
işe senato karar verecek demek mutlaka o işi 
A, smdan, Z, sine kadar tetkik edecek demek 
değildir. Eğer, bunda kendisini salahiyetli bul-
mıyorsa yetkili arkadaşlarına tetkik ettirmek 
imkânına mâliktir. Onun için bu itiraz varit 
değildir. 

İmtihanlara gelince; esasen bunun maddeten 
çıkarılması daha doğru olur. Burada talebenin 
imtihan neticesi üzerinde yönetim kurulunun 
karar vereceğini eğer kabul ediyorsak, imtihan 
neticesi üzerinde münakaşayı kabul ediyorsunuz 
demektir. Bu doğru değildir. İmtihana girmek 
hakkının tetkikini bundan ayrı tutmak lâzımdır. 
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Ve bunun şartları da ayrıca tetkika tâbi olabilir. | 
Bunu anlarım. Şüphesiz bu noktanın çıkarıl
masında fayda vardır. Ben, önergeyi geri alı
yorum. Yalnız sözcülerden rica ederim, bu im
tihan meselesini açıklasınlar. Çünkü bir imti- | 
handa verilen numaraya itiraa hakkını tanımak 
ve bunun yönetim kurulunda incelenmesini ka
bul etmek güç olur. } 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Abidin arkadaşımızın endişeleri, « takdire 
bağlı » sözüne dokunuyor. Zannediyorum ki, 
Üniversite yani alâkadar merci takdirini kulla
nırken tabiatı ile talimatları, taamöllıeri ye bu 
yoldaki bütün usulleri göz önünde tutacaktır. 
Her mercide olduğu gibi burası da takdir hak- I 
kını kullanırken şühe yok ki, tam bir dikkat 
gösterecektir. Bu hususu ayrıca açıklamağa 
lüzum görmüyorum. Bu izahatım da bu madde
ye kâfi vuzuh verdiği için ayrıca kayda lüzum 
görmüyorum. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — tmtihman meselesi... 
T. B. BALTA (Devamla) — İmtihan nokta

sına gelince; tabiidir ki, hocanın numara takdi
rine dokunulamaz. Fakat imtihana ait birta
kım kayıt ve şartların yerine gelip gelmediği 
meselesi olabilir, işte bu noktalar dolayısiyle 
iş alâkadar mercie gelebilir. Çıkarma işi çık-
tıktansonra ... 

BAŞKAN — 2 - 3 yerine 3 diyoruz. Çıkar
mağı da Senatonun tetkikma talik ediyoruz. 
Bu suretle maddeyi bir daha okutacağım. 

BÜTÇE Ko. Adma T. B. BALTA (Rize) — 
« ilgililere bildirilmesinden itibaren beş gün 
içinde » kaydınm da ilâvesini rica ederim. 

BAŞKAN — « ilgililere bildirilmesinden iti
baren beş gün içinde » kaydının da ilâvesiyle 
ve istenilen diğer değişikliklerle birlikte mad
denin yeni şeklini okutuyorum: 

MADDE 7. — Yönetim kurula, dekanın baş
kanlığında, öğretim görevi ba$mda bulunan ön
ceki dekanla profesörler kurulunun iki yıl için 
ordinaryüs profesör veya profesörler arasından 
seçeceği üç öğretim üyesinden kurulur. 

Yönetim kurulu, fakülte tüsük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve jEtmıUaî' kararlarının ye
rine getirilmesini sağkyaeak karar ve tedbirle
ri alı*, d«kanıa goröeaği bütün işlerde kendi
sine yardam eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö- | 
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netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara ait 
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar 
verilir. Ancak çıkarılma kararlarına karşı il
gililere bildirildiğinden başlıyarak beş gün için
de senatoya itiraz olunabilir. Yönetim kurulu 
ile senatonun bu kararlarına karşı başka hiçbir 
mercie başvurulamaz. 

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

MjADDE 8. — Dekan iki yıl için, profesörler 
kurulu tarafından fakültenin aylıklı ordinaryüs 
profesör veya profesörleri arasından mutlak 
çoklukla seçilir ve yönetim işlerinden sorum
ludur. Süresi biten dekan, dört yıldan önce 
tekrar dekan seçilemez. 

Dekan, fakülte tüzel kişiliğinin ve fakül
teye bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin tem
silcisidir. Fakülte kurullarına başkanlık eder, 
bunların kararlarını uygular. 

Dekan işi başında bulunmadığı zaman fakül
te yönetim kurulunun aylıklı üyelerinden bi
rini kendisine vekil seçer. Vekillik ile idare, 
altı aydan fazla sürerse veya dekan seçim sü
resini doldurmadan görevinden ayrılırsa yeni 
bir dekan seçilir. 

H. BAYUR (Manisa) — Burada bir düşün
ceyi Millî Eğitim Bakanına ve Komisyona sun
mak istiyorum, önerge vermiyeceğim. Bana 
öyle geliyor ki, bu iki yıl müddet azdır. Ben 
de taraftar değilim ki, aynı bilgin uzun zaman 
idare işleriyle meşgul olsun. Bu birçok bakma
lardan zararlıdır. Hiç olmazsa kendi ilmî çalış
ması baiammdan zararlıdır. Fakat iki yıl da 
çok azdır. Şimdi tasavvur edelim ki, bir fa
külte bir hamle yamak istedi. Bir fakülte 
bir yenilenme ve bir çalışma ve yeni bir istika
met seçti. Onun alemdarı gibi de bir adam de
kan oldu. Bu rektör için de varittir, hepsi için 
varittir. O adam yalnız iki yıl için kalırsa ve ye
rine başkası gelirse bu yeni nizam teessüs ede
meden ve ciddiyetle takip edilmeden bozulabilir. 
deniliyor ki geçmiş dekan kurula dâhildir. Aynı 
profesörler de kalabilir. Fakat baş başkadır. 
Bir başın idare etmesi başkadır. Aynı kuvvetle 
bu fikri benimsemeyenler onun yerine geçince bu 
yapılan iyiliğin kökleştirilmemesi mümkündür. 
Onun için bu iki yılı üçe veya dörde çıkarabm, 
yahutta dekan bir defaya mahsus olmak üzfere 
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yeniden seçilme hakkını haiz olmalı. O zaman I 
dört sene bilâfasıla dekanlıkta kalır. Bunu fikir 
olarak ileri sürüyorum. Ayrıea takrir vermiye-
eeğim, beğenirlerse ne alâ. 

H. İLGAZ (Hatay) — Sekizinci madde, de
kanın iki yıl için profesörler kurulu tarafından 
fakültenin aylıklı ordinaryüs profesör veya 
profesörleri arasından çoğunlukla iki yıl için 
seçilebileceğini yazmaktadır. 

Süre ile iki yıl dekan olan bir arkadaş vazi
felerini daha iyi kavramış bir iş ve çalışma plânı 
hazırlamışken süresi bittiği için dekanlıktan ay
rılması ve dört. yıl sonra tekrar dekan olabilmesi 
üzerine komisyonların neler düşündüğünü an
lamak ve bilmek istiyorum. Benden evvel söz 
alan arkadaşım da aynı noktaya temas ettiklerin
den sözümü kısa keserek Saym Bakanın veya 
komisyonun bizi aydınlatmasını rica ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(izmir) — Efendim; kanunun bütünü hakmda 
maruzatta bulunurken söylemiştim, biz bundan 
evvelki özgür devrindeki tecrübeleri de gözönün-
de tutarak bu kanuna bu kurulların işlemesini 
ve bu kurullara baş olacakların çalışma tarzını 
tesbit ettik ve mümkün olduğu kadar işi şahsa 
vermiyerek salâhiyetleri kurullara vererek bir mu
vazene hasıl etmeği düşündük. 

Şimdi iki sene olmayıp da ikinci bir defa 
intihap edilirse dört olacaktır. 

H. BAYUR (Manisa) — Âzami. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 

(Devamla) — Evet, âzami. Bunu biz çok görü
yoruz ve dekanlığın da bir nöbet meselesi addedi
yoruz. 

Dekan, iki sene dekanlık yapmış gitmiş. Baş
ladığı iş şahsa bağlı olmasın profesöler 
kurulunun yönetim kurulunun başladığı iş 
mahiyetinde olsun. Alışalım, beraber müş
terek, kollektif iş görmeğe alışalım. Onu bı
rakacağız, onun şahsında ısrar edecek değiliz. 
Onun için bir devre bunu tecrübe edelim. Eski
den yaptığımız tecrübeler buyurdukları gibi idi. 

H. BAYUR (Manisa) — Fena mı idi. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI II. A. YÜCEL 

(Devamla) —• Fakat o zaman iyi netice alınmadı. 
Bir takım seçim sıkıntıları oldu. Hattâ tâbiri 
mazur görün, seçim ihtirasları oldu. iki sene ka- | 
lıpta bir iş yapacağına iki sene kalmak için ted
birler aramalar, birbirine düşmeler oldu. Onun 
içirt bunu nöbet meselesi addediyoruz. Arzetti- ] 
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ğiın kurulların işlemesi, kendi üniversite ve 
fakültelerinin dâvalarını ellerinde tutmaları ga
yesiyle rektör, dekan seçmelerini esas alıyoruz. 
Onun için arkadaşlarımdan bu maddenin aynen 
kabul edilmesini ve değiştirilmesini istiyen ar
kadaşların da bu önergelerinden vaz geçmele
rini istirham ediyorum. 

II. İLGAZ (Hatay) — Birşey sormak istiyo
rum. 

Çok teşekkür ederim, izahatınızla bizi ten
vir etmiş oldunuz. Ben kendi hesabıma bunu öğ
renmek istiyorum. 

Bir de şunu rica edeceğim: Kanun yürürlü
ğe girdiği zaman bizim eskiden dekan olmuş ar
kadaşlarımız vardır, bunlar sıralarına girebile
cekler mi? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(îzmir) — Girebilecekler. Yani bugün dekan 
olan herhangi bir arkadaş yeniden girebilecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.... Madde kabul edil
miştir. 

Üniversiteler 
MADDE 9. — Üniversite organları şunlar

dır : 
a) Senato; 
b) Üniversite yönetim kurulu. 
c) Rektör. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Senato, rektörün başkanlığın
da öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, dekanlardan, her fakülte profesörler ku
rulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için se
çeceği ikişer ordinaryüs profesör veya pro
fesörden ve doğrudan doğruya üniversiteye bağ-
11 yüksek okulların profesörler kurullarının yine 
kendi aralarından iki yıl için seçecekleri birer 
temsilciden kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı 
nitelikte tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar ve
ri v. Fakülte genel kurullarının kanun ve tüzük 
tasadan hakmdaki tekliflerini, yönetmelikler 
hakkındaki kararlarını, profesör kurullarının 
bütçe, seçim, kürsü ve enstitülerin kurulması, 
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kaldırılması veya birleştirilmesi halandaki ka
rar ve tekliflerini inceleyip işleme kor. Kanun 
ve tüzüklerle kendisine verilen görevleri yapar. 
Bir imtihana bağlı olmıyan fahrî akademik pa
ye ve unvanları verir. 

Fakülte kurullarının, senato tarafından onan-
mıya-rak bozulan işlem ve kararları ilgili kurul
larca yeniden incelenir, ikinci defa senetoya 
gelen fakülte kurulu kararları senato tarafından 
kesin karara bağlanır. 

Yönetmelik Millî Eğitim Bakanının onanma
sından sonra yürürlüğe girer. Senatolarca ha
zırlanan kanun ve tüzük tasarıları gerekçeleri 
ile birlikte Millî Eğitim Bakan mına sunulur. 

Fakülte kurullarının 7 nci maddenin son 
fıkrası hükmünce kesin olanlar dışındaki işlem 
ve kararlarına yapılacak itiraz, senato tarafın
dan incelenir ve bir karara bağlanır. 

Senatoların seçim ve 48 nci madde hükmü 
saklı kalmak üzere öğretim üyelerinin meslekî 
disiplin işleri hakkmdaki kararları kesindir. 
Bunlara karşı başka bir mercie başvurulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Üniversite yönetim kurulu-
•rektörün başkanlığında öğretim görevi başında 
bulunan bir önceki rektörle fakülte dekanların
dan ve genel sekreterden kurulur. Kanun ve tü
zük hükümlerinin ve senato kararlarının uygu
lanmasını sağlıyacak karar ve tedbirleri alır. 
Rektörün göreceği bütün işlerde kendisine yar
dım eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Rektör, fakülte profesörler 
kurullarının bir arada yapacakları toplantıda 
iki yıl için, aylıklı ordinaryüs profesör veya 
profesörler arasmdan, Millî. Eğitim Bakanının 
bu kanunun yayımında bir defaya mahsus ve 
kesin olmak üzere belirteceği sıraya göre her 
defasında bir başka fakülteden olmak şartiyle 
mutlak çoklukla seçilir. 

Rektör üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi
dir ve yönetim işlerinden sorumludur. Üniver
site kurullarına başkanlık eder, bunlarm karar
larını uygular. Fakülteler arasında düzenli ça
lışmayı sağlar. 
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Rektör işi başında bulunduğu zaman, de* 

kandan birini vekil seçer. Vekillikle idare, altı 
aydan fazla sürer veya rektör, seçim süresi dol
madan işinden ayrılırsa aynı seçim süresini dol* 
durmak üzere aynı fakülte ordinaryüs profesör 
veya profesörleri arasından yeni bir rektör se
çilir. 

H. BAYUR (Manisa) — Okunanla bizim eli
mize verilen arasında biraz fark var. Ben bura-
dakine göre bir iki sual sormak istiyorum. 

Eğer bu mekanizmayı, ben iyi anladımsa, şu
raya varıyoruz. Eğitim Bakanlığı diyecek ki, 
ilk defa edebiyattan, ikinci defa fenden, üçün
cü tıpdan vesaire rektör seçilecektir. Böyle çı
kıyor. Yani 5 fakülteli bir üniversite ise Eğitim 
Bakam 10 sene için bunu tesbit etmiş oluyor. 
Buna neden lüzum görülmüştür? Yani bağımsız
lık verildiğine göre bıraksalar da profesörler 
kendi aralarından seçseler. Bu 10 senelik kaydı 
koymaya neden lüzum gördüler? Bunu lütfen 
anlatsınlar. 

S. K. YETKİN (ürfa) — Millî Eğitim Ko
misyonu tarafından aynen kabul edilen Hükü
metin 12 nci maddesinde, rektörün fakülte pro
fesörler kurullarının bir arada yapacakları top
lantıda iki yıl için aylıklı ordinaryüs profesör 
veya profesörler arasmdan, her defasında sıra 
ile bir başka fakülteden olmak üzere mutlak 
çoklukla seçileceği yazılıdır. Halbuki Bütçe Ko
misyonu aynı maddeye «Millî Eğitim Bakanının 
bu kanunun yayımında bir defaya mahsus ve ke
sin olmak üzere belirteceği sıraya göre bir başka 
fakülteden olmak şartiyle mutlak çoğunlukla se
çilir» fıkrasını ilâve etmiştir. Bilmiyorum Büt
çe Komisyonu ne gibi bir mülâhazaya dayanarak 
bu değişikliği yapmıştır Böyle bir değişikliği 
kabul etmek, bu kanunla olgunluğuna inandığı
mız üniversitelerin olgunluğundan şüphe etmek 
olur. Bu değişiklikte ilk defa olarak rektör se
çilecek, profesörler yeni bir durum karşısında-
dırlar, onları bir intikal devresi için yeni duru
ma alıştırmak lâzımdır, aksi takdirde belki bir
çok tartışmalar olacaktır gibi bir mâna seziyo
rum Arkadaşlar, üniversiteye muhtariyet ve
ren, üniversitenin olgunluğunu ifade eden bir 
kanunu bu değişiklikle zedelemiyelim. Bıraka
lım, profesörler aralarından istedikleri gibi sı
rayı tâyin etsinler. O sıra mucibince de rek
tör seçilsin. Zaten, Millî Eğitim Komisyonu da 
bu kanaattedir. Bu hususta bir önerge takdim 
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tnl'ıyorum, kabulünü rica ediyorum. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, madde
deki hükümlerden biri de «rektörlerin ordinaryüs 
profesör ve profesörler arasından seçileceği» yo
lundaki hükümdür. 

Hepimiz biliriz ki, rektörlük idari bir makam 
olmaktan ziyade daha çok ilmî mahiyette bir 
mevkidir. Buraya gelecek şahsın ilmî otoritesi ile 
kendisini hakikaten herkes empoze etmiş bir şahıs 
olması gerektir. Bu da, ancak ordinaryüs profe
sör olmakla kabildir. Onun için maddeden «pro
fesörler» kaydının çıkarılmasını teklif ediyorum. 

B. K. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Hikmet Bayur arkadaşımızın haklı olarak işaret 
ettiği gibi bu kaydı Bütçe Komisyonu koydu. Fa
kat bu kaydı Suat Kemal arkadaşımızın da işaret 
ettiği gibi Komisyon üniversitenin muhtariyetini 
zedeleyici bir hüküm olarak koymadı. Bilâkisi ko
misyon bu muhtariyeti hattâ ma|!î sahaya da 
teşmijl edecek hükümler koymak suretiyle geniş
letti, tekemmül ettirdi. Bu itibarla arkadaşımız
dan bu sahadaki endişesini zail etmesini bilhassa 
rica ederim. Niçin koyduk? Sayın arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonu sıranın kim tarafından tâyin 
edileceğine dair kanunda bir hüküım göremedi. 
Bu kaydın bulunmamasını Komisyon tasarı için 
bir noksanlık telâkki etti. Bu sıranın hangi merci 
tarafından tesbit edileceğinin tasarıda gösteril
mesi lâznmgelirdi. Arkadaşımızın tay teklifi şa
yanı kabul değildir. Zira tatbikatta güçlük do
ğabilir. 

Kalıyor hangi merci yapsan? Hatıra gelecek 
merci yeni teşkil edilecek olan senato olamaz. Olsa 
üniversite profesörlerinden mürekkep geniş he
yette şu veya bu şekilde halletmek hatıra gelebi
lir. İki sene evvel mi iki sene sonra mı? Filân 
fakülteye sıra gelecek gibi bir işi geniş üyeli bir 
heyete bırakmak karar alma bakımından işi zor
laştırır. İşin bu mahiyetini nazarı itibara alarak 
üniversitelerin alâkalı mercileriyle görüşerek bir 
sıra koyması için Millî Eğitim Bakanlığına bie 
defaya mahsus olmak üzere bu salâhiyeti veriyo
ruz. Konacak esasa göre her fakülte kendi sıra
sında rektörüne sahip olacaktır. Zannediyorum 
ki, işin halli bakımından bir merci göstermek zaru
reti vardı. Ve işin tatbikatta kolaylıkla halli ba
kımından bu merciin Millî Eğitim Bakanı olması 
bize daha mülayim geldi, nasıl takdir ederseniz. 
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Z. YÖRÜK (Ankara) — Bir sual. Acaba 

adçekme suretiyle yapmazlar mı idi? 
B. K. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 

Her üniversite için bu iş onun bünyesine göre 
icabında adçekme ile de olablir. Meselâ bir üni
versite, fakültelerinin kuruluşuna göre yapar 
ve öyle ister. Biz bunu bakanın ne şekilde yapa
cağına dair maddeye bir kayıt koymadık. Bu sı
ranın hangi merci tarafından tâyin edileceğine 
dair bir kayıt koyduk. Arkadaşımın buyurduk
ları kararın veriliş tarzına taalluk eden bir iştir. 

Profesörlerin rektör intihap olunabilmesi 
meselesine gelince, arkadaşımızın buyurduğu şe
kilde otorite tesis etmiş olan ordinaryüs profesör 
elbette intihap olunur. Bunun intihabı yapan
lar reylerini verirken düşünürler. Profesör ve or
dinaryüs profesör seçilebilir demekle, seçim ku
rulunun takdir ve seçim imkânlarım genişletmiş 
oluyoruz. Üniversiteyi temsil salâhiyeti olduğu 
alâkadarlar tarafından kabul edilen bir profesör 
de olabilsin diyoruz. Yoksa mutlaka profesör 
seçilsin demiyoruz. Böyle olunca seçim kurulu 
en münasip zatı bulup üniversitenin başına getir
me bakımından daha geniş imkâna malik olacak
tır. Arkadaşımızın endişesine mahal gömüyorum. 

R. Ş. SİRER (Sivas) — Sayın arkadaşlar; 
büyük unvanlar ve mertebeler bazan hakikaten 
büyük salâhiyetlerin ve gerçek kiymetlerin kar
şılığını teşkil ederler. Bazan da maalesef bu 
mahiyetlerini kaybederler. Millî mücadelede yar
baylar fırkalarımıza kumanda etmekte idi ve bu 
harb zafarle sonuçlandı. Abdülhamıd devrinde 
ise fırkalara müşürlerin, kumanda etmesi hali 
görülmüştü. Bu misalden istifade ederek şunu 
arzetmek istiyorum ki profesörlük ilim ve ter
biye işinde en yüksek mertebedir. Fakat son 
zamanlarda memleketimizde profesör bir nevi 
hoca yamağı olmuş, doçent asistan halini almış
tır. Bu kanunun maksadı, ruhu bu hali berta
raf etmektir. Doçenti üniversite kürsüsünde eh
liyetle, salâhiyetle tedrisat yapabilen insan ha
line getirmektir Profesör ise bunun daha üs
tünde şöhreti memleket dışına çıkan adam ala
caktır. Koyduğumuz hükümler ile bunu yapa
bileceğimize inanıyoruz. Onun için artık do
çenti bir profesör yamağı gibi mütalâa etmek 
caiz değildir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — 0 şekilde mütalâa 
eden yok. 
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1 Efendim; bu rektörlük bir hediye gibi, bir bay

ram elbisesi gibi bir şey değil! Bu bir memle
kette bilginler arasmda en yüksek bilgi ve ah
lâk yetkisini taşryan insana karşı, bilginlerin 
teslimiyetidir, başka bir sey değil! Bu son de
rece bilgi ve ahlâkî kişilikle ilgisi olan bir şey
dir. Ben hiç anlamam, nöbetle rektör çıkar
mayı!... 

B ; 62 11. 
R. Ş. SÎRER (Devamla) — Bu sebeple üni

versite rektörlüğüne profesörlerin de aday ola
bilmeleri esası kabul edilmiştir Bundan sonra 
gerçek profesörler aneak ordinaryüs profesör un
vanını taşıyanlardan ibaret bulunmayacağı için 
rektör adaylığının da ordinaryüslere hasrolun-. 
ması doğru değildir. 

Arzetmek istediğim noktaların ikincisi şu
dur: Biz muhtariyet esprisiyle bir kanun geti
riyoruz. Bazı arkadaşlar da ilk seçim sırasını 
tâyin işinin Eğitim Bakanına bırakılmasına kar
şı hi,r takım endişeler doğmuştur. Bunu önle
mek üzere bazı arkadaşlar bütün. hocaları topla
yalım, en yaşlışwıı geçici reis yapsınlar ve ara
larında hangi fakülteden başlanacağını tâyin et
mek üzere kura çeksinler Bu yola da gidilebilir. 

Be»deniz bunda hiçbir mahzur görmem ve 
bu endişe hatırlarına gelmiş olan arkadaşları 
da tatmia bulurlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ'T. B. BAL
TA (Rize) — Bütçe Komisyonunun maksadı, bu 
işi hangi merci tarafından görülmesi lâzımgeldi-
ği hakkında kanunda bir hüküm bulunmama
sından açık kalan bu hükmü doldurmaktı Eğer 
Milli Eğitim Komisyonu salahiyetli komisyon 
olmak itibariyle üniversite kurulunca teşekkül 
edecek olan heyete bırakmak istiyor. Bu hu
susta bizim bir mülâhazamız yoktur. Yalnız Büt
çe Komisyonunun yaptığı şey bu işin haıiıgi ma
kam tarafındaaa yapılacağım tesbifttir. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Bu kaydı koymak
la, Hükümetten fazla hükümetçi olmanın mâ
nasını pek iyi anlıyamadım. Eğer merci belli ol
madığı için, Sayın Tahsin Balta arkadaşımızın 
işaret ettiği gibi, konmasına lüzum varsa, pro-
fessörler kurulunca, senatoca tâyin edilebilir. 
Çünkü değil sıra meselesini, daha sıra ile mu
kayese edilmiyecek kadar nice meseleleri üniver
site muhtariyeti ile hallediyoruz. Eğer bunu 
halledeni ezse, bu endişe hâkim ise, • rektörünü 
nasıl seçeceğine akıl ermez. Binaenaleyh arka
daşımızın dediği gibi bir merci tâyini zarureti 
varsa, kanun bakımından onu zikretmek lâzım
dır. Eğitim Bakanına bir sıra başlangıcı vermek 
gibi bizim Eğitim Komisyonıuıunda, Eğitim Ba
kanının bu gibi kayıtlardan içtinap, ettiğini de 
hatırlayarak, bunun yersiz olacağını arzederim. 

L H. BALTAOIOĞIiU (Afyon Earahisar) — 

Millî Eğitim Bakanı diyecek ki, bu sene Fen 
Fakültesinden gelecek. Gelecek sene şöyle ola
cak! Hayır! Verdiğimiz şey nedfc* Verdiği
miz muhtariyettir ve düşündüğümüz şey bu. 
üniversitelerin yetkisinin kifayetidir. Bun
lar olgun , mânevi şahsiyetlerdir. Eğer 
bunlar Rektör seçimini biliniyorlarsa, Al
lah rızası için vermiyelim! Bu, kadar 
tezat içine düşüyoruz. Ahlftkî hürriyetten hiç
bir varlığa, hiç bir zaman kötülük gelmemiştir. 
Üniversite yalnız ilmî değil, ahlâkî bir varlık
tır Rektörünü, başını, şefini seçmesini bilir. 
Teeddüp ediyorum söylemeğe, reislerimizi, baş
larımızı, şeflerimizi nasıl seçiyoruz? Nöbetle mi, 
sıra ile mi? 

üniversite, memleketin en yüksek bilim ve 
ahlak: müessesesidir Kültürün; ilmin ve hürri
yetin yeridir. Bırakalım seçsinler! 

Yalnız bir nokta var, hâtıra gelir, kanaati
mi söyliyeyira, üç sene üç, defa arka arkaya aynı 
fakülteden seçilirse.... Ne çıkar? Bunun hiçbir 
mahzuru yoktur. Edebiyat Fakültesi veya Tıp 
Fakültesinden olursa öteki Fakültelerin ihtiyacı 
anlamaz mı? Bilir efendim, bilir. Rektör demek 
üniversel zekâya sahip adam demektir, timi 
olan adam umumi ihtiyaçlara bilir. Makul ve 
gayriroaknılü, mantikî ve gayrimantikîyi bilir. 
Mesele rektör seçilmelidir. 

Ben bir takrir veriyorum, fakat gönlüm çok 
istiyor ki, şu vermiş olduğumuz muhtariyetle 
hemahenk olarak kendi kaderini yoğuracak 
adam seçmek iradesini ve iktidarını şu muhtar 
üniversiteye verelim. Bir felâket olmaz. Eğer 
bir felâket olursa değiştiririz. Millet Meclisi
dir burası! Ne kadar korkmuşuz bu hürriyet, bu 
muhtariyetten! Bundan ne kötülük gördük. 
Bir .şey olmaz. 

S. K. YETKİN (Urfa) — Efendim, demin ar-
zettiğim gibi Hükümetin teklifi gayet iyi düşü
nülmüş ve güzel yazılmisıaır. Bu madde üzerin-
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<3e Millî Eğitim Komisyonunda uzun uzadıya gö- ı 
rüşttik. ve her fıkrayı ayrı ayrı mütalâa et
tik ve maddenin yerinde olduğu kanaatma var
dık. Şimdi Sayın Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
arkadaşım diyor ki, Bütçe Komisyonunun koy
duğu kayıt olmazsa profesörleri kim toplryacak. 
Sırayı kim tâyin edecek. Halbuki, bu, kanun ta
sarısında Millî Eğitim Bakanının profesörler 
Kurulunun başı olduğu, onlara başkanlık edece
ği yazılıdır. Binaenaleyh profesörler kurulunu 
Bakan toplar ve başkanlık eder, onlar da sırayı 
tesbit ederler. Herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa 
kuraya baş vurulur. Teklifimin kabulünü rica 
ediyorum. 

S. A. DÎLEMRE (Rize) — Şimdi Suut Kemal 
arkadaşım Encümende konuştuk ve böyle muva
fık bulduk ve her tarafını, aşağı yukarr hepsini 
düşündükte bunu münasip gördük dediler. Bu
rada bir çok eski profesörler üniversiteden çık
mış, Avrupadan gelmiş arkadaşlar var. Biz En
cümende yanılabilirsiniz. Ben burada aksini 
imza edecek 120 kişi bulabilirim. Balta'ya kar
şı da söyliyorum. Üniversiteye sıra tâyin et
mek, rektör için falan... Böyle şey mevzuubahis 
olamaz. Yani Baltacıoğlu'nun sözüne tamamiyle 
tebaiyet ediyorum. Bakmız arkadaşlar; bir adam 
münasip görüldüğü zaman yirmi sene rektörlük 
edebilir, öyle sıra mira falan yoktur. Çünkü 
Baltacıoğlu'nun dediği gibi, rektör birçok yön
den intihap edilir: tlmî, sınai, idari birçok hu
suslar nazarı dikkatte tutulur. Ondan sonra üni
versite istedi mi bir daha, bir daha, bir daha 
onu intihap edebilir. Ve ancak bu fikir doğ
rudur. Katiyen karışmamalı, kendisi intihap \ 
etmeli. Hiç asistandan, doçentten yapar mı, I 
genç bir profesörden yapar mı? Gayet tabiî bir 
şeydir ki, eski bir ordinaryüs veya çok eski de
ğilse de eskisi kadar behreli, malûm atlı ve ol
dukça genç bir ordinaryüs koyacaktır. Bu da 
çekinilecek bir şey değildir. Baltacıoğlu çok 
güzel söylemiştir. 

Hulâsa, ben bu maddeyi beğenmiyorum. Siz 
istediğinizi yapın. Üniversite rektörü üniver
site tarafından seçilir tekrar seçilir, tekrar se
çilir. 

L. ÜLKÜMEN (Mardin) — Efendim; Hükü
metin teklifi kanunun tamamiyle ruhuna uygun 
bir şekilde getirilmiştir ve Tahsin Bekir Balta 
arkadaşımıza itiraz eden arkadaşlarımızın bu- I 
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vurdukları gibi sırayı tâyin edecek merci de 
açıkta kalmış bir şekilde değildir. 

Hükümetin teklifine istinat edilirse sırayı 
doğrudan doğruya üniversiteler yapacak, inti
hapla tâyin edilecektir. Bu seçim ilk defa ya
pılır. Tıp fakültesinden bir rektör olur. ikinci 
bir seçimde bu hariç bırakılarak tekrar seçim 
yapılır. Bu suretle sıra kendiliğinden taayyün 
etmiş olur. Kanunun ruhuna aykırı olarak ha
riçten müdahale de önlenmiş olur. 

îdeal olaraktan Baltaıcıoğlu arkadaşımızın 
ve sayın profesörün mütalâasına iştirak etmekle 
beraber rektörlük sırasının tâyin edilmemesi de 
ideal bir mesele telâkki edilmekle beraber rea
litede bir sıranın tâyinine de ihtiyaç görmekte
yim. Çünkü nihayet ordinaryüs profesörlerden 
ne kadar üstün vasıflar beklemiş olursak ola
lım, nihayet onlar da insandırlar... Bu fakülte
lerde rekabet vardır, mücadeleler olur. Eğer 
bu şekilde bir sıra tâyin etmezsek bir fakültenin 
mütemadiyen rektör çıkarmasını intaç etmiş 
oluruz ki bu da haksızlık olur. Hükümet bu ci
heti gayet iyi görmüştür. Fakülteler arasında 
böyle bir sıra kaydı koymuştur. Gayet iyi bir 
usul vazetmiştir. Bu suretle fakülteler arasmda 
lüzumsuz dedikoduların önüne geçilmiş olacak
tır. 

Z. YÖRÜK (Akara) — Arkadaşlar bir nokta
yı açıklamak için tekrar huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Buna saik Millî Eğitim Komisyo
nu namına sözcüsü tarafından irat edilmiş olan 
bazı sözlerdir. Rektörlerin kimler arasından se
çilmesi lâzım geleceği yolunda düşüncemi bildi
ren önergeme karşı söylendiğini sandığım bu söz
ler arasında eğer aldanmıyorsam profesör, bazı
larının sandığı gibi yapmak değildir, denildi. Sa 
nıyorum ki söz doğrudan doğruya benim öner
gemi istihdaf eden bir şeydir. Bir defa profesör
ler hakkında böyle bir telâkki olup olmadığını 
bilmiyorum. Ancak, şunu açıkça arzetmek iste
rim ki kendi miktarmca bir nebzecik profesörün 
ne demek olduğunu idrak edebilecek ve bilecek 
bir durumda olduğuna lütfen sözcü arkadaşı

mın mannıasmı dilerim. 

R. Ş. SÎRER (Sivas) — Sayın arkadaşlarım, 
kura istihfaf odilecek bir vasıta değildir. Büyük 
Millet MecPisi de bazı işlerini kura ile üyelerine 
gördürür. Hükümetten gelen tasanda her fakıtt-
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teden sıra ile bir rektör seçileceği yazılıdır. Yal
nız Bütçe Komisyonu çok yetinde bir mülâhaza 
ile ilk seçimin hangi fakülteden yapılacağını tâ
yin hususunda bir merci tesbitine ihtiyaç görmüş
tür. Arzettiğim gibi bunun için kuraya gideriz, 
kura ile bu ihtiyacı karşılarız. Bunun içi» bende
niz bir teklif yapıyorum. Hükümetten gelen 12 
nci maddenin Eektör Fakülte profesörler kurul
larının bir arada yapacakları toplantıda iki yıl 
için aylıklı ordfnaryüs profesör veya profesörler 
arasından, her def asanda sscra ile bîr başka fakül
teden olmak üzere ve ilk seçimin sırası kura ile 
tâyin edilmek şeklinde tadilini teklif ediyorum. 
Bütçe Komisyonumuzun teklifi kabul edildiği tak
dirde Eğitim Bakanı sıranın hangi fakültede ol
duğunu tâyin edecekti. Buna göre profesörler 
toplanacaklar, rektörü intihap edeceklerdi. Ben
denizin teklif ettiğim şekle göre de yine profe
sörler toplanacaklar, bu toplantıya en yaşlı pro
fesör reislik edecek ve kura çekilecektir. Çekilen 
kuraya göre hangi fakülteden rektör seçileceği, 
tâyin edilecektir. Teklifimin mahiyeti bundan 
ibarettir. 

R. FBNMEN (Kocaeli) — Bir sual sormak 
istiyorum. Sayın arkadaşım buyurdular ki, ilk 
seçimi kura ile yaparız. Bendenize öyle geliyor 
ki 2 neti, 3 ncü, 4 ncü seçim, yani Bfrra teşekkül 
edinciye kadar daima kuraya müracaat zarureti 
vardır. Binaenaleyh yalnız ilk seçilme inhisar et
mesi doğru olmasa gerektir. 

M. E. K. SÖZCÜSÜ R. Ş. StRER (Sivas) — 
İlk seçimin sırası böyle kura ile teabit edildikten 

) sonra üniversite yapacağı bir statü ile sonraki 
seçimlerde nasıl bir sura takip edileceğini kendisi 
tâyin eder. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Bendeniz Sayın 
Baltacıoğlu arkadaşımın ve S. A. Dilemre'nin 
tekliflerine ve temayüllerine kendi şahsi kanaa
timle mukabele etmek için söz almış bulunuyo
rum. Kendileri, aşağı yukarı, bir muhtar üni
versite kanunun ruhuna, espirisine muhalif ola
rak yaratıcı, yapıcı, nâzım ve icabında üniversi
teyi senelerıe peşinden sürükliyecek bir rektör 
tasavvur ediyorlar. Halbuki M. E. Bakanının ilk 
beyanları pek güzel belirtti ki, buradaki kanu
nun esasma hâkim olan ruh artık işin muayyen 
şahısların yapıcı ve yaratıccı da olsalar kendi 
şahsi insiyatiflerine kalmış bir iş olmaktan çıka
rıp kurullara, herhalde bir profesörden daha 

çok profesörler topluluğunun müştereken idare 
ve istikamet göstermesini esas tutan bir hedef 
tutan bir mâna taşımaktadır. Şimdi bu şartlar 
altında rektör olarak istedikleri adamı istedikleri 
müddetçe seçsinler yoluna gitmek hatalıdır. 

Burada bir suali mukaddere cevap vermeli
yim. Bunu kendi kendilerine yapsınlar fakülte
leri sıraya kendileri koysunlar düşüncesi de ka
bili tatbik değildir. Fakülteleri sıralamakta men
faat olduğu herhalde bu vakte kadarki tatbikat 
ile sabittir. 

Lûtfi Ülkümen arkadaşımız çok güzel söyledi 
bazı fakülteler sayı itibarı ile kalabalıktır. Ne 
olursa olsun insan olmak itibarı ile seçecek olan
ların kombinezon yapmaları imkânı vardır. Bu 
şartlar altında profesörleri mütemadiyen seçimde 
kombinezonlara girme, ve rektör seçilecek şahsı 
muayyen zamanlarda kendini rektörlükten çıka
racak bir durumu önlemek için tedbir alma 
peşinde koşturmanın mânası yoktur. Sonra bu
yurdukları gibi son derece ehemmiyetli bir şa
hıs rektör olarak tasavvur olunsa bile, bunun mü
temadi suretti seçilmesinin sarih bir mahzuru 
vardır. îlmî, ahlâkî otoritesi ne olursa olsun 
mütemadi bir rektör bir memur mahiyetine dü
şerek soysuzlaşma istidadı olan bir uzuvdur. 
Binaenaleyh rektörü fakültelerden sıra ile seç
mekte bütün bu mahzurları izale edici bir ta
savvur üzerinde müşterek bir kanaata varmış ol
duğumuz düşüncesindeyiz. Bundan gayri ola
rak şu noktayı da arzetmek isterim ki garp mem
leketlerde bütün muhtar üniversitelerde vazife 
alan rektörler bir sıra» ile ve hattâ yalnız fakül
telere göre değil şahıslar bile muayyen olmak 
üzere bir sıra ile seçilirler. Bunlarda rektörlük 
müddeti iki sene bile değildir. Bir sene de bile 
bir rektör değişebilir. Bütün bu mülâhazalar rek
törlüğün daimî bir zat uhdesinde kalmasının mah-
zorlarını göstermektedir. 

Diğer hususlara gelince bunlar hakkındaki 
kanaatimi da burada ifade etmek mecburiyetin
deyim. Sıranın tâyini meselesinde ihtilâf mev
zuu yoktur. Ben bu bahiste Tahsin Balta'ya iş
tirak ediyorum ve bunu Bütçe Encümeninde 
kanunun konuşulması sırasında faal rol almış 
bir arkadaşınız sıfatiyle söylüyorum. Başkan
lığa ilk defada sırayı tâyin salâhiyetini vermek
le üniversitenin özerkliğinden bir şey kaybedece
ğine kani olmadık. Usulen sırayı gösterecek, 
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usulen kanunda taayyün etmesi nıülâhazasiyle ve I 
bunda mühim bir tebir hesaplamadığımız için 
böyle tesbit ettik. Şimdi arkadaşlarımızın vere
ceği formül üzerinde anlaşabiliriz. Bütçe En
cümeni sözcüsü ile Millî Eğitim Komisyonları 
sözcülerinin müştereken bulacakları bir formül 
üzerinde anlaşabiliriz. Aralarında o şekilde bir 
madde tesbit etsinler. 

Ziya Yörük arkadaşımızın rektörlüğü ancak 
orninaryüslara hasretme düşüncesine gelince, 
ben kendisinin profesörler hakkında kötü bir hü
küm ve kanaati olmadığına eminim. Ancak pro
fesörlerin rektör seçilmesini önliyecek bir hü
kümden kaçınalım. Eğer bir üniversitenin pro
fesörler kurulu Sayın Baltacıoğlu'nun belirttiği 
vasıfları haiz yani yüksek ahlâki ve ilmî otori
teye mâlik birini profesörler arasında bulurlar 
ve onu iki sene için müessesenin başına getir
mekte bir zaruret görürlerse bu hakkı onlardan | 
nez 'etmek için hiçbir makul sebep yoktur 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim, Ya
vuz Abadan arkadaşım zannederim şöyle diyor; 
şimdi fen fakültesi, edebiyat fakültesi, hukuk 
fakültesi.... Bunların bazısının profesörü 30 dur, 
ötekinin 10 tane olur, Mecliste taraf kirlik olur, 
bniaenaleyh bunları değiştirip herkesin gönlü
nü almak... 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Böyle laflar et
medim. Tahrife salâhiyetiniz yoktur. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Devamla) — Siz öyle 
söylemediniz amma, bunun içinden bazı fakülte 
profesörlerinin adedi çoktur, bazılarının azdır, 
binaenaleyh yapılacak intihap gizlidir, seçim 
sırasında reyler bir tarafa" kayar gibi bir mâna 
çıktı. Bu öyle bir şeydir ki, bu gibi infialâtı 
nefsaniye falan olacaksa ve böyle şeyler mel-
huzsa, Baltacıoğlu'nun dediği gibi, otonomiye 
de lüzum yoktur. Bir rektör seçildikten sonra, 
sizin dediğiniz gibi şu iki seneyi bekliydim de 
bu adamm elinden kurtulalım gibi bir mevzu 
varsa olmaz. Zaten bu seçkin hocalar toplana
caklar, oylarını gizliden verecekler, bunun 
içinde balotajlar olacak, usulü mahsusu üzerine 
bir tâyin olunacaktır. İki senede bir değişecek 
dediniz mi bu gibi işler olacaktır. Ben buna akıl 
erdiremiyorum. Böyle üniversite otonomisi ka
nunu almaz. Ulema bir kere seçilir, emini da
rülfünun ne ise bir kere seçilir. İki senede bir 
değiştirilecekse bu adamm yarıda kalmış işi var
dır, tamamhyamaz. Hülâsa bu yetkiyi darül-
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funda bırakmalı, ne istersiniz bu darülfünun
dan? Onun başında bulunacakları kura çekmek 
suretiyle seçmek.... Ben bunu münasip görmüyo
rum. Ben sizden yaşlıyım, siz ancak bir iki tec
rübe gördünüz, bu tecrübeniz 1939 senesinden 
başlamıştır. Fakat benim tâ 320 senesindenberi 
tecrübelerim vardır, işte 67 yaşma geldim. (Al
kışlar .) 

BAŞKAN — Ûaha dört arkadaş söz aldı. 
Fakat Bakan da söz söylemek istiyor. Sözü 
evvelâ kendilerine veriyorum. Bğer isterlesre 
arkadaşlarıma sözlerini yine vereceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKAKI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşlar, pek o kadar mühim bir 
mesele göranüyorıan. Bendeniz bir defa bizim 
düşündüğümüzde meselâ dert fakülteden oluş
muş bir Üniversite farzedelim, dedik ki - şimdi 
metni okuyacağım - bu dört fakültenin profesör
ler meclisi toplansın ve bir rektör seçsinler. 
tabiî kim çok rey alırsa o rektör olacaktır ve 
sıra da bu şekilde taayyün edeeekştir. Meselâ 
A fakültesinden seçilmiştir, rektör. Aradan 
geçti iki sene, yeni rektör seçimi olacak. Şim
di kaldı, üç fakülte. Çünkü evvelce kendisin
den rektör seçilmiş olan fakülte rektör seçmiye-
cek sıra ile dediğiniz odur. O üç fakültede 
bir arkadaşlarına rey verecekler, en çok kim 
alırsa o rektör olacaktır. Yani ikinci bir fakül
teden seçilmiş rektör olacaktır. Bu suretle me
sele hallolunuyordu. Bütçe Komisyonunda ar
kadaşlar dediler ki, bunun seçiminde belki müş
külât olur, bu seçimin tayinini Eğitim 
Bakanına verelim. Siz bilirsiniz. Çünkü Eğitim 
Bakanına verelim demek zaten âzası en çok 
hangi fakülte ise ilk rektör ondan olacak de
mektir. Profesörler meclisi üyesini şimdi ne ar
tırıp ne eksilteceğiz. Ezberden şimdi ben bili
yorum. Rektör seçileceği zaman profesörler 
meclisi içinde büyük ekseriyet nasıl çıkacak, bu, 
aşağı yukarı kabili tahmindir. Bu kadar yıllık 
tecrübemiz vardır. Eğer arkadaşlar özerklik 
empozesini uygun bulmuyorlarsa Hükümetin 
teklifini kabul edin, mesele olsun bitsin. 

H. BAYÜR (Manisa) — Bir sual. Neden buna 
hükmdiyörsunuz ki, en çok kalabalıktan seçile
cektir. Bir fakülte var ki, hocaları mecmuu di
ğer fakültelerin hocaları mecmuundan fazladır. 
Böyle bir vaziyet var mı ki, bu kadar kuvvetli 
söylüyorsunuz? O kadar güvenle söylüyorsu
nuz ki, ... 

— ra — 



B:6â 11.6 
MİLLÎ EĞtîf&fl BABAKE H. A. YÜCEL I 

(Devamla)— Bendemiz tecrübe ifes söylüyorum, 
güvenle değil... 

Arkadaşımız da deneyli bilimlerle meşgul
dür. Onun için. bu usulü kabul buyursunlar. 
Gördük biz, eski İstanbul Üniversitelinde 
rektörler bakınız hangi fakültelerden: 

H.BAYUR (Manisa) — Baltacroğltt olmuştu. 
MİLLİ EĞİTİM BAKAÇTI H. JL YÜCEL 

(Devamla) — Baltacıoğlıı olmuştur. Önde» 
sonra ne kadar sıkıntı çekmişti^ k«ndisi bili
yor. 

C. BİLSEL (Samsun) — Tıp birinci, Ede
biyat ikinci, ondan sonraı hukak: gelmiştir: 

MüLLÎ EĞİTİM B.AKANI B. A. YÜCEL 
(Devamla)^ — Zannediyorum ki, Tip iki kere... 

C. BİLSEL (Samsun) — İki kere Besim ö-
mer Başa intihap edilmiştir. Ondan sonra Bal* 
tacıoğlu gelmiştir. 

MİLLİ EĞİTİM BfAKANI ft A. YÜCEL 
(Devamla) — Yani Tıptan. iki kere intihap edil
miştir. Onu söylemek istiyorum bendeniz de. 
(Kâfi» kâfi sesleri). 

B. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Efendim, Bütçe Komisyonunun maksadı işi ko
laylaştırmaktı. Anlaşılıyor ki, başka bir formül 
buîmak mümkün değildir. Onun için sayın 
Millî Eğitim Bakanının şimdi yaptıkları teklife 
iltihak ediyoruz. Yalnız biz bu metni yaparken 
Hrfzırrahman öymen arkadaşımızın Hükümetten 
ziyade Hükümetçi sözü herhalde bizlere Bütçe 
Komisyonuna raci değildir. Bu suretle onun ar
zularını da yerine getirmiş olacağız, kanaatm-
dayım. 

BAŞKAN — Ohalde takrir sahipleri takrir
lerinden vaz geçiyor demektir. 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Ben takririm
den vaz geçmiyorum. 

BAŞKAN — öyleyse bir Bütçe Komisyonu
nun metni vardır ki bu, üzerinde münakaşa edi
len metindir ve söz alan arkadaşlar bu metnin 
aleyhinde bulundular. Bir de Hükümetin ilk 
teklif ettiği ve Mîllî Eğitim Komisyonundan çı
kan teklif vardır. Buna da yalnız Millî Eğitim 
Komisyonu Sözcüsü bir yerinde fakülte sıraları 
kura ile tesbit edilir. (Gürültüler, geri aldı ses
leri). 

T. B. BALTA (Devamla) — Maddede bazı 
tashihat var. Rektörlük sırasının tâyinine ait 
olan kısmı çıkarıyoruz. Yani sıranın Millî Eği- | 
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I tim Bakanlığı tarafından tesbit olunacağına 
'dair kısmı çıkarıyoruz. Gerisi maksat itibariyle 
Hükümetin teklifinin aynıdır amma ifade itiba
riyle daha işlenmiş oldujğuı için, kaydın çı-
kanlnıası suretiyle, bizim metnin okunmasını 
ve oya konmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun metninde 
kelime tashihleri var. Madde, kanun, tekniği ba
kımından daha uygun bir hale gelmiş onun için 
onu okuruz. Fakat berikini çıkarmak kaydı 
ile, 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl), — Sıra kelimesi 
lâzımdır. Sıra kelimesi olmazsa başka fakül
teden de olabilir, her seçimde değişmez; Mesela 
bu sefer hukuktan olur, gelecek sefer edebi
yattan olur, sonra yine sıra hukuka gelmeden 
tekrar hukuktan seçilir. Sıra gelimesi lâzımdır. 

BÜTÇE Ko» S. T. B. BALTA (Rize) — Sı
raya göre, var; Srrar ile* 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum, 
üzerinde çok görüşüldüğü için sarahatle oy ve
relim. 

MADDE 12. — Rektör, .fakülte profesörler 
kurullarının bir arada yapacakları toplantıda,iki 
yıl için, aylıklı ordinaryüs profesör veya, profe
sör veya profesörler arasından, sıra ile, her se
çim döneminde başka bir fakülteden olmak üzere 
çoklukla seçilir. 

Rektör üniversite tüzelkişiliğinin temsilci
sidir ve yönetim işlerinden, sorumludur. Üniver
site kurullarına başkanlık eder, bunların ku
rarlarını uygular. Fakülteler arasında düzenli 
çalışmayı sağlar. 

Rektör işi başında bulunmadığı zaman, de
kanlardan birini vekil seçer. Vekillikte idare altı 
aydan fazla sürer veya rektör, seçim süresi dol
madan görevinden ayrıhrsa ayna. seçim süresini 
doldurmak üzere aynı fakülte ordinaryüs, profe
sör veya profesörleri arasından yeni bir rektör 
seçilir. 

BAŞKAN — Madde budur, şimdi iki önerge 
var onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebepler dolayısiyle, 12 nci 

maddenin birinci fıkrasının, Hükümet teklifin
de yazılı olduğu şekilde kabul edilmesini irca 
ederim. 

Urfa Mitetvekm 
I Suut Kemal Yetkin 
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Ö. &. YETKİN (Urfa) — Efendim; önergem 

ruhan aşağı yukarı aynen kabul edildiği içni 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — öteki önergeyi okutuyorum. 

Arzetiğim sebeplerden dolayı 12 mci madde
nin (Rektörün seçimi ve seçim müddeti üniver
sitenin yetkisine bırakılması) şeklinde değişti
rilmesini rica ederim. 

Rize 
^ Dr. Saim Ali Dilemre 

BAŞKAN — Bu önergeyi oya sunuyorum, 
nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti-
bare alınmamıştır. * 

Maddeyi yeni şekliyle oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III 
Üniversitelerarası kurul 

MADDE 13. — Üniversitelerarası kurul, Millî 
Eğitim Bakanınm başkanlığında her üniversite
nin rektör ve dekanlariyle, her üniversite sana-
tosunun kendi üyeleri arasından iki yıl için se
çeceği birer temsilciden kurulur. Bu kurulun 
portörlüğü toplantının yapıldığı yerdeki üniver
site genel sekreterlerinden Millî Eğitim Baka
nının görevlindireceği biri tarafından yapılır. 

Kurul, Bakanın lüzum göstereceği hallerde, 
bildireceği yerde toplanır. Bu kanun gereğince 
yapması gereken ve kendisine verilen işleri kesin 
karara bağlar. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, bu 
kanunda üniversitelerarası kurula bir çok ödev
ler ve görevler verilmiş bulunmaktadır. Şimdi 
kanunun metninden da anlaşılacağı üzere top
lanma zamanları belli değildir. Millî Eğitim Ba
kanının lüzum göreceği hallerde ve belirteceği 
yerlerde toplanacaktır. Halbuki çok ehemmiyetli 
ödevler almış olan bu kurulun hiç olmazsa yılda 
bir defa toplanması lâzımdır. Bu da muhtelif 
üniversitelerin merkezi bir yerde bulunmıyacağı-
na göre orada bulunmayan üniversite erkânının 
buraya gitmesini âmirdir. Bu hal öğretim için 
bâzı aksaklıklara meydan verebilir. Bunun için 
bendeniz en münasip ay olan Eylül ayı içinde 
ve yılda bir defa Millî Eğitim Bakanının çağ
rısı üzerine toplanır» şeklinde bir önerge hazır
ladım. Tabiatiyle maddenin diğer hükümleri baki 
kalacaktır. Bunun dışında Millî Eğitim Bakanı 
lüzum gördüğü hallerde istediği zaman toplı-
yabilir. Kabulünü dilerim. 
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H.BAYUR (Manisa) — Bu 13 ve 14 ncü 

maddeler Millî Eğitim Bakanını üniversitelerin 
ve üniversitelerarası kurulunun sıra ile başı yap
maktadır. Şimdi bunlara tam muhtariyet «özer
lik» verdiğimiz bir sırada bu yine ana dümenin 
siyasi bir şahsiyette ibkası mânâsıdır. Bence bu
na hiç lüzum yoktur. 14 ncü maddede*bir çok 
denetleme vasıtaları vardır. Bütçe vardır, sual 
şekli vardır. Bu suretle denetleme zaten vardır. 
Amma resmen «Millî Eğitim Bakanı bunların 
başıdır» demek muhtariyeti zâfa düşürecek bir 
şeydir. Bence bundan vazgeçilmeli ve denetleme, 
sual ve bütçe ile yapılmalıdır. Bu tarz daha 
doğru olur zannediyorum. ! 

R. Ş. SÎRER (Sivas) — Arkadaşlar; bu 
milletin hakikî ve yegane mümessili olan Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bu memleketin bütün 
işlerini murakabe etmesi, bütün işlerinin nasıl 
gittiğini öğrenmesi ve bu işler için millet adına 
direktif vermesi tabiîdir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi her işte olduğu gibi adalet işinde olduğu 
gibi, milli savunma işinde olduğu gibi, Millî 
Eğitim faaliyetlerinin başında bulunan üniver
site çalışmaları konusunda da elbette sualler so
racaktır Bu suallere kim muhatab olacaktır? 
Bu suallere Millî Eiğitim Bakanı muhatab ola
caktır. Bu suallere cevap verebilmesi için üni
versitelerde olup bitinden haberdar olması ikti
za etmez mi? Bütün üniversite faaliyetlerine 
nâzımlık eden yüksek bir konseyde onun 
hazır olması icabetmez mi? İşte bu madde bunu 
sağlamak için konmuştur. Başka türlü Büyük 
Millet Meclisinin üniversitelerimizde cereyan 
eden faaliyetlerden haberdar olmasına imkân 
kalmıyacaktır. 

Üniversitelerimizde cereyan eden faaliyetler 
için kendisine sual sorulabilecek bir muhatabın 
bulunması lâzımdır. 

H. BAYUR (Manisa) — Zaten deniliyor ki, 
Millî Eğitim Bakanı üniversiteye sual sormak 
hakkını haizdir. O kalsın, umumi denetleme 
kalsın, bütçe yoluyla denetleme kalsın. Fakat 
bu başkanlık işi, işe başka bir mahiyet veriyor, 
buna itiraz ediyorum. Bakan üniversitelerden 
sual sorar ve buyurdukları gibi cevabı burada 
verebilirler. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖCÜSÜ R. 
Ş. SİRER (Sivas) — O kurum muhtelif üniver
siteler arasındaki işbirliniği sağlıyan müessese
dir. Takdir buyurulur ki üniversiteler hakkın-
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da gelip t>u Meclise cevap verecek olan insanm 
üniversiteler arasındaki işbirliğini sağlıyan ku
rumun başında bulunması ve bu yüksek nokta
dan bütün üniversite faaliyetlerini rüyet edebil
mesi gerektir. Yani Eğitim Bakanının üniver
site işlerine ıttıla kesbadebilmesi için, üniver
sitelerin faaliyetini görebilmesi için üniversite
ler arası kurulun başında bulunması lâzımdır 
ve bu keyfiyet bir zarurettir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. 1 . YÜCEL (îz-
mir) — Hikmet Bayur'un buyurdukları gibi ol
ması, buraya kürsüye geldikleri zaman söyle
dikleri fikrin zıddına bir netice verir. Yani eğer 
politik bir adam üniversitenin hiçbir şeyi ol
maksızın denetliyorsa, ozaman buyurdukları 
mahzur tevellüt etmiş demektir. Halbuki biz 
Eğitim Bakanlarını, üniversitelerin başı ve üni
versiteler arası kurulan başkanı olarak burada, 
tasarıda teklif ediyoruz. Üniversite içinde Eği
tim Bakanını hiçbir kurulun başkanı değildir, 
gelip herhangi bir fakültede bir kurulun baş
kanlığını edecek değildir, senatoya başkanlık 
edecek değildir. Temsil edecektir. O sıfatla ki, 
sual sorulacak herhangi bir meseleyi istifsar 
edecek veya aşağı madelerde geleceği veçhile 
herhangi bir meselenin incelenmesi için, üniver
sitelere falan meseleyi inceleyin deyecektir. Bu
nu, üniversitelerin başı, ve üniversiteler arası 
kurulların başkanı sıfatiyle yapacaktır. Şim
di öyle olmayıpta sadece politik sıfatı ile 
denetledi mi, ozaman buyurdukları mah
zur hâsıl olur. Üniversitenin başı olma ba
kımından bu denetlemeyi yapmak başka şey
dir, sadece politik bir adam olarak bu denet
lemeyi yapmak başka şeydir. Biz politik şah
siyetlerin üniversiteye müdahalesi imkânlarını 
bu kanunun hemen bütün maddeleriyle selbet-
miş bulunuyoruz. Fakat bütçesi bakımından, ki 
Yüksek Meclisin denetlemesi en bariz şekilde 
bütçesinde tecelli eder, onu soracaksınız Eğitim 
Bakanından. Bu parayı niye koydun, bu işi ni
çin yapmıyorsun diye. O da onlara bu sıfatla so
racak ve onlardan aldığı cevapla denetleme 
hakini kullanarak bu iş hakında size cevap ve
recektir . Eğer Millî Eğitim Bakanını tamamen 
dışarıda bırakırsanız adamdan birşey sormaya 
Yüksek Meclisin hakkı olmaz. Ondan sonradır 
ki, üniversitenin özerliğini muhafazası ve Bü
yük Millet Meclisinin bilhassa bütçe üzerindeki 
denetlemesi bakımından sorusunu temin etmek 
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üzere üniversiteler arası bir kurula başkan ya
parak Millî Eğitim Bakanını huzurunuzda mes
ul bir hale getiriyorsunuz. Maddenin mâna ve 
mahiyeti bundan ibarettir. 

H. BAYUR (Manisa) — Denetlemeden mak
sat üniversite bu kanuna göre, ve bütçedeki ko
nulan esaslara göre yürüyüp yürümediğini de
netlemektir. Umumi bakımdan denetlemektir. 
Halbuki Bakan üniversitelere baş olur dendi mi 
onu sevk ve idare eder, gibi bir fikir doğabi
lir. Eğer Millî Eğitim Bakanı derse ki katiyen 
böyle bir mâna yoktur, üniversite bütün salâhi
yetlerini, bütün özerkliklerini falan hepsini, 
kullanarak bu kanun içinde şu ve bu umumi hü
kümler içinde yürüyecektir, ye bunlara karışıl-
mıyacaktır. Baş olmaktan maksat yalnızcana 
Bunun dışına çıktımı sual sormak ve onu bize 
bildirmektir, diyorsa ovakit ihtilâfımız yoktur. 
Fakat böyle baş olur dedimi rektörün, dekanın 
üstünde bir adam gibi bir mâna çıkar. Eğer Ba
kanın ifadesi bu sözleri bertaraf ediyorsa ihtilâ
fımız yoktur. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(izmir) — Bendenizin ifadem Hikmet Bayur'un 
tamamen anladıkları gibidir. Aramızda bir ih
tilâf yoktur. 

H. BAYUR (Manisa) — Ohalde mesele yok. 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzetiğim sebepler altında, 13 ncü 

maddenin son fıkrasının: «Kurul, yılda en az 
bir defa Eylül ayı içinde Millî Eğitim Bakanı
nın çağırışı üzerine toplanır. Bakan, lüzum gö
receği hallerde de, üniversiteler arası kurulu 
toplanmıya çağırabileceği gibi kurulun top
lanma yerlerini de belirtir. Kurul, bu kanun 
hükümlerine göre yapması gereken ve kendi
sine verilen işleri kesin kararlara bağlar.» şek
linde değiştirilmesini rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Z. Yörük 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir? 
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 

— Arzedeyim. 
Gerek Hükümet tasarısı gerek Komisyon ta

rafından kabul edilen metinde muayyen zaman
larda toplanma esası yoktur. Bizim düşüncemiz 
şu idi. Bunlara verilmiş birçok vazifeler vardır. 
Bunlann ifası için Bakanlık, icabettiği yerde 
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V6 icabettiği zaman bunları toplantıya çağırır. 
Bu itibarla bir müddet tâyin etmedik. 

Söz almış iken 14 neü maddeye matuf Hik
met Bayur arkadaşımızın buyurduğu nokta hak
kında şunu arzedeyim ki, Bütçe Komisyonu dahi 
Millî Eğitim Bakanının başkanlığından ötürü ha
iz olacağı sebebiyetle, kanunda yazılı olanlara 
münhasırdır. Bu itibarla üniversiteye lüzumun
dan fazla müdahale mânası bıı tasandan çıkarı
lamaz. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum: 
(Ankara Milletvekili Ziya Yörük'ün önerge

si tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önerge hakında Komisyonla

rın aleyhte bir fikri yoktur. Önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Anla
şılmadı. 

önergeyi nazarı itibare alanlar lütfen aya
ğa kalksınlar... Almıyanlar... önerge nazarı iti
bare alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV 
Hükümet deneti 

MADDE 14. — Millî Eğitim Bakanı, üni
versitelerin başıdır. Bu sıfatla üniversiteleri, 
fakülteleri ve bunlara bağlı kurumlan Hükü
met adına denetler. Bakan bu denetlemesini 
üniversitelerarası kurula bakanlık etmek üni
versite ve fakültelerden gerekli hususları sor
mak, onamına bağlı kararları onamak ve üni
versite ve fakülte kurullarının kararlarından 
gerekli gördüklerinin yeniden bu kurullarda 
incelenmesini istemek suretiyle yapar. 

Bakan, onamlamadığı senato kararlariyle 
üniversite ve fakülte kurullarının kabul edip uy
gulamakta bulunduğu kararların uygun görme
diklerinden idari mahiyette olanları Damştaya, 
akademik mahiyette olanları üniversitelerarası 
kurula gonderilmiyen kararlar onanmış sayılır. 

Üniversitelerarası kurulun kararlan takdire 
bağlı ve kesindir. 

Üniversiteleree Millî Eğitim Bakanımın ona
mına sunulan kararlar, en çok üç ay içinde ona
nır. Sözü geçen süre içinde onanmıyan veyahut 
Damştaya ve üniversitelerarası kurula gonde
rilmiyen kararlar onanmış sayılır. 

Z. YÖBÜK (Ankara) — Efendim, Millî Eği
tim Babanına verilen yetkiler arasmda kararla-
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i rı nereye ve ne şekilde göndereceği de tesbit 

edilmiş bulunuyor. Kararlar arasında akade
mik ve idari diye bir de taksim yapılmıştır. Bu 
akademik tâbiri biraz açıklamıya muhtaçtır. 
idari mahiyette olanlar da Damştaya gönderilir 
deniyor. Damştaya ne suretle gideceği açıklan
mamıştır. Damştaya gidecek olan şeyler kanu
nu mahsusunda sıralanmıştır. Ya istişari bir 
mütalâa almak için veya herhangi bir idari ta
sarruf aleyhine menfaatleri haleldar edilen ve
ya hakları muhtel olan şahıslar tarafından açı
lacak idari dâvalar şeklinde gider. Burada Da
mştaya gönderme şeklinin bu iki şıktan birine 
ne suretle gireceğini kestiremedim. Eğer açık
larlarsa hakkında biraz konuşmak mümkün 
olur. 

î . H. BALTAGIO&LU (Afyon Karahisar) — 
Efendim; Hükümet teklifini Millî Eğitini Ko
misyonu olduğu gibi kabul etmiş, Bütçe Komis
yonu değiştirmiştir; kinci fıkrada önemli bir 
nokta yar. Üniversiteden çıkarılacak olan 
uzuvların hakkına taallûk ediyor ki, çok önem
li bir şeydir. Şimdi Bütçe Komisyonu teklif et
tiği şeklin ikinci fıkrasında (Bakan, onamlama
dığı senato karariyle üniversite ve fakülte ku-
rullannın kabul edip uygulamakta bulunduğu 
kararlardan uygun görmediklerinden idari ma
hiyette olanları, ve senatonun ilgilileri tara
fından ihraz olunan Devlet hizmetinden çıkarıl
ma kararlarına Damştaya, akademik mahiyette 
olanları üniversitelerarası kurula gönderir, di
yor. Fakat Hükümetin teklifinde, yani ilk şe
kilde şu fazlalık vardır, son derecede dikkate 
değer. Orada diyor k i : senato kararlarının ida
ri mahiyette olanlarını bu senatonun ilgilileri 
tarafından itiraz olunan Devlet hizmetinden çı
karılma kararlarını Damştaya gönderir. Bu çı
karılan uzuvların hakkı bakımından kalması ge
rekli olan bir maddedir, kanaatindeyim. Çün
kü bu kadar ağır bir ceza verilirken üniversite 
gövdesi dışında bir kurulun son hükmü verme
si hukukî zihniyete daha uygundur. Bu husus 
için bir de takrir sunuyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Ziya Yörük 
arkadaşımızın da işaret ettiği üzere bu ikinci 
fıkradaki; bakan onanlamadığı senato karar
lariyle üniversite ve fakülte kurullarının kabul 
edip uygulamakta bulunduğu kararların uygun 
görmediklerinden idari mahiyette olanları Da-

I nıştaya gönderir...» Maddenin alt kısmını oku-
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mıyacağım. «Gönderir.» Gönderir de ne olur? 
Orası tamamen müphemdir. Danıştaya gönde
rir, güzel. Sonra Danıştay nasıl halledecektir? 
Taraf mı oluyor? Karışık bir şeydir. Anlaşılmı
yor. Komisyon izah etisn. 

Sonra Baltacıoğlu arkadaşımızın takriri hak
kında da komisyonun bizi tenvir etmesini lüzum
lu görüyorum. 

BAŞKAN — Takririn okunmasını istiyor mu
sunuz ? 

î. H. BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Evet. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Kamutay Başkanlığına 
14 ncü maddenin 2 nci fıkrasının Hükümetin 

teklifinde olduğu gibi kabul edilmesini tekli ede
rim. 

Afyon Milletvekili 
t. H. Baltacıoğlu 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Arkadaşlarımızın temas ettiği ko
nular, hakikaten ehemmiyetli bir takım hukuki 
meseleleri ortaya koymaktadır. 

Ziya Yörük arkadaşımın temas buyurdukları 
keyfiyet, yani akademik işleri üniversitelerara
sı kuruluna gönderiyorsunuz, idari işleri Danış
taya gönderiyorsunuz, analdığıma göre, huku
ku muhtel olanların durumu üzerinde bu mad
denin tesiri nedir? Zannederim anlamak istedik
leri nokta budur. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Hayır. Danıştaya 
gitme şekli Danıştay kanunda gösterilmiştir. 

T. B. BALTA (Devamla) — Esas itibariyle 
Danıştaya Başbakanlıktan havale edilir. Buna 
aykırı bir hüküm mevzuubahis değildir. Tabiî 
Millî Eğitim Bakanı işin, Danıştaya hangi mer
ci ile gönderilmesi lâzımgelioyrsa, aynı merci 
ile gönderir. Fakat bu madde bu kanunun ak
sine hüküm koymadığı hallerde ilgililerin idari 
dâva haklarını bertaraf etmemektedir. Yani ar-
zettiğim şartlar altında bu haklar saklıdır. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu buyuruyorlar ki ; 
Hükümet teklifindeki ilgililer tarafından itiraz 
olunan Devlet hizmetinden çıkarma kararları 
Danıştaya gönderilir, hükmünü çıkardınız, ne
den? diyor. İlerde müzakere edeceğimiz Bütçe 
Komisyonunun, Hükümet teklifinin aynı olan 
48 nci maddesi şöyledir: «Senatonun disiplin 
kararlarına görevde dikkati çekmeden başka 

hallerde bildirilme tarihinden başlıyarak 10 gün 
içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar 
üniversitelerarası kurulda incelenir. Bu kurulun 
kararları takdire bağlı, son ve kesindir. Başka 
hiçbir makama başvurulamaz.» 

Bu hükümle yukarıki hüküm biribirini tut
muyor. Disiplin işlerine mütaallik, arzettiğim 
hüküm önünde fuzulî kaldığı, bu işlerec son ka
rarları verecek olan üniversitelerarası kurula bı

rakılmış olduğu içindir ki, 14 ncü maddeden 
bu kayıt çıkarılmıştır. Eğer arkadaşımızın bu 
disiplin kararları için bir mütalâası varsa 
ilerde gelecek olan o maddenin müzakeresinde 
serdetmeleri yerinde olur. 

Şunu da arzedeyim ki, ilgililerin kendi hu
kukuna taalûk eden itirazları, bir bakan eliyle 
yapılması esas itibarı ile prensipe de uygun ol
madığı için madde zaten bu bakımdan da doğru 
değildi. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, Danış
tay, Kanununun çizdiği çerçeve dâiresinde ve 
başta Anayasa olmak üzere iki ödevle görevlen
dirmiştir. Birisi danışma diğeri de yargı. 

Danışana işlerinde alâkalı kanunlarda gösteri
len şart&ar dairesinde ya mutlak surette zaruri 
olarak yapılır veyahut herhangi bir bakanlığın 
veya Hükümetin lüzum göreceği ahvalde Damış-
taym düşüncesini öğrenmek için yapılır. Yargı 
işlerinde ise, Danıştaya hukuku muhtel olanlar 
veya menfaati haleldar edilenler tarafımdan açı
lacak bir idare dâvası neticesinde ancak gidebilir. 
Şimdi burada: Danıştaya gönderilir, deniyor. Dü
şüncesi imi alınacak, alındıktan sonra ne olacak? 
Yargı şeklini münakaşaya lüzum gönnüyorum. 
Çünkü bu şekil, ancak bir fert tarafından idari 
bir tasarruf hakkında olmak şartiyle yapılabilir. 
O şekilde olacağını zannetmiyorum. Eğer o şekil
de bir şey varsa onun üzerinde de aynca durimak 
lâzımgelir. Şayet düşüncesini almak içinse va
racağı neticeyi de açıklamak lâzımdır. Eğer dü
şünce değilde başka bir şey murat ediliyorsa Da
nıştayım vereceği karar katî olacağmudian ve tat
bik edileceğinden onu da burada tavzih etmek 
gerektir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim/ha
kikaten «Gönderir» kelimesi bir kanun ifadesi 
değildir. Ne olacak? Vazii kanun (bunu beyan 
etmek mecburiyetindedir. Yani senato kararları 
bir, bir de üniversite ve fakülte kurullarının 
kabul edip uygulanmakta bulunduğu kararların 
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yani iki türlü karar var. Bu kararları beğenmi
yor, Bakan muvafık bulmuyor, ne olacak? Bir 
merci olarak Danıştaya verecek. Artık demek olu
yor ki Danıştay bunu halledecek. Danıştay bunu 
kesin olarak neticelendirecek. Şu halde «gönde
rir» tâbirinin yeri yoktur. «Gönderir» alt tara
fında beyan etmek lâzımdır. Gönderir de ne, gön
derir de ne olur? Ben Danıştay âzası olsam gön
dermekle ne olur buna kanuni bir yetki vermi
yorsun. Kanuni merciler kanuni yetki almak is
terler. Siz gönderin, durur bir tarafta. Onun için 
bunu kanuni bir şekle koymalıyız. Danıştay bu
nu halledecek, bu makanizmayı kabul ediyoruz. 
Şu halde burada bir çatal vaziyeti peyda olu
yor. Peki bu kadar muhtariyet verdiğin senato 
bizzat taraflardan biri olmıyacak mı? Sözcü ar
kadaşımın lütfen dinlemesini rica ederim. Şim
di ne yapacağız? Danıştay heyeti işin içinden 
nasıl çıkacak? öte tarafa tebligat yapacak mı, 
yapmıyacak mı ? O, taraf mı, taraf değil mi ? Ba
kan taraf diyor, siz taraf değil diyorsunuz 
hangisidir? 

B. K. S. T. BALTA (Rize) — Lütfen sözü
nüzü bitirin, ben cevap vereceğim. Ben Komis
yon namına konuşuyorum, bakan namına değil. 

F . F DÜŞÜNSEL (Devamla) — Kanun ya
panlar bu işi halletmek mecburiyetindedir. Ya
ni Danıştay lâyihayı gönderecek mi, gönderip te 
ondan cevap alacak mı? Bunların halli lâzım
dır. Bunlar olmadıktan sonra kanun, kanun olur 
mu? onun için işi şekillendirmek, biçime sokmak 
lâzımdır. 

Sonra. Baltacıoğlu üstadımızın söylediğini 
pek anlamadım. Ne demek istiyorlar. Hüküme
tin teklifinde şöyle diyor: 

«Bakan, onamlanıadığı senato kararları ile, 
üniversite ve fakülte kurullarının kabul edip uy
gulamakta bulunduğu kararlardan uygun gör
mediklerinden idari mahiyette olanları ve sena
tonun, ilgilileri tarafından itiraz olunan Devlet 
hizmetinden çıkarılma kararlarını Danıştaya..» 
diyor ki bu, büyük bir teminattır. Yani umumi 
hükümlerden ayrılma vaziyeti vardır burada. 
Onun için bir açıklama ister, ne demek istiyor. 
Karlşıktır. Umumi hükümlerden mahfuz olması 
esastır. Bu, esas olduğuna göre zannediyorum 
ki üstadın buyurduğu noktaya lüzum yoktur. 
Komisyonun yaptığı kâfidir Umumi hükümler
den ayrılmağa sebep yoktur. Onun için Balta
cıoğlu'nun buyurduğu nokta kabul edilecek olur-
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sa üniversite mensupları istisnai bir makanizma-
nın içine girmiş olur, ki bu da lehlerine olmaz, 
aleyhlerine olur. Bunun açıklanmasını lüzum
lu görüyorum. 

MÎLLÎ EĞtTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(tzmir) — Efendim, mesele basit. Senatoda 
verilmiş kararlardan bir kısmını bakan onam-
lıyacak bitti mesele. Eski söylediğimiz gibi di
yeyim, tasdik etmedi Bu kararların iki türlü 
olması ihtimali var. Birisi idaridir. Diğeri üni
versite içerisinde ilmidir, akademiktir. Şimdi 
meselâ birisi bir vakıf tesisi yapmak istiyor. 
Muamelesi bir fakültede tekemmül etmiş, sena
toya gelmiş. Oradan çıkmış tasdik edilmek üze
re göndermişler Bakan diyor ki bunun muame
lesi mevcut mevzuata uygun değildir. Farzede-
lim ki onlar İsrar ediyor uygun değildir diyor. 
İhtilâf hâsıl oldu, o zaman Şûrayı Devlete gi
der. Şimdi gider dedikten sonra arkadaşım bu
yuruyor ki gönderir, göndermek kanuni ifade 
değildir. Gönderir demeyiz de takdim eder de
riz, sunulur deriz. (Gülüşmeler) Gönderilen 
gönderildikten sonra umumi ahkâm caridir. Şû
rayı Devlet karar verir, doğrudur veya yanlış
tır der. Bizim anladığımız bu. Akademik bir 
mesele, yani idari mahiyeti olmıyan bir mesele, 
bir öğretim ve eğitim meselesi hakkında eğer 
bakanla bir ihtilâf olursa bu ihtilâf üniversite
lerarası kurula gelir, üniversitelerarası kurul 
da bakanın dediğinin hilâfına karar verirse, o 
zaman bakan ne yapmak lâzrmgelirse, politik 
bir adam olarak, yapması ieabeder. Bu, tabiî 
günlük basit meseleler için olmaz. Senato ile 
Bakanın ihtilâfında, yahut üniversitelerarası 
kurul ile Bakanın ihtilâfı halinde olur. Basit 
meselelerde olmaz; ana meselelerde olur O za
man da bakan istifa mı eder,, yoksa onlar mı 
istifa eder, bilmiyorum. Henüz tecrübe edilmiş 
bir iş değildir. Bakanına göre, senatosuna göre 
ve üniversitelerarası kurullarına göre bir tertip 
alınır. Bunu evvelden keşfetmeye hukuk âlim
lerinin dahi kerameti dışında bir keşif iddialrı 

yoktur. Onun için mesele Şûrayı Devlete gitti-
mi.... Arkadaşım bilmiyorum, başka türlü anla-
şılıyorsa Amma bizim düşündüğümüz budur. 
Yok, bu düşündüğümüz şeyde şu kelimeler, şu 
cümleler bunu iyi ifade etmiyor denirse, başüs-
tüne böylesini söylersiniz, yazarız. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Sayın Bakanın ver
dikleri izahata teşekkür ederim. Yalnız kendile-
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rinden bir sual soracağım. Verilen izahattan an
ladığıma göre, herhangi bir fakülte veya sena
to ile bakanlık arasında ihtilâfı mevzuubahis et
tiler. Mesele tenvir ettikleri gibi midir? 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI H. A. YÜCEL 
'(îzmir) — Evet, öyledir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Böyle olduğuna göre 
Devlet Şûrasının vereceği karar kazai midir ida
ri midir T 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
r(îzmir) — Efendim; burada mevzuubahis olan 
şey, bir hukuk imtihanı değildir. Bakandan 
sorulan şey burada yazılıdır, Bendeniz hukuk 
tahsili yapmadım. Şûrayı Devlet nasıl karar 
verir onun bilemem. Hukuku idare ne okudum, 
ne okuttum. Böyle bir imtihandan, zannetmem 
ki, sıfırdan fazla numara alayım. (Gülüşmeler) 

Amma, kanunun metni şudur «Bakan onam-
lamadığı senato ka ran ile üniversite ve fakülte 
kurullarınm kabul edip uygulamakta bulunduk
ları kararlardan uygun görmediklerinden idari 
mahiyette olanları.. Bunların hepsi tarif edilmiş 
şeyler, idari nedir ? Bunun tarifi var neden ben
den soruyorlar bilmiyorum? îdari mahiyette 
olanları üniversitelerarası kurula gönderir.» 

Bendeniz bunu biliyorum. Başka bildiğim 
yoktur. Ayrıca ne soruyorlar? 

î. H. "BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Üniversitede uzuvlardan birinin çıkarılması 
kararı verildi Ve bu kanuna gere üniversite 
kurullarından geçti, üniversiteler arası kurul
dan da geçti. Bunun Danıştaya gitmek hakkı 
var mı? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(îzmir) — Belki aceleye geldi. Zannediyorum 
arkadaşım kanunu tamamen okumamışlar. Aşa
ğıda inzibati meselelere ait maddeler var. Eğer 
inzibati meselelerden ise onun prosüdürü var. 
Yok ahkâmı umumiyeden mütevellit ise meselâ 
bir profesör, Allah vermesin, talebesinden biri
sini öldürürse, buna mütedair hükümler ahkâmı 
umumiye dairesinde olacaktır. Onun için, inzi
bati hükümlere dair maddeler var ve orada Da
nıştaya gidebilir. 

ZİYA YÖRÜK (Ankara) — Efendim, esas 
itibariyle b i r noktayı belirtmekte fayda olduğu 
kanaatmdayım. O da şudur; bu kanunda yazılı 
olmıyan hususlar için umumi hükümler tabiatiy-
le mahfuzdur. O bakımdan herhangi bir idari 
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I dâva mevzuu varsa ilgililerin bu hakkmın mahfuz 

olduğu kanaatindeyim. Eğer böyle ise Komisyo
nun bu noktayı belirtmesini rica ederim. Ken
di anlayışımı bu şekilde ifade ediyorum. 

Diğer noktaya gelince; takıldığım cihet Da-
nıştaym düşüncesi üzerine ne yapılacağının belli 
olmamasıdır. Anlaşılıyor ki, bu iş idari kaza 
şeklinde gidecek değildir. Zaten gitmesine de 
imkân yoktur. Çünkü Hükümet erkânından bi
risinin bir idari tasarruf aleyhine Danıştaya 
gitmesini tasavvur etmek pek kolay olmaz. Bel
ki Danıştaydan istişarî mahiyette mütalâa iste-

r mek mümkündür. Bunun da neticeleri ihtiyari
dir. Danıştaydan sordu ne olacaktır? Bir hü
küm koymak lâzımdır. Benim istediğim şudur: 
Danıştayra karariyle Bakan bağlımıdır, değil
imdir, bunu ifade edelim ? Yoksa Danıştay kara
riyle Bakanın bağlı olacağını kabul etmemek her 
halde biriz güçtür. Onun için maddenin açık
lanmasını rica ederim. 

M. BİRSEL (İzmir) — Efendim, Sayın Bal-
tacıoğlu'nun takriri umumi hükümlere göre olan 
kaideleri bozduğu için bu cihetten biraz daha 
açıklanması bakımından sizleri rahatsız ettim. 

Şimdi aşağıda 46 ve 47 nci maddelerde göre
ceğiz ki, bir üniversite öğretim üyesi hakkında 
iki türlü muamele yapılır. Birisi meslek bakı
mından, ikincisi Devlet memuru olması bakı
mından... Şimdi meslek bakımından verilecek ka
rar disiplin kararıdır, kesindir, bunlarda üni
versitenin üzerinde bir merci yoktur Fakat bu
nun dışmda bir de 48 nci. maddede gayet açık 
söylenmiştir, öğretim üyelerinden biri iç in 
Devlet memuru olmak hasebiyle bareme, kıdemi
ne ve diğer hususlara ait bir karar veri
lirse onlar hakkında ahkâmı umumiye cereyan 
eder. Ahkâmı umumiye cereyan edince ne olur? 
Alâkadar olan profesörler itiraz etmek isterler
se itiraz hakkını kullanır, Danıştaya gider. 

Şimdi, bu maddeyi Hükümetin teklifine ol
duğu gibi ipka ettiğimiz takdirde şu olacaktır. 
Balta arakdaşımızm söylediği gibi eğer disip
lin kararı ise aşağıdaki 47 nci maddeye münafi 
olacaktır. Eğer değilse memurluk sıfatından 
mütevellit ise ahkâmı umumiyeye mugayir bir 
hüküm tesis etmiş olacağız. Çünkü teklifleri 
kabul edilince ilgilinin doğruca danıştaya gitme 
hakkı yerine Danıştaya itiraz için Millî Eğitim 
Bakanının vasıtalığına müracaat lâzım gelecek-

I tir. Bu bakımdan Hükümet teklifindeki bu 
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nükıhün buradan çıkmasında Komisyonumuzca 
bir zaruret görülmüştür. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Efendim, bendenizce 
madde hakikaten mübhemdir, yahut hiç olmaz
sa eksiktir. 

Ziya Yörük'ün tamamiyle hakkı vardır. Bu 
madde ne diyor? Senatonun ittihaz- edeceği bazı 
kararlar vardır ki, bu kararların Bakan tara
fından onanması icabeder. Fakat Bakan bun
ları onamak mecburiyetinde değildir. Onama-
dığı takdirde ne olacaktır? Bu kararlara kar
şı kanun gidilecek yolu gösteriyor, diyor ki, 
bunlardan idari mahiyette olanları Danıştay a 
gönderilir. Akademik mahiyette olanları 
üniversiteler arası kurula gönderilir, üanıştaym 
birisi kazai, diğeri idari mahiyette olmak üzere 
iki fonksiyonu vardır. Kazai fonksiyonun ifası 
dâva açılmamasına bağlıdır. îdari kısım ise tama
men istişari mahiyettedir, o kararı istiyen makam 
verilecek kararla mukayyet değiMir. îstişari bir 
mütalâa ve bir karardan ibarettir. Binaenaleyh 
bu mütalâayı istiyen makamı hiçbri veçhile 
takyid etmez. Şimdi maddenin takip eden kıs
mında deniliyor ki, üniversiteler arası kurulun 
kararı tamamen takdire bağlıdır ve kesindir. Fa
kat Bakan bunu tasdik etmez de Danıştaya gider
se Danıştaym vereceği karar katî değildir, Bakan 
onu kabul edip etmemek hususunda muhtar mı 
olacaktır? Bunu anlamıyorum. Eğer ahkâmı 
umumiyeye bırakılırsa bunlar kazai olmadığı için 
tamamen istişari mahiyette olduğu için Bakan 
takyit etmiyecektir. Eğer maksat üniversiteler 
arası kurulunun kararlarında olduğu gibi bunun 
da kesin olması maksut ise bu takdirde Danışta-
yın da vereceği kararın kesin olması lâzımdır. 
Yok bu karar Bakanı bağlamıyacaksa, maddede 
arıkça izahı lâzımdır. Bakam bağlayıp bağlamı-
yacağı hakkında bu konu ayrıca münakaşa mev
zuu olabilir. Bu bakımdan madde eksiktir ve 
maksadı ifadeden uzaktır. 

S. DEVBÎN (Zonguldak) — Mesele ehemmi
yetli bir hukuki mevzua temas etmiş oüması bakı
mından ben de yüksek huzurunuzda bir açıklama 
yapmak zaruretini duydum. Bir defa Sayın Millî 
Eğitim Bakanının izah buyurdukları gibi, Da-
nıştayın buradaki rolü tamamiyle istişari mahi
yettedir. îstişari mahiyette verilecek bir mü
talâanın bakanı, idareyi bağlaması bizim umumi 
idare sistemimize aykırıdır. Çünkü mesuliyet 
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doğrudan doğruya bakanındır. îstişari mahiyette 
olan bu kararın tamamen ihtiyari bir mahiyet 
arzetmesi de umumi esaslarımızın zaruri bir ica
bıdır. Bu bakımdan bir açıklamaya lüzum varsa 
o yapılsın. Fakat muhakkak olarak idareye ta
alluk eden bu istişari mahiyetteki kararttı bakan
lığı bağlamaması zarurettir. 

Bendeniz bu ciheti belirtmek için söz almış
tım. 

S. TUNCAY (Siirt) — Filhakika arkadaş
larımızın izah ettikleri gibi Danıştayda iki türlü 
karar vardır, birisi ilaridir, idarenin tasvibiyle 
tamam olur. Diğer kazaidir, idarenin tasvibine 
veya ademi tasvibine muhtaç olmaksızın lâzimül-
infazdır. Bu esasatı hukukiyeye göre şuradaki 
metin, bakanı bağlamıyacağı tabiidir. Ancak alâ
kalıların Danıştaya başvurma hakları vardır. 
İlgililer arzu ederlerse bakanm vermiş olduğu 

j karar eleyhine Danıştay nezdinde iptal dâvası 
açabilirler. Bu vaziyetin tavzihine lüzum yoktur. 
Zabıtlarda bunun münderiç olması kâfidir. 

Büt. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Sayın arkadaşlar; ehemmiyetli bir konuya te
mas edildiğini arzetmiştim. 

Arkadaşlarımızın bu kürsüdeki mülâhazaları 
o hakikaten de işin tenevvürü bakımından çok 
faydalı olmuştur. Bir defa cereyan eden müna
kaşa şunu göstermiştir ki ilgililerin haklarını 
icabında kazai merciler nezdinde aramak Salâ
hiyetleri bü kanunun sureti mahsusada tasrih 
ettiği hususlar haricinde bittabi mahfuzdur. Bu 
maddenin o cihete şümulü yoktur. Bu madde, 
üniversite gibi muhtar bir müessesenin muamele 
ve tekliflerinde bakanlıkla arada bir ihtilaf olur
sa onun halline matuf bir maddedir. Bu böyle 
olunca bu makanizmanm vereceği kararm kesin 
olması işin mantıki icabıdır. Madde dikkatle 
okunacak olursa şunu diyor: Bakanın iki türlü 
salâhiyeti vardır; 1. - Esasen Bakanm tasdikı-
na tâbi işler, ikincisi; üniversitelerin kendi yet
kilerinde bulunan muameleler vardır. Bu mu
amelelerden Bakan uygun görmediklerinden 
idari mahiyette olanları Danıştaya, akademik 
mahiyette iseler Üniversitelerarası kurula gön
derir. Mesele üniversite kanunu ve niazmîyle 
mukayyet olan muamelelerinde bu kanun ve ni
zamlar umumiyetle kendilerini bağlıyan hukuk 
hükümlerine aykırı bir hareketleri olmuş zan-

I nı bakana hâsıl olursa, iş akademik mahiyette 
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ise Üniversitelerarası Kurula, idari mahiyette I 
ise Danıştaya gönderecek, Danıştaym bu hu
sustaki kararının kesin bir karar olarak kabul ı 
edilmesi gayet tabiîdir. Akademik mahiyetteki 
işler ise Üniversitelerarası Kurula gönderilecek, 
oradan alman kararların kesin olup olmaması 
keyfiyeti Hükümet tasarısında mevcut iken bi
zim tasarımızdan çıkarılmıştır. Sebebi bun
dan evvel kabul buyurduğunuz 13 ncü madde 
esasen bu ciheti umumi olarak kabul ettiğinden 
bu maddede ayrıca tasrihine lüzum yoktur. 
Fakat Danıştay kararlarının da kesin olması lâ
zımdır. Bu cihet maddede, hakikaten Cafer Tü
zel arkadaşımızın ifade ettiği gibi tavzih edil
memiştir. Maddenin esası şudur: Madde, üni
versite işlerinin kanun ve nizamlar çerçevesi 
dâhilinde bizzat üniversiteler tarafından tedvir 
edilmesini istihdaf etmekte ve üniversiteler bu 
salâhiyetlerini yolunda kullanmadıkları kanaati 
Bakanlıkça hâsıl olursa bu hususta ya Üniversi
telerarası Kurula veya Danıştaya gitmeği ve ne
ticeyi kesin karara bağlamağı emretmektedir. 
Maddenin diğer kısmına gelince; Bakanın üni
versite işlerinde tasdik salâhiyetini kullanmasın
da her hangi bir mülâhaza ile ünversitelerin muh

tariyetine halel vermesi ihtimaline yer bırakmamak 
için tasdik etmek istemediği kararlar hakkında 
asıl kararın ya Üniversiteler Kurulunca veya 
Danıştayca verilmesini istihdaf etmektedir. Bi
naenaleyh, maddenin bu suretle Üniversiteler
arası Kurul kararının kesin olduğu şeklinde an
laşılması ve hattâ bu cihetin tavzihi yerinde 
olur. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) •— Arkadaşlar, yasama, istiklâl, idari is
tiklâl ve kazai istiklâl cemiyetimizin iyi işlemesi 
için kabul edilmiş ana prensiplerdir. 

Şimdi biz bu kanunla ana prensipleri değiş
tirmiyoruz. Akademik meselelerde, bilim işlerinde 
bir ihtilâf olursa onun en yüksek mercii olan Üni
versitelerarası Kurul her üniversiteden salahi
yetli insanların toplandığı yere işi götürüyoruz. 
Onlar ne derlerse o yapıllacaktır, diyoruz. Fakat 
idari mahiyette olanları Danıştaya gönderiyoruz. 

Şimdi Danıştay 'm verdiği kararlar umumi ahkâm
da idari mesailde istişari ise, bu, umumi ahkâ
mı bozup bunda kesindir demek bendenkee doğru 
değildir. Burada işlenecek ojlan şey her iki mü
essesenin yani politik sıfatını taşıyan başkanla 
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üniversite, özerk olan üniversitenin böyle bir 
ihtilâfı ne gibi neticeler doğuracağını evvelden 
düşünüp o ihtilâfı halleder halde budunm^sı lâ
zımdır. Demin arzettiğim gibi Damştaya intikali 
zaten fevkalâde mühim bir mesele işidir. Gerek 
üniversite için gerek Devletin umumi hali için 
ehemmiyetli olan bir meselede böyfle bir ihtilâf 
zuhur edebilir. Onun için farzedelim, Bakamın 
noktai nazan hilâfına Şûrayi Devlet bir karar 
verdi. Bu karar istişari olmakla beraber ya Ba
kan bu karara tebaiyet edelektir, yahut etmiye-
cektir. Bu kadar mühim bir meselede -'Bakanın 
istifası veya vazifesine devamı gibi bir durumu 
mülâhaza etmelidir, Bakan kendisi ve bütün mü-
essesejler. 

Onun için bendeııizee henüz bu kurullar te
şekkül etmeden, bu neviden hâdiselerin tahaddüsü 
önünde bulunmadan umumî gidişimizin zıddına 
bir kararı bu kanuna koymıyalım. Bendenizin fik
rim budur. Tabii nasıl arzu buyurur ve nasıl ten
sip ederseniz bu kanunun maddesi öyle çıkar. 

F. F . DÜŞÜMSEL (Bingöl) — İşin hakikaten 
karışık olduğu anlaşıldı. Şimdi Danıştaya gidi
yor. Niçin gidiyor? Danıştaya gönderiyor, Da
nıştay ne yapacak? Tereddüddeyiz. 

Benim anlayabildiğime göre kesin olarak 
halledilmesi lâzımdır. Danıştaya başka bir şey 
için gitmez. Peki kesin olarak gitti. Nasıl tetkik 
edecek Danıştay bunu? Bir tanesini alalım. Se
natoya soracak mı, sormıyacak mı? Soracak 
veya sormıyacak Soracaksa hüküm başka, sor-
mıyaeaksa hüküm başka. Soracak, o halde ka
zai bir cihaz, bir işlem olacak. Çünkü o da kar
şılıklı bir mütalâa dermeyan edecek. Sormıya
cak, kâğıt üzerinde halledecek. O zaman ne 
olacak. Kâğıt üzerine bir şey yazdı. Bu, karar 
mı? Tahsin Bekir Balta 'nm verdiği izahattan 
anlaşılıyor ki, maddenin yazılmasındaki mak
sat bunun bitmesidir. Malûmya kazıyei muhke
me, kesme, işi bitirme. Nitekim ikinci fıkrada 
üniversitelerarası kurulun kararı takdire bağlı 
ve kesindir. Üniversitelerarası kurulun kararı 
kesin de öteki gayrikesin midir? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — O fıkra yoktur, çıkarılmıştır. 
F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Ben dikkat 

etmemişim, affedersiniz. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — 12 nci madde onu 
teyit eder de onun için buradan çıkmıştır. 

F . F . DÜŞÜNSEL (Devamla) — Üniversite-
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lerarası kurulun karan kesin, Danıstaym karan 
gayrikesin. Olmaz bu. Mütenazır olması lâzımdır. 
O da kesin, öteki de kesin olacak. Onun için 
eğer 13 ncü maddede yazıldığı üzere üniversite
lerarası kurulun kararlan kesin ise, Danıstaym 
kararı da kesin olmalıdır. Çünkü kesin olmazsa 
ne olacak? Abes olacak, yani boşuna gitmiş ola
cak. Kesin olursa şekilsiz oluyor. Çünkü öbür 
tarafa tebligat yapılmıyor, beri tarafa yani se
natonun kararından dolayı idarenin kazai mer
cie müracaat yetkisi bakidir. O halde neye ol
sun? Abesle iştigal ettirelim ibadullahı1? 

BAŞKAN — Arkadaşlar; madde meydanda. 
Komisyon sözcüsünün ve Hükümet adına Baka
nın mütalâası anlaşıldı. Hukukçu 'arkadaşlar 
da yalnız maddenin vazıh olmadığı hakkında 
mütalâalarda bulundular. İsterseniz devam ede
lim. İsterseniz reye koyayım. (Komisyona git
sin sesleri.) Bu hususta elimde bir önerge yok. 

H. BAYUR (Manisa) — önergeyi şimdi ve
riyorum. 

S. TUNCAY (Siird) — İdare bazı mukarre-
ratı ittihaz ederken, bazı ahvalde Şûrayi Devle
tin mütalâasına müracaat eder. Bunu resen ya
pabileceği gibi kanunlarda bazı ahvalde bunu 
zaruri kılmıştır. 

Meselâ nizamnamelerde hal böyledir. Bunlar
da Şûrayi Devletin önceden mütalâasını almak 
zaruridir. Eğer idare bu yola gitmezse o ni
zamname formalite bakımından malûldür. Bunu 
ifade etmek lâzımgelir. Kezallk Muhasebei umu
miye, İdarei umumiyei Vilâyat Kanunları ile 
Belediyeler E anunları birçok hususlarda Şûra
yi Devletin mütalâasının alınmasını emretmek
tedir. Tasanda gösterilen şekil bu mânadadır. 
(Değil sesleri). 

Ancak hiçbir zaman Danıstaym idari mukar-
reratı ile idare bağlı kalmaz. (Değil sesleri). 
Dünyanın her yerinde kaide budur. 

Şimdi vaziyet şöyle oluyor. Danıştaya kaza 
yolu ile ancak lâzimülinfaz kararlara karşı gi
dilir. Halbuki senatonun karan lâzimülinfaz 
değildir. Bu karar ancak vekilin onamiyle ne-
faz hâsıl eder. Senato kararma itirazı olanlar 
Eğitim Bakanlığına gelecekler, Eğitim Bakam
da Danıstaym kararını aldıktan sonra lâzimül
infaz karar verecek ve an<;ak bundan sonradır 
ki kaza yolu ile bu karar aleyhine Danıştaya 
gidilebilecektir. 

Danıştay kararları i§in burada «Kesindir» 
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i falandır demeğe lüzum yok. Maddenin bu ma

ruzatım dairesinde tavzihi lâzımdır. Bunun için 
bir önerge takdim ettim. Komisyona verilme
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — önerge vermediniz. 
S. TUNCAY (Siird) — Vereceğim. 
M. BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar; bu mad

de, üniversitenin muhtarlığını, özerkliğinin bir 
neticei zaruriyesidir. İşi şahısların haklarına 
taallûk eden kısımlardan tecrit buyurun. Şa
hısların haklarına taallûk eden hususlar tama
men ahkâmı umumiyeye aittir. Bunun haricin
de üniversitelerin bir mesleki kararı olur, bir 
de idari kararı olur. Muhtar olan üniversitenin 
bu kararı karşısında, bu muhtar şahsiyetin başı 
mevkiinde bulunan Millî Eğitim Bakanının ka
bul edip etmemek hakkı vardır. Bu denetlemenin 
neticesi kararı muvafık bulmamak olabilir. Bu 
takdirde ne olacaktır? Muhtar müessese diye 
kabul ettiğimiz üniversite ile denetçi arasmda 
bir ihtilâf çıktımı, bu ihtilâfı bir neticeye götür-
mek lâzımdır, netice ne olacaktjr? denetçi mev
kiinde olan makam sözünü geçirecek mi? Sözünü 
geçirecekse ohalde muhtariyete münafi olur. 
Muhtariyet kalamaz. O makam hâkim olur. 
Bunun için bir çare düşünülmüştür. Nitekim 
böyle hal çaresi diğer müesseselerimizde de var
dır. Muhtar olan şahsiyet sahibi olan belediye
lerimizde de belediye encümenlerinin ve meclis
lerinin kararma karşı denetleme mevkiinde bu- * 
lunanlar da bunların kararlan aı Şûrayi Devlete 
götürmek mevkiindedir. Şûrayi Devletin bu 
hallerde verdiği karar katidir. Muhtar müesse
se ile denetçi makam arasındaki ihtilaf bir hal 
neticesine varmayınca böyle bir makanızma dü
şünülmüştür. Bu ihtilâf ya meslekî bir mevzu
dur ki, o zaman bunu üniversiteler arası kuru
luna göndereceksiniz ve bu kurulun kararını 
kesin diyorsunuz. İşi halletmiş ve onunla bir 
neticeye varmış oluyorsunuz, yahut Danıştaya 
gönderiyorsunuz. Hâkem gibi muhtar müessese 
ile denetçi arasında hakem gibi telâkki ettiğiniz 
makamın kararını kabul etmek lâzımdır. Yoksa 
işin içinden çıkamazsınız. Meselâ bir karar ba
kanın noktai nazarına uygun fakat üniversitenin 
noktai nazarına uygun değil. Amma Danıstaym 
karan da istişaridir, vacibülittiba değildir. So
rarını size, ne yapacaksınız? Bakan, yani denetçi 
muhtar müesseseye cebir mi edecek? Danıstaym 

I bu istişari kararı üzerine Bakanlık muhtar mü-

— 182 — 
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esseseye, ben size emrediyorum, bu mülâhazayı ı 
aldıktan soura bunu kabul edeceksin mi diye
cektir? Diyemez. Burada iş meslekî bakımdan 
olan hal yollarına verdiğiniz neticeyi idari ba
kımdan da aynen kabul zaruretine müncer olur. 
Bu işte Danıştaym kararı nizamnamenin vücuda 
gelmesi lâzım gelen istişari bir mütalâası mahiye
tinde de görülemez. Bunlar muhtar müessese ile 
denetliyen arasındaki ihtilâfın halli mekanizma
sıdır. 

BAŞKAN — Komisyon bu mütalâaya iştirak 
ediyor mu? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Efendim; kesin olduğunu ifade ettim. Zaten 
üniversitelerarası kurulları kararlarının kesin 
olacağı tasrih edilmişti. Bu keyfiyet meseleyi 
halletmektedir. 

BAŞKAN — önerge sahipleri önergelerini 
geri alıyorlar mı? 

G-l. N. ELDENİZ (Seyhan) — Bir sual sora
cağım efendim. 

Üniversitelerarası kurulunun başkanı Millî 
Eğitim Bakanı deniyor. Bu tabiî bir yol mudur? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Tabiî bir yoldur. Çünkü bundan evvelki 
maddede kabul ettik. Millî Eğitim Bakanının 
başta olmasında bir mahzur görmedik.. 

Akademik meseleleri Millî Eğitim Bakanının 
başkanlığı altında hallinde bir mahzur görme
dik. (Reye reye sesleri). 

S. TUNCAY (Siird) — Bir sual efendim. 
Şûrayi Devletin idari dairelerinin vereceği 

kararın kesin olacağını burada zikrini arzu edi
yorum. 

H. BAYUR (Manisa — Tasrih edilecek. 
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 

— Tabiî. 
S. TUNCAY (Devamla) — Tashih edecek

siniz güzel. Fakat fert için kazai yol kapalı 
mıdır? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Bu kanunda aksine bir sarahat bulunmıyan 
yani disiplin vesaire gibi hususlarda ne şekil
de müracaat edileceği yazılıdır, bunun dışında 
umumi hükümler mahfuzdur. 

S. TUNCAY (Siird) — Ohalde yazalım bu
raya. (Yazılsın sesleri). 

C. TÜZEL (Kayseri) — Arkadiaşlar; bu madde 
Şûrayi Devletçe verilecek kararlarm kesin ola
cağının tashihinden sonra aynı konuda bir idari | 
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i dâvanın Danıştayda açılacağı biraz şuphöli gö

rünür. Çünkü bakanın onayına arzediimesi iâ-
zımgelen bir mesele vardır. Bakan onamamıştır. 
Danıştay a gönderilmiştir. Kanunda diyor ki, 
bu hususta Danıştaym vereceği karar kesindir. 
Hattâ bunun Danıştaym hangi dairesinde tetkik 
edilecekse bu cihet kanunda açıklanmamıştır. 
Gerçi Danıştay Kanununda şöyle bir hüküm var
dır ; Danıştaydan istişari bir mütalâa istenildiği 
zaman Danıştaym vereceği mütalâaya Deavi 
daireleri kat/lmaz. Çünkü istişari mevzu günün 
birinde idari bir dâva mevzuu olabilir. Bu ba
kımdan dâva daireleri reis ve azaları bu husus
ta reylerini beyan etmemiş olurlar. Binaenaleyh 
bu iş hakıada bir karar vermeleri mümkün ol
maz, çünkü daha evvel ihsası rey etmiş olurlar. 
Şimdi biz kanunu çerçeveliyoruz. Karar Bakan 
tarafından Danıştaya gönderiliyor. Danıştaym 
verdiği karar kesin olmalıdır. İstişari işler hak
kında ayrı ayrı hükümler vardır. •Binaenaleyh, 
böyle Danujtaya idari şubelerce tetkik edilmek 
üzere Danıştaya gönderilir demek lâzımdır. Aksi 
takdirde kazai idare yolu ile müracaat etmek 
hakkı kalmaz. (Pekâla ve güzel sesleri). 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Ne kesindir, 
anlayamadım, bir kere daha izah edilsin. 

I BAŞKAN — Yani Danıştaym ve üniversite-
I lerarası kurulun vereceği kararlar. 

F, F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Riyaset ma-
i kanımdan bu suretle izah etmiş oluyorsunuz. 

Biz de buna reyimizi kullanacağız. 
BAŞKAN — Yani bu merciler dendiği za

man idari cihetlerden dolayı Danıştaym, ilmî 
cihetlerden dolayı da üniversitelerarası kurulun 
kararları kesindir. 

Ş DEVRİN (Zonguldak) — Sözcü arkadaşım
dan bir ricam var. Reyimizi kullanabilmek için 
evvelemirde bakanm tasdiki ile tekemmül eden 
kararlar nelerdir, hangi maddelerde yer almıştır? 
Zannederim bu tavazzuh ederse neticeye daha ko
laylıkla veririz. Bunu lütfen izah etsinler. 

(Kürsüye kürsüye sesleri) 
Ş. DEVRİM (Zonguldak) — Efendim; mü

saade buyursanız meselenin büyük bir ehemmi
yeti haiz olduğu, muhterem arkadaşların beyan-
lariyle sabit olmuştur. Böyle bir mesele hakkında 
rey verirken, acaba hangi nevi kararlar, bakanm 
tasdikiyle tekemmül eder? bunların muhakkak 
surette bilinmesi lâzımdır. Bunlar hangi madde-
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l e ^ e yer ainııştu*. Buna göre, Danıştay bu hu- . 
susta kati karar hakkı verilsin mi, verilmesin 
mi l gibi bir neticeye varabiliriz. Bu hususlar ta
vazzuh etmeden müphem bir şekilde adetâ Ba-
nsştaym idareye fiilen iştiraki gibi br vaziyete 

, gitmek doğru .değildir, tehlikelidir. Arkadaşlar 
bendeniz öyle zannediyorum ki hangi nevi karar
ların, bakanın tasdikiyle tekemmül ettiği bilin
mez Şûranın fiili idareye iştirakine yol açılıp 
açılmadığı tavazzuh etmezse ünivesiteye tanınan 
muhtariyetin aleyhine bir netice verir. O zaman 
üniversite muhtar bir müessese olmıyacak, Da-
nıştaym direktifleriyle hareket eden bir müessese 
olacaktır. Bu hüküm mademki idari hususlara 
taallûk etmekte, ilmî hususlar burada mevzuu-
bahis edilmemektedir. İdari hususlar ya muhta-

. riyefıU icabı olarak münhaş.ran üniversite organ
larına konmuş yetkilerdir. Binaenaleyh bakanın 
hiçbir müdahale hakkı yoktur, yahutta bakan
lığın muhtariyet esasına aykırı olmıyan yetki
leridir. Şimdi bunu ne üniversite ne de bakan 
kullanacak Gayrimesul bir kaza organı olan 
Danıştay: muhtar bir teşekkülü idare ediyormuş 
gibi bir durum hâsıl olacak. Bu mesele gayet 
mühimdir. Oyumuzu isabetle kullanmak için ilk 
önce Danıştaya hangi nevi kararlar gidecektir, 
bunu bilmek lâzımdır. Bu hususların etraflı bir 
tetkike tâbi tutulması ve maddenin ona göre ye-
nibaştan tanzimi için komisyona iadesi muvafık 
olur. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, tabiatiy-
le komisyona sorulacak hususlara cevap vermek 
benim salâhiyetim haricindedir. Yalnız açıklan
masında fayda bulduğum bir noktayı belirtmek 
için tekrar söz almış bulunuyorum. O da şudur. 
Bakanın Danıştaya veya üniversitelerarası kuru
la havale edeceği işler sadece kendi onamına su
nulan işler değildir, ikinci fıkrayı okuduğumuz 
zaman açık olarak anlaşılır ki, üniversite ve fa
külte kurullarının kabul edip uygulamakta bu
lunduğu kararlardan uygun görmediklerini de, 
bakan üniversitelerarası kurula veya Danıştaya 
gönderebilecektir.. Bu da gösterir ki, burada 
iki çeşit karar vardır. Birinci katagori doğru
dan doğruya bakanın onamına sunulup da ken
disinin kabul etmediği kısımdır, ikinci katago
ri de üniversite veya fakülteler tarafından usu
lü dairesinde kabul edilmiş ve uygulanmağa baş
lanmış olan tekemmül etmiş bir karardır. Fa
kat bakanın düşüncesine göre uygun görtilemi- | 
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yor. Bu iki çeşit karar Danıştaya, veya üniver
sitelerarası kurula gidecktir. Bu noktayı açıkla
mak için söz almağı faydalı buldum. (Komisyo
na sesleri.) 

S. TUNCAY (Siird) — Muhterem arkadaş
larım; Şûrayı Devletin idari kararları asla Hü
kümeti bağlamaz. Nihayet istişari mahiyettedir. 
Bütün idari mesuliyet vekile aittir. Binaenaleyh 
idari dairenin kararının kesin olduğu yolunda 
bir kayıt koyarsak vekili de onun tahtı hükmün
de bırakmak demek olur ki bu hal gerek bizim 
ve gerek bütün dünyanın hukuk esaslarına uy
gun düşmez Bendeniz evvelce verdiğim önerge 
dairesinde meselenin komisyona alınarak tetki
kini teklif etmekteyim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Bizim kabul ettiğimiz metin dün
ya hukuk esaslarına aykırı olduğu yolundaki bir 
sözün hiç olmazsa hudut ve şümulü gayrimuay-
yen olduğu için müsaadenizle böyle bir söze mu
hatap olmak istemeyiz. Hangi kararın vekilin 
tasdikma bağlı olduğu keyfiyeti kanunun met
ninde yazılıdır. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Bir misal lüt
feder misiniz? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Devamla) — Misaller kanunda mevcuttur. 

ikincisi, bakanın üniversitenin muamelele
rinden beğenmediklerini üniversitelerarası kuru
la veya Danıştaya gönderme salâhiyetini kendi
sine verilen bazı kararların tasdikıyla karıştır
mamak lâzımdır. Böyle olunca idari mahiyette 
olan bir kararın nerede ve nasıl tekâmül edece
ğinin tesbit ve tâyini lâzımdır. Maddede de bu
nu yapmışlardır. Bu sistem üniversite muhtari
yetinin icabı olarak buraya konmuştur. Danış-
tayrn idari dairelerinde veya üniveritelerarası 
kurulda bu iş kati bir neticeye bağlanmış sayıl
mazsa ne netice hâsıl olacaktır? Ya Üniversite
nin noktai nazarı hâkim olacaktır veyahutta 
icabında bakanın müdahalesini kabul edeceğiz. 
Halbuki biz bunu madde ile muhtariyet prensi-
pini kabul etmekle bakanın müdahalesini kabul 
etmiyen bir sisteme gitmiş bulunuyoruz. Onun 
için kanunda hangi kararların tasdika tâbi ol
duğu musarrah bulunduğuna göre ve bu husus-
larm hallini Danıştaya veya üniversitelerarası 
kurula tanıdığına göre bu maddenin nihayetinde 
kararın kesin olduğu kaydmın konması gayet 
tabiîdir. Onun için komisyona gönderilmesine 
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lüzum yoktur. Maahaza takdir yüksek Kamuta
yındır. 

BAŞKAN — Eefndim, bu maddenin komis
yona gitmesi hakkında bir önerge vardır. (Doğ
ru, doğru sesleri). Fakat komisyon sözcüsü va
ziyeti izah etti. Maddeyi komisyona almak iste
miyor ve sebebini izah ediyor. 

Takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maddenin yeniden görüşülmek üzere komis

yona verilmesini teklif ederiz. 
Kayseri Siird 

C. Tüzel S. Tuncay 
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(Bet, ret sesleri). 

K. GÜLEK (Bilecik) — Burada halledilir, 
komisyona gitmesine lüzum yok. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona gitmesi 
hakkındaki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde komisyona yeniden tetkik için veril
miştir. 

12 Çarşamba saat 15 te toplanmak üzere bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 20,15 

DÜZELTİŞLER 

61 nci Birleşim Tutanak Dergisinde aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

87 
117 

8 
35 

Anayasanın ... nci maddesindeki 
S. K. Yekin 

Anayasanın 25 nci maddesindeki 
S. K. Yetkin 



T, M. M. M. Satımsın 



S. Sayısı: 155 e ek 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/575) 

İçişleri Komisyonu rapom 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 10 . VI . 1946 

Esas No. 1/575 
Karar No. 37 

Yüksek Eeisliğe 

idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının, Kamutayın 7 . VI . 1946 tarihli top
lantısında görüşülmesi sırasında tasarının ko
misyona geri verilmesi üzerine mezkûr kanun ta
sarısı İçişleri Bakanı huzuriyle yeniden ince
lendi. 

1. — Genel meclis üyelerinin, şimdiye kadar 
olduğu gibi, her ilce bir seçim çevresi itibariyle 
ilçeler adına seçilmesi, 

2. — Yine şimdiye kadar olduğu gibi seçim 
döneminin dört yıl olarak kabuliyle kısmi yeni
leme şeklinin kaldırılması, 

Esaslarını kanun tasarsınm bütünü görüşü
lürken Kamutayda belli olan temayüle ve veri
len önergeye uyularak kabul edilmiş ve 103 ncü 
maddede ve 104 ncü maddenin 4, 5, 10, 12, 13, 
15 nci bendleriyle 108 ve 110 ncu maddelerinde 
gerekli değişiklikler yapılmış ve 104 ncü mad

denin 3 ncü bendi kaldırılmıştır. 
Kamutayda, evvelki teklfimiz gibi, ivedilikle 

görüşülmesi dileğiyle Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Baş. V. Sözcü 
Çoruh Bolu 

A. Tüzün H. Ş. Adal 

İçişleri Ko. Başkanı 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Kâtip 

Trabzon 
8. Abanozoğlu 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 
Kars 

E. özoguz 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

E. Dizdar 

Balıkesir 
8. Uzay 
Elâzığ 
/ . Yalçın 
Giresun 
N. Osten 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Maraş 
R. Kaplam 

Tokad 
A. G. Tekel 

Balıkesir 
F. Tiritoğhı 

Erzurum 
İV. Elgün 

Gümüşane 
R. Güreli 

Konya 
Ş. Ergun 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Zonguldak 
R. Var dar 



ÎÇtŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEtflŞTtRÎŞl 

îdarei Umumiyei Vüâyat Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bir madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Mart 1329 tarihli îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 103, 104, 108, 
110 ve 111 nci maddeleri aşağdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 103. — Her ilde bir genel meclis bu
lunur. i l Genel Meclislerinin üyeleri ilçeler adı
na seçilir. Her ilce bir seçim çevresidir. 

Nüfusu 20 000 e kadar olan ilçelerden bir 
20 001 den 30 000 e kadar iki, 30 001 den 
45 000 e kadar üç, 45 001 den 60 000 e kadar 
dört üye seçilir. Bundan sonra her 20 000 nü
fus için bir üye eklenir. 

Bu esasa göre her ilçenin çıkaracağı üye sa
yısı il idare Kurulu ve daimî komisyonunun 
birlikte toplanması suretiyle kurulacak heye
tin kararı ile belirtilir. Ve il içinde yayınlanır. 

Madde 104. — 
1.—Genel meclis üyeleri seçim hakkını haiz 

olanlar tarafından doğrudan doğruya seçilir. 
Oylar bir günde ve seçime ara verilmeden kul
lanılır. 

Seçmen olabilmek için: 
A) Türk olmak;; 
B) 22 yaşını bitirmiş olmak; 
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak; 
D) Kısıtlı olmamak; 
E) Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sür

memek ; 
F) Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde 

bulunmamak; 
G) ilce içinde yerleşmiş veya bu maksatla 

ilçede altı aydanberi oturmuş olmak; 
lâzımdır. 

2. Silâh altında bulunan erat, jandarma
lar, subaylar, polisler, askerî memurlar, askerî 
yargıçlar ve askerî okullar öğrencileri genel 
meclis seçimlerinde oylarını kullanamazlar. 

3. Her ilin merkez ilçesinde ve o ile bağlı 
ilce merkezlerinde seçimi idare ve kontrol et
mek üzere belediye başkanının başkanlığında 
beş kişilik birer seçim kurulu teşkil olunur. 
Bu kurul üyeleri belediye meclisleri tarafın
dan ve kendi aralarından seçilir. Ancak fesih, 
iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda üye 

ve yedek üye kalmamış olmak gibi suretlerle 
belediye meclisinin kurulması mümkün ölmî-
yan yerlerde belediye başkan veya başkanve-
kili veya ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiy
le belediye seçimi henüz sonuçlanmamış olan 
yerlerde kaymakamlar tarafından belediye sı
nırı içindeki mahalleler halkından ve belediye 
üyeliği şartlarını haiz bulunanlardan ikişer 
kişi çağırılır. Bunlar çağıran zatın başkanlığı 
altında belediye binasında toplanarak ya ara
larından veya belediye üyesi şartını haiz olmak 
üzere dışardan yukarıda gösterilen miktarda 
seçim kurulu üyesi seçerler. Üyelerin üçü top-
lanmadıkça ve hazır bulunanların oyçokluğu 
birleşmedikçe seçim kurulunun kararları mute
ber olmaz. 

Belediye şubesi olan ve ilce teşkilâtı bulu
nan şehirlerde seçim kurullarına belediye şube
leri müdürleri başkanlık eder. 

Seçim kurullarında sayfaları numaralı ve 
idare kurulunca onamlı bir tutanak defteri bu
lunur. işlemler ve kararların tutanakları bu 
deftere yazılır. Başkan ile üyeler tarafından 
imza olunur. 

4. Her seçim kurulu, vali veya kaymakamın 
Başkanlığı altında idare kuruliyle birlikte top
lanarak, bütün seçmenlerin oylarını bir gün 
içinde kullanabilmelerini sağlamak amacı ile, 
seçim çevresini mümkün olduğu kadar bin seç
men sayısını geçmiyecek şekilde seçim bürosu 
adı verilen seçim sahalarına ayırır. Bu kararlar
da büroların nerelerde kurulduğu mekezleri ve 
hangi köy, mahalle ve sokakları kısmen veya ta
mamen, içine aldıkları açıkça belirtilir. 

Bu kararlar Ağustos ayının ilk haftası için
de ve en az seçim gününden 15 gün önce gazete 
çıkan yerlerde gezetelerle oİMiyan yerlerde 
diğer vasıtalarla ilân edilir. He,1 seçim bürosun
da, başkan've üyeleri seçim kurullarınca seçi
lecek beş kişilik bir komisyon bu': i nur. Bu ko
misyonlar belediyesi olan seçin sr.'.' r. !;:i*rnda be
lediye başkanları ile belediye ı:-. :••'. • üyeleri 
arasında, meclis üyeleri yetmiyen y-, rl.-r-le bele
diyesi omıyan seçim sahalarında ınüm.';:1* kirde
lerden seçilir. 
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Seçim komisyonları başkan ve üyelerden çe
kilen veya komisyona gelmiyen bulunursa yer
lerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. Top
lanma, ve karar verme yeter sayısı ile kararla
rın defterlere yazılması ve imzalanması hakkın
da seçim kurullarına ait hükümler bu komisyon
lar hakkmda da uygulanır. 

5. Üye seçiminde oy vermeğe hakkı olanları 
ad ve soyadını, baba ve ana adını, doğum yeri 
ve tarihi, ikametgâhının bulunduğu mahalle ve 
sokağının adı ile numarasını ve sanat ve işini 
gösterecek surette; şehir ve kasabalarda beledi
yelerce, köylerde ihtiyar meclislerince hazırlana
cak seçmen defterleri en geç -Ağustosun 8 nci 
günü akşamına kadar seçim kurullarına verilir. 
Defterlerin bu kurullar tarafından incelenmesi 
işleri en geç Ağustos ayının 12 nci günü akşa
mına kadar bitirilir. 

6. Beşinci bende göre hazırlanmış olan seç
men, defterlerinin bürolar itibariyle örnekleri 
çıkarılarak her seçim bürosu i<jin kabul edilen 
genel yerlerde, tatil günleri hariç olmak üzere, 
attı-gün. astırılır. Bu defterlerin en geç Ağus
tosun 13 ncü günü sabahı asılmış ve asılma sü
resinin son günü -saat 18 de kaldırılmış olması 
lâzımdır. Defterlerin aşılmazdan önee,, hangi 
günler asılı kalacağı ye hangi güne kadar itiraz
ların kabul edilebileceği ve hangi günden sonra 
itirazların kabul, edilemiyeeeği seçim kurulları 
tarafından gazete ile, olmıyan yerlerde diğer va
sıtalar] a. halka ilân edilir. 

Defterlerin: aşılması ve kaldırılması ödevi 
şehir ve kasabalarda belediye idarelerine köy
lerde muhtar ve ihtiyar meclislerine aittir. 

Defterlerin asılı kaldığı altı, gün içinde seç
menlerin adî arı, nitelikleri, defterlere yanlış ve
ya -mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ol
duğuna dair ileri sürülecek itirazlar seçim ku
rullarınca dinlenip kurul karariyle gereken dü
zeltmeler yapılır. Seçim kuruları yerinde gö-
rühr'iyen itirazların reddi hakkındaki karar ör
neği, ai itiraz edene bildirir. Bu kurullarca iti
raflar yerinde görülmediği takdirde ret kara
ranın örneği itiraz edene en geç defterlerin as
kıdan indiği günden başlıyarak iki gün içinde 
tebliğ, eçlüir. 

Seçim kurulunun kararına razı olmıyanlarm, 
k^parm bildirilmesi gününden başlıyarak üç 
güiı içinde-mahallin asliye hukuk mahkemesine, 
bulunmryan yerlerde sulh hukuk yargıçlığına 

I seçim kurulunun karariyle birlikte başvurarak 
itiraz etmeğe hakları vardır. Bu süre bittikten 
sonra itiraz hakkı kalmaz. 

Mahkeme itiraz iddialarını ençok altı gün 
içinde kesin olarak karara bağlar. Bu konudaki 
müracaat ve. kan-rlar hiçbir harç ve resme tâbi 
değildir. 

7. Seçim kurullarınca, herhangi bir vatan
daşın adaylığının seçim bürolarında yayılabil-

i mesi için oyların atılmasından enaz. bir hafta 
önce, seçilmek niteliğini, taşıyan vatandaşın bir 
dilekçe ile istekte bulunması lâzımdır. 

Vatandaşın siyasi bir. parti tarafından aday
lığının bildirilmesi veyahut o seçim çevresi seç
menlerinden enaz yüz kişinin yazı ile başvur
maları halinde de adaylığı yayılır. 

Seçim, gününde sandığın, yakınında münasip 
bir yere konulacak levhalara adayların adları, 
soyadları, mesl.ek ve .sanatları yazılarak ilân 
edilir. 

8. Defterlerin asıldığı. gün, bunların asılı 
kalacağı süre ile düseUUmeleri ve i. :!!.k.'raeye 
başvurma ye mahkemece karar verilme-süreleri 
hesaplanarak bu sürelerin sonunu, kovuşturan 
ilk Pazar gününe rastlıyao*k;r şekilde oyların il 
içinde hangi gün kullanılacağı valinin başkan
lığında i l idare kurulu ve daimî komisyonunun 
birlikte toplanması suretiyle kurulacak heyetin 
karariyle* belli edilir ve i l içinde yayılır 

I Sandığın açık kalacağı- süre saat sekizden 
on dokuza kadardır. Ancak sandık başında oyu
nu kullanmamış -seçmenler varsa onlar da oyla
rını kullanmadan tasnife bağlanamaz. 

9. B£ro seçim komisyonlarının, oyların kul
lanıldığı, günden. enaz bir gün önee seçim ku
rullarınca kendilerine teslim edilen oy sandığı 
ve* bürolarına ait seçmen defterleriyle birlikte 
büro merkezinde bulunmaları lâzımdır. Büro 
merkezinde sandığın konulacağı yeri-mahallin 
icaplarına göre seçim komisyonu tâyin ve ilân 

[ eder. 
10. Her seçmen kendi oyunu getirip fseçim 

bürosundan alacağı.zarf içine.koyarak,sandığa 
atmakla ödevlidir. Bu zarflar önceden seçim 
kurullarınca hazırlanıp mühürlenmiş; Qİara,k?seç
men sayısınca seçim bürolarına verilir. Pusu
laların beyaz kâğıttan olması gerekli olup 
bunlara seçmenlerin imzası, mühürü, adresi ve
ya, seçmenin kim olduğunu belli edecek, herhan-

I gi işaret konulmıyacağı gibi her zarfa yalnız bir 
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— 4 — 
oy pusulası konur. 

Pusulalara seçilecek üye sayısının bir misli 
fazlasiyle ad yazılır, önceden hazırlanıp yazıl
mış veya bastırılmış oy pusulaları da kullanı
labilir. 

Seçmenler oylarını yalnız adaylara vermeğe 
mecbur olmayıp dilediklerine verebilirler. 

Her seçmen, ikametgâhının bulunduğu seçim 
bürosundan başka büroda oyunu kullanamaz. 
Ancak seçim komisyonlarının başkan ve üyeleri 
görevli bulundukları bürolarda seçmen defter
lerinin sonuna adları yazılmak ve hizaları im
zalanmak suretiyle oylarını kullanabilirler. Se
çim komisyonunca her seçmene kimliği soru
lur ve gerekirse kimlik cüzdanını göstermesi is
tenebilir. Bu suretle kimliği belli olan seçme
nin seçim defterinde yazılı adı hizasına imzası 
veya mühürü alındıktan sonra oyunu kullan
masına izin verilir, imza bilmiyen ve mühürü 
olmıyanların sol elleri başparmağı bastırılır. 
Bu parmağı olmıyanların hangi parmağının 
bastırıldığı yazı ile açıklanır. 

Hiçbir sebep ve suretle başkasının adına oy 
zarfı sandığa atılamaz. 

11. Sandığa oy pusulaları atılmazdan önce 
seçim komisyonu başkanı üyelere ve hazır bu
lunanlara sandığın boş olduğunu gösterir ve 
bu olay bir tutanakla belirtilip komisyon üyele
ri tarafından imza edilir. Sandığın başka, başka 
anahtarla açılır iki kilidi, üzerinde ince bir 
mektup sığacak kadar aralığı bulunur. San
dık anahtarlarından birini başkan, diğerini ko
misyon karariyle üyelerden biri saklar. 

12. Seçim bürosunda, seçmen defterlerine 
konmuş olan imza, mühür veya parmak işaret
lerine göre oylarını kullananların sayısı bir tu
tanakla belirtilerek sandık, seçim komisyonla
rınca açılır ve aşağıda yazılı olduğu üzere he
men tasnif edilir : 

A) Sandık içinden çıkan oy zarfları sayı
larak, oylarını kullananların sayısını belirten tu
tanakla karşılaştırılır; 

B) Oy pusulalarına yazılan adlar okuna-
mazsa veya içi lenin kim olduğu belli olmazsa 
hesaba katılmaz; 

C) İstenilen sayıda fazla ad yazılmış olan 
pusulaların başından başlıyarak yalnız yetersa
yısı kabul edilir. 
' D) Pusulaya yetersayıdan az ad yazılmışsa 
hesaba katılır; 

E) Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı 
ve bu pusulalarda aynı adlar aynı sıra ile yazı
lı bulunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri 
yukarıdaki fıkralara göre hesaba katılır ve 
eğer bu pusulalarda başka başka adlar yazıl
mış veya aynı adlar değişik sıra ile yazılmış ise 
hiçbiri hesaba katılmaz; 

F) Pusulaya aynı ad birkaç kere yazılmış
sa bir defa yazılmış sayılır; 

(1) Renkli kâğıtlara yazılan pusulalarla, 
imzalı, mühürlü veya, seçmenin kim olduğunu 
belli edecek herhangi bir işaret taşıyan pusu
lalar hesaba katılmaz. 

Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittik
ten sonra: 

A) Seçim günü; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru 

ile açıldığı; 
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oyla

rını kullananların sayısını belirten tutanakla 
karşılaştırma sonucu; 

D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne se
beple hesaba katılmadığı; 

E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak her 
adayın kaç oy almış olduğu; 

F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı 
haber verildiği veya şikâyet edildiği takdirde 
bunların nelerden ibaret olduğu 

Bir tutanakla belirtilir. 
Seçim bürolarınca tutulmuş olan tutanaklar 

ve bocim defterleriyle hesaba katılmayan oy pu
sulaları seçim komisyonları tarafından mühür
lenmesi bir zarf içinde, seçim bürosunun bağlı 
olduğu seçim kuruluna teslim edilir. Hesaba ka
tılan oy pusulaları komisyon üyeleri ve orada 
hazır bulunanlar önünde yakılır ve bu keyfiyet 
bir tutanakla belirtilir. 

13. Seçim kurulu, on ikinci bentte yazılı tu
tanakları tamamen teslim aldıktan sonra, aynı 
esa lar çerçevesinde ve bu tutanakları birleş
tirmek suretiyle ayrı bir tutanak düzenliyerek 
seçim çevresi içinde kimlerin kaçar oy aldık
larını belirtir. En çok oy kazananlar üyeliğe ve 
ondan sonra oy kazananlardan ilçenin çıkaracağı 
üye sayısı kadarı da yedek üyeliğe seçilmiş sa
yılır. Eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden 
yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok olan 
tercih olunur. Çocuk sayısında da eşitlik halinde 
kura çekilerek adı önce'çıkan sırada evvel olur. 
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Seçim kumlu, düzenliyeceği bu tutanağı he
men mahallin en büyük idare üstü aracıiığiyle 
valiliğe gönderir. Valiler üyeliği ve yedek üye
liği kazanmış olanların adlarını il içindeki ga
zetelerden biriyle ilân edecekleri gibi kendilerine 
de yazı ile bildirirler. 

Seçim bürolarmca düzenlenmiş olan bütün 
tutanaklar ve seçim defterleri ve diğer kâğıtlar 
mühürlü bir zarf içinde seçim kurullları tarafın
dan çevrenin bağlı olduğu il veya ilce belediye 
başkanlığına teslim edilir. Belediye başkanları 
bu zarfları bir seçim dönemi süresince saklamak
la ödevlidirler. 

14. Seçime katılan siyasi Partilerin temsil
cileri oylarm sandığa atılması, açılıp tasnif 
edilmesi sırasında seçim kurulu ve komisyonla
rın da hazır bulunmağa yetkilidirler. Bu mak
satla seçim kurulları (başkanlar teşkilâtı olan 
yerlerde bu partilerin birer temsilcisini seçimde 
hazır bulunmak için yazı ile davet ederler. 
Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar kendi
leri seçim kurul ve komisyonlarında bulunabile
cekleri gibi temsilcilerini de gönderebilirleer. 

15. 13 ncü bende göre düzenlenmiş olan 
tutanaklar, ilk toplantısında genel meclise ve
rilir. Meclis bu tutanağı seçilen üyelerin kanun
da gösterilen nitelikleri haiz oî.up olmadıkları, 
seçimin yolunda yapılıp yapılmadığı bakımla
rından ve varsa bu konudaki ihbar ve şikâyet
lerle birlikte inceliyerek bir karara bağlar. 

Kararın özeti ilgililere tebliğ edilir. İlgili
ler, tebliğ tarihinden başlıyarak yirmi gün içinde 
bu kararlara karşı Danıştaya itiraz idebilirler. 
Bu konudaki itirazlar Danıştayca en geç iki ay 
içinde karara bağlanır. 

Üyelerden birinin kanuni niteliği haiz olma
dığına karar verilirse seçildiği ilçenin yedekle
rinden en çok oy alan üyeliğe çağrılır. Seci 
me fesat karıştırıldığı kabul edilirse o ilçede se
çim yenilenir. 

16. — Vali ve kaymakamlar, seçim kurulları
na ve komisyonlarına saçim işlerinde çalıştırıl
mak için yeteri kadar kâtip verirler. 

Vali ve kaymakamlar yargıç ve yargıç sını
fından olanlarla subay ve askerî memurlar dı
şında kalan bütün memur ve hizmetlileri seçim 
işlerinde çalıştırmağa yetkilidirler. 

Genel meclis seçimine ait bütün giderlerle, 

görevlendirilecek memur ve hizmetlilerin taşın
ma giderleri ve gündelikleri il özel idare bütçe
sinden ödenir. 

17. — Biı kanuna- göre seçim işlerinde .çalış
tırılmaları vali veya kaymakamiarea uygun gö
rülen memur ve hizmetlilerin verilen görevi 
makbul bir özüre dayanmaksızın kabul etmiyen-
lerinden beş liradan 25 liraya kadar ve bu gö
revlere tayin edilenlerin görevlerini kabul etme
lerine engel olanlardan on liradan 50 liraya ka
dar hafif para cezası alınır. Bu cezalar seçim 
yapılan yerin en büyük mülkiye üstü tarafından 
verilir. Bu cezalara karşı itiraz veya temyiz olu
namaz. 

Madde 108. — İl genel meclislerinin süresi 
Eylül ayından başlamak üzere dört Seçim dö
nemi bitmezden önce meclis feshedilir veya in
fisah ederse yeniden seçilecek meclis eski mec
lisin süresini tamamlar. Bir seçim dönemi için
de yeniden kurulmuş veya kurulacak olan ille
rin genel meclislerine ait süreler de diğer ge
nel meclislerin süresiyle birlikte sona erer. Seçim 
dönemi sonunda seçimin yenilenmesine imkân 
görülmezse Bakanlar kurulu karariyle süre bir 
yıl uzatılır. Bu takdirde, uzatılan süre gelecek 
meclisin döneminde geçmiş sayılır. 

Madde 110. — Üyelerden çekilen, ölen veya 
süresi bitmeden önce başka bir île ikametgâhı
nı nakleden veyahut üye olmak niteliğini kay
bedenlerin yerlerine hangi İlçeden seçilmişlerse 
o îleenin yedekleri, kazandıkları oy sırası ile, ev
velki üyenin süresini bitirmek üzere getirilir. 
Yedek üyelerden genel meclise üye olarak alın
dıktan sonra üyelik açılırsa o ilçede, son Genel 
Meclis seçimi için hazırlanan defterler esas 
tutularak, yalnız açılan üyelik için yeniden se
çim yapılır. Bu suretle seçilen Üye, yerine se
çildiği üyenin süresini doldurur. 

Madde 111. — İl genel meclisleri yılda bir 
defa Eylülün ilk yansı içinde toplanır. Seçim. 
den sonra ilk toplanma günü valilerce, diğer 
toplanma günleri il genel meclislerince karar
laştırılır. 

Ek madde — Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun caza hükümleri bölümündeki 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ve 46 ncı maddeları 
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hükümleri il genel meclisi seçimlerinde de uy
gulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yayımlanma
sından sonra ilk genel meclis seçimi 1946 yılı 
Ağustos ayı içinde yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S . Sayısı : 155 e ek) 


