
269 — 
13.6.1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu kanuna madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . 6 . 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
66, 69, 71, 72 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Fakülte genel kurulları, profesör ve doçentlerle profesörü veya doğrudan doğruya 
öğretime memur doçenti bulunmıyan derslerin öğretim görevlilerinden kurulur. 

Genel Kurul, fakültelerin akademik çalışmalarını ilgilendiren hususlar hakkında kararlar verir. 
Fakülteyi ilgilendiren kanun, tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildirir. Yönetmelik tasarı
larını ve programları hazırlayıp Senatoya sunar. 

Genel Kurul, her yarı yılın başında ve sonunda toplanır. Gündemdeki maddeler bir oturumda 
karara bağlanamazsa sonraki günlerde gerektiği kadar oturum yapılarak gündem tamamlanır. 
Yönetim Kurulu gerekli görürse veya Genel Kurul üyeleri tam sayısının üçte biri yazılı olarak 
isterse; Dekan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

Madde 6. — Profesörler Kurulu, Fakültenin profesörlerinden, bir dersin öğretimi ile bağımsız 
olarak görevlendirilen doçentlerle, profesörü bulunmıyan bir kürsünün yönetimi ile görevlendiri
len doçentlerden ve ayrıca profesörler adedinin yarısı kadar doçentten kurulur. Profesörlerin, 
sayısı tek ise, oran tesbit edilirken buçuklar bire yükseltilir. Profesörler Kuruluna profesörler sa
yısının yarısı oranında katılacak doçentlerin sırasının tesbitinde eylemli doçentlik kıdemi esas tu
tulur. En son sıradakiler eşit kıdemli ise, kurula katılacak doçentler bunlar arasından her ders 
yılı başında kur'a ile seçilir. 

Fakültenin bütçe işleri, seçimler, özel kanun ve tüzüklerle fakülteye verilmiş olan veya fakül
te yönetim kurulunca gönderilen işler, profesörler kurulunda görüşülüp karara bağlanır. 

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki tek
lifleri Profesörler Kurulu yapar. Bunlardan yeni ödenek ve kadroya ihtiyaç gösterenler için genel 
usullere uyulur. 

Madde 7. — Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan önceki 
dekanla, profesörler kurulunca profesörler arasından seçilecek üç profesör ve profesörler kuru-
lunda üye olan doçentler arasından aynı kurulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi öğretim 
üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim Kurulu fakülte tüzük ve yönetmelikleri hükümlerinin ve kurul kararlarının yerine 
getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri alır, Dekanın göreceği bütün işlerde kendisine yardım 
eder. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri Fakülte Yönetim Kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, çı
karılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aidolanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar ve
rir. Ancak, çıkarılma karârlarına karşı ilgililere bildirildiğinden başlıyarak beş,, gün içinde Sena
toya itiraz olunabilir. Yönetim Kurulu ile Senatonun bu kararlarına karşı başka hiçbir mercie 
başvurulamaz. 

Öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgilendiren konuların görüşülmesinde Yönetim Ku
rulu bunlardan ikişer temsilciyi davet ederek bilgilerine müracaat edebilir. Ayrıca her sömestr 
başında öğrenciler ve öğretim yardımcıları kendi ortak problemlerini temsilcileri vasıtasiyle Yö« 
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netim Kuruluna bildirirler. Öğretim yardımcılarının temsilcileri her ders yılı başında fakültenin 
bütün öğretim yardımcıları tarafından, Öğrenci temsilcileri ise fakülte öğrencileri tarafından 
seçilir. Bu temsilcilerin seçim tarzları, kendileri ile ilgili üniversite yönetmeliklerinde gösterilir. 

Madde 8. — Dekan, iki yıl için Profesörler Kurulu tarafından fakültenin aylıklı profesörleri 
arasından salt çoklukla seçilir. Dönem süresi biten dekan bir dönem, için tekrar seçilebilir. An
cak, görev süresi biten dekan dört yıldan önce tekrar dekan seçilemez. Dekan, seçim süresi dol
madan görevinden aynlırsa, onun seçim süresini doldurmak üzere aylıklı profesörler arasından 
yeni bir dekan seçilir. 

Dekan, fakülte tüzel kişiliğinin ve fakülteye bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin temsilcisi
dir; fakülte kurullarına başkanlık eder, bunların kararlarını uygular.. 

• Dekan işi başında bulunmadığı zaman fakülte Yönetim Kurulunun aylıklı üyelerinden bir 
profesörü kendisine vekil seçer. Vekillik ile idare altı aydan fasla sürerse yeni bir dekan seçilir. 

Dekan, fakültenin genel yönetimi, kürsü, ens+itü, lâboratuvar, fakülteye bağlı okul ve diğer 
kurumların intizamlı çalışmasını ve öğretim üyelerinin derslere, seminerlere ve imtihanlara de
vamlarını ve yönetmeliklerle öğretim üyelerine ve yardımcılarına yükletilmiş olan görevlerin 
gereği gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için her zaman gerekli denetlemeleri yapar. Bü
tün bu işlerin yerine getirilmemesinden dekan, ilgili öğretim üyesi ile birlikte sorumludur. De
kan denetlemeleri sirasında göreceği aksaklıkları Profesörler Kuruluna doğrudan doğruya bildi-

-' rerek gereken tedbirlerin alınmasını sağlar. Bir öğretim üyesi hakkında Profesörler Kurulunca 
verilecek karara karşı öğretim üyesinin Senatoya müracaat hakkı vardır. 

Dekan Fakülte Genel Kurulunun ve Profesörler Kurulunun kararlarını her yarı yıl başında 
çoğaltarak bütün öğretim üyelerine gönderir. 

Madde 10. — Senato, Rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan önceki rektör
den, dekanlardan, her Fakülte Profesörler Kurulunun kendi üveleri arasından iki yıl için seçece
ği ikişer profesörden ve doğrudan doğruva üniversiteye veya fakütelere bağlı iher okulun profe
sörler ve doçentlerinin yine kendi aralarından iki yıl için seçecekleri üniversite profesörü unvanı
nı taşıyan birer temsilcisinden kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı nite
likteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar verir. 
Fakülte Genel Kurullarının kanun ve tüzük tasarıları hakkında tekliflerini, yönetmelikler hak
kındaki kararlarını, Profesörler Kurullarının bütçe, seçim, kürsü ve enstitülerin kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki karar ve tekliflerini inceleyip işleme kor. Kanun ve 
tüzüklerle kendisine verilen görevleri yapar. Bir imtihana bağlı olmıyan fahrî akademik paye ve 
unvanları verir. 

Fakülte Kurullarının, Senato tarafından onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili kurul
larca yeniden incelenir; ilânci defa Senatoya gelen Fakülte Kurulu kararları Senato tarafından 
kesin karara bağlanır. 

Yönetmelikler Senatonun onamasından sonra yürürlüğe girer. Senatolarca hazırlanan kanun 
ve tüzük tasarıları gerekçeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte Kurullarının 7 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmünce kesin olanları dışındaki işlem 
ve kararlarına yapılacak itirazlar, Senato tarafından incelenir ve bir karara bağlanır. 

Senatonun öğretim üyeleri hakkındaki' disiplin kararlarından başka kararları kesin olup bun
lara karşı başka bir. mercie başvurulamaz. 

Madde 12. — Rektör, Fakülte profesörler kurullarının bir narada yapacakları toplantıda iki 
yıl için, aylıklı profesörler arasından, her seçim döneminde başka bir fakülteden olmak üzere, salt 
çoklukla seçilir. Her fakültenin seçim sırası tamamlanınca gelecek seçimlerde bu sıraya uyulur. 

Rektör, Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisidir; Üniversite kurullarına başkanlık eder, bunların 
kararlarını uygular, fakülteler arasında düzenli çalışmayı sağlar. 
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Rektör işi başında bulunmadığı zaman dekanlardan birini vekil seçer. Vekillikle idare altı ay

dan fazla sürerse veya rektör seçim süresi dolmadan görevinden ayrılırsa, onun seçim süresini dol 
durmak üzere aynı fakülte profesörleri arasından yeni bir rektör seçilir. 

Rektör bütün fakülteler üzerinde genel bir denetleme yetkisine sahibolup, bu kanunla deka
na verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretim ve bilimsel 
araştırma işlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlar ve bunun için gerekli denetlemeleri yapar. 
Gördüğü aksaklıkları Senatoya bildirir ve bu aksaklığa sebebolanlar hakkında gerekli karar
ların alınmasını teklif eder. Rektör kendi yetkisinde olan işleri yerine getirmediği takdirde, 
ilgili dekan ve öğretim üyeleriyle birlikte sorundu olur. Senato üyelerinden her biri rektöre bu 
hususta yazı ile soru sormak yetkisine sahiptir. Rektör bu soruya en geç on beş gün içinde yazı 
ile cevap vermek zorundadır. 

Madde 13. — Üniversitelerarası Kurul her üniversitenin rektör ve dekanlariyle, her üniversite 
senatosunun kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği birer temsilciden kurulur. Bu kurula 
sıra ile her üniversitenin rektörü başkanlık eder. Kurulun toplantı yeri Ankara'dır. Bu kurul ra
portörlüğünü Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri yapar ve kurul tutanaklarını ve kararlarını 
saklar; bunların birer örneğini üniversite rektörlüklerine gönderir. 

Kurul her yıl en az bir defa Kasım ayının ikici yarısında toplanır. Ayrıca gerekli hallerde 
üniversite rektörleri arasında yazışma suretiyle varılacak anlaşmaya göre toplanabilir. Anlaşma 
hususunda çoğunluk sağlanamazsa en kıdemli öğretim üyesi olan rektörün oyuna uyulur. 

Kurul bu kanun gereğince yapması gereken ve kendisine verilen işleri kesin karara bağlar. 

Madde 14. — Üniversitelerin Hükümetle teması, Senatolarca/ ve Üniversitelerarası Kurulca veri
lecek kararların Millî Eğitim Bakanına bildirilmesiyle sağlanır. 

Bakanın bu kararları onama veya ret hususunda bir yetkisi yoktur. Ancak uygun bulmadığı 
kararları yeniden incelenmek üzere Senatoya veya Üniversitelerarası Kurula 15 gün içinde gen 
gönderilebilir. Senato ve Üniversitelerarası Kurul bir ay içinde aynı konu üzerinde alacağı kararı 
Millî Eğitim Bakanına bildirir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mercilerine başvurmak hususun
daki hakları saklı kalmak üzere, kesindir. 

Öğretim üyelerinin tâyinleri ve maaşları ile ilgili hükümler saklıdır. 

Madde 15. — Üniversite öğretim üyeleri; üniversite doçentleri ile üniversite profesörleridir. 

I 

Tmvo süe do< < udiyi 

Madde 17. — Üniversite öğretim üyeliğinin başlangıcı olan «Üniversite doçentliği» sıfatı bu 
kanunda gösterilen imtihanı başarmakla kazanılır. 

Madde 18. — Üniversite doçentliği imtihanına girebilmek için adaydan Devlet memurlarında 
aranan genel şartlardan başka şunlar istenir : 

a) Öğretim görevi alacağı bilim koluyla ilgili bir yüksek öğretim diplomasından başka, 
memlekette üniversite bilim doktorası yapmış bulunmak veya yabancı memleketlerde almış ol
duğu doktora diploması Millî Eğitim Bakanlığı tarafından usulüne göre onanmış bulunmak veya 
tıp doktoru diplomasını aldıktan sonra usulüne göre uzmanlık kollarından birinde uzman yetkisi
ni kazanmış olmak; 

b) Doktor unvanını ve tıpta uzman vetkisini aldıktan sonra kendi bilim veya meslek kolu 
ile ilgili bir işte en az dort yıl eylemli olarak çalışmış bulunmak. 

Madde 19. — Doçentlik imtihanı adayın ilgili olduğu bilim kolunun profesörlerinden Üniver
sitelerarası Kurulca tertiplenecek Üniversitelerarası jüriler tarafından yılda bir defa açılır. Do
çentlik imtihanından önce aday yabancı bilim dillerinin birinden imtihan edilir. (Bu yabancı 
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dil, adayın kendi dalı dolayısiyle bilmesi gerekli ve tabiî olan dillerden başkadır.) Bunu başaran
lar girecekleri bilim kolunun doçentlik imtihanına alınırlar. Yabancı dil ve doçentlik imtihanla
rının nasıl yapılacağı özel yönetmeliğinde gösterilir. Yabancı dil imtihanında başarı sağlamıyan 
adayın istemi üzerine imtihan kâğıdı jüri başkanı tarafından kendisine gösterilir. Aday imtihan 
sonucuna yazılı olarak itiraz ederse bu itiraz Üniversitelerarası Kurulca incelenip kesin karara 
bağlanır. 

Doçentlik imtihanını başaranlar «Üniversite doçenti» unvanını alırlar. İmtihanı başaramayanlar 
gelecek yılların imtihanlarına girebilirler. 

Yabancı memleketlerde doçentlik yetki ve unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da 
ilgili fakültelerin düşünceleri alındıktan sonra Üniversitelerarası Kurul karariyle üniversite do
çenti sayılırlar. 

Yukarıki fıkralar uyarınca üniversite doçenti unvanını kazanmış olanların üniversite öğretim 
üyeliklerine tâyinlerinde aylık dereceleri, kadro maaşları ne olursa olsun 3656 sayılı Kanuna göre 
almaya müstahak oldukları derecenin bir üstüne yükseltilir ve bu suretle tâyin olunanların bir 
alt derecede geçirmiş oldukları hizmet süreleri ilk yükselme sürelerinden indirilir. 

Madde 21. — Doçentlerin görevleri; üniversite öğretim kurullarında, enstitü ve lâboratuvar-
larla iş yerlerinde bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, kürsü profesörünün göstereceği dersi 
okutmak, pratik çalışmaları uygulamak, proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmektir. 

I I 

Üniversite profesörlüğü 

Madde 24. — Üniversite profesörleri, üniversite doçentleri arasından tüzüğü gereğince seçilirler. 
Üniversite profesörlüğüne seçileceklerde aranacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak üniversitelerde doçentlik yapmış veya üniversite doçenti un
vanını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı ile ilgili bir bilim veya meslek işinde çalışmış bulun
mak, (Dışarda bir süre çalıştıktan sonra üniversitede görevlendirilen doçentler için bu süre üniver
sitede geçmiş gibi hesabolunur, ancak bu sürenin en az bir yılının üniversite içinde eylemli do
çentlikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları 
ve çalışmaları ile tanıtmış olmak. 

Her hangi bir ders için profesör bulunamazsa Fakülte Profesörler Kurulu karariyle o üniversite 
doçentlerinden biri geçici olarak bu dersle görevlendirileceği gibi diğer üniversitelerin doçentlerin
den biri bu görevi geçici olarak yapmak üzere kadrosu ile naklolunabilir. Bu kanunun 22 nci mad
desine dayanılarak bu dersle açıktan görevlendirilecek üniversite doçentlerinin aylıkları genel hü
kümlere göre düzenlenir. 

Üniversite profesörlüğü yeteneğini yukarıki fıkralara göre ispat etmiş olan üniversite doçentle
rine, kadroya bağlı olmaksızın, kanun ve tüzük hükümleri uyarınca; «Üniversite profesörü» unvanı 
verilir. Bu gibi profesörler maaşlarını doçentlik kadrosundan almakla beraber, profesörlük kadro
sundan maaş alan üniversite profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. Ancak, bunlar 
Rektör olamazlar ve bağlı olduğu kürsüde profesörlük kadrosundan maaş almakta olan bir üni
versite profesörü varsa, o kürsünün «Kürsü profesörlüğüne» seçilemezler. 

Madde 26. — Profesörlerin tâyinleri; Fakülte Profesörler Kurulunun seçimi ve Senatonun uy
gun bulması üzerine müşterek kararla yapılır. 

Madde 27. — Sözleşme ile üniversitelerde görevlendirilecek yabancı profesörler veya uzmanlar, 
Fakülte Profesörler Kurulunun teklifi, Senatonun karan ve Millî Eğitim Bakanının onamı ile tâyin 
olunurlar. Sözleşme sürelerinin- bitmesi dolayısiyle veya başka sebeple işlerine son verilmesi de ay
nı usule bağlıdır. Bunlar öğretim görevleri bakımından bu kanunla aylıklı öğretim üyeleri için 
konulmuş olan hükümlere bağlıdırlar. 
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III 
Kürsü kuruttan 

Madde 28. — Her kürsü, Kürsü profesörünün başkanlığında, o kürsüye bağlı bütün öğretim üye
lerinden oluşmuş bilimsel bir kuruldur. 

Kürsü profesörü, evvelce Ordinaryüs Profesör unvanını almış olanların hakları saklı kalmak 
üzere, Fakülte Profesörler Kurulu tarafından tüzüğü gereğince seçilir. 

Kürsü kurulları her yan yılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az dört defa toplana* 
rak kürsünün öğretim ve bilimsel araştırma işlerini görüşür. Kürsü profesörü bu hususta kürsü 
öğretim üyelerini ve yardımcılarını belli ödevlerle görevlendirebilir. Bu toplantılardan en az iıti-
sine öğretim yardımcıları da katılır. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının adlan, üniversitedeki özel odaları müstesna ol
mak üzere, enstitü, klinik, lâboratuvar, şantiye gibi yerlere aşılamaz ve bunlarla ilgili resmî kâ
ğıtlara bastırılamaz. 

Kürsü porefsörlüğünden ayrılanlar «Kürsü profesörü» unvanını kullanamayıp sadece «Üniver
site profesörü» unvanını muhafaza ederler. 

Madde 29. — Kürsü profesörlerinin görevleri şunlardır : 
a) Üniversite öğretim kurullannda bir kürsüyü idare etmek ve ders okutmak; 
b) Pratik çalışmalan ve seminerleri yönetmek; 
c) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak ve yaptırmak; 
d) Kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araştırma islerinde ilgilileri görevlendirmek ve gere

kenlerle iş birliği yapmak ve bu alandaki çalışmalan düzenlemek ve denetlemek; 
e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve yardımcılarının çalışmalarını izlemek ve yetişme

leri için gerekli tedbirler almak. 
Hsr hangi bir kürsüde profesör bulunmazsa o kürsünün en kıdemli doçenti, eğer o kürsüde 

doçent de yoksa o üniversitenin profesörlerinden veya bu kanun gereğince üniversite profesörü 
unvan ve yetkisine sahibolanlardan biri Profesörbr Kurulunun teklifi ve Senatonun karan ile o 
kürsünün yönetimiyle görevlendirilir. Diğer üniversitelerin profesörlerinden biri de, bu görevi ge
çici olarak yapmak üzere kadrosiyle naklolunabilir. Üniversiteler dışında bulunan üniversite pro
fesörleri arasından görevlendirileceklere verilecek aylıklar genel hükümlere bağlıdır. 

Her kürsünün öğretim, seminer ve ilmî araştırma ve yayım faaliyetleri her yılın Nisan ayı 
içinde kürsü profesörü tarafından, kürsü öğretim üyelerinin yazılı mütalâası alındıktan sonra bu 
mütalâalarla birlikte bir raporla dekanlığa bildirilir. Bu raporlar Mayısın ilk yansı içinde yapı
lacak Genel Kurul toplantılannda okunur. Bilimsel çalışmalan Genel Kurulca yeterli görülmiyen 
kürsülerin durumu dekan tarafından Senatoya bildirilir, 

Üniversite dışında çalışma ve üniversite tazminatı 

Madde 30. —- Her üniversite öğretim üyesi, Devlet memurlan için kabul edilmiş olan belli 
çalışma saatlerinde Öğretim, bilimsel araştırma ve inceleme görevlerinin gerektirdiği yerlerde (kli
nik, lâboratuvar, enstitü, atelye, şantiye,resmî, özel veya zati kitaplıklar, bilimsel arşivler) bu
lunmakla ve bağlı olduğu bilim ve uzmanlık kolunda öğretim, araştırma, çalışma ve yayımlar 
yapmak ve yardımcılanna yaptırmakla, imtihanlan düzenlemek ve yapmakla, fakülte ve üniver
site kurullan tarafından kendilerine verilen işleri görmekle, üniversite ve fakültelerde kurulacak 
komisyonlarda bulunmakla veya kendilerine verilecek başka geçici görevleri yapmakla ve öğre
tim yapılan aylarda haftanın en az iki günü belli saatlerde, kendi fakültelerinde öğrencileri kabul 
ederek onlara gerekli alanlarda yardım etmek ve yol göstermekle ödevlidir. Bu kabul saatleri öğ-
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retim üyeleri tarafından, her yıl Kasım ayı içinde Dekanlığa bildirilir ve fakültede ilân olunur. 

Tıp fakültelerinde staj iyer öğrencilerin kliniklerde yetiştirilmeleri tarzını gösteren bir yönet
melik hazırlanır ve ilgili öğretim üyeleri bu yönetmelik uyarınca hazırlıyacakları bir programı 
her staj döneminde Dekanlığa bildirirler. 

Öğretim üyelerinin görevlerine devamları bakımından denetlenmeleri, aşağıdaki şekilde dü
zenlenecek imza cetvelieriyle gerçekleştirilir : Her dekan kendi fakültesinde yapılan derslerin ve 
aşağıda yazılı diğer çalışmaların saatlerini ve bunları yapan öğretim üyelerinin adlarını göste
ren genel bir programı her öğrenim dönemi başında fakülte ve fakültelere bağlı okul ve ku
rumlarda ilân eder; ayrıca ilgili öğretim üyesinin mütalâasına göre, ders, seminer, doktara 
kur'u, lâboratuvar, atelye, şantiye, uygulama, staj saatlerini ve genel programa göre bunları 
yapacak öğretim üyesinin ve yardımcılarının adlarını gösteren günlük cetveller hazırlar. Her 
öğretim üyesi ve yardımcısı dersine veya bu fıkrada yazılı çalışmalara başlamadan önce, o 
saatteki ders ve çalışma konusunu belirterek, bu cetveli ve imtihan günlerinde Dekanlıkça hazır
lanacak imtihan cetvellerini imzalar. Günlük cetveller Dekanlıkta Özel bir dosyada saklanır. 

Öğertim üyelerinin bilimsel bakımdan denetlenmeleri onların yayınları üzerinde olur : Her 
öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının sonuçlarını, ders notlarını, bilim ve müracaat kitapları
nı,' yurt içinde veya dışındaki bilimsel kongrelerde yaptığı tebliğ veya ilmî müdahaleleri, bağlı 
olduğu fakültenin yayımları arasında veya özel olarak yayınlamak ve bunlardan birer nüsha
sını dekanlığa ve rektörlüğe vermek zorundadır. Malî imkânsızlık yüzünden yayınlanamıyan 
eserlerin daktiloyla yazılmış birer kopyası verilir. Eser sahibine Fikir ve sanat eserleri Kanu
nunun tanıdığı haklar saklıdır. 

Her öğretim üyesinin bilimsel yayınları için, ilgili fakülte dekanlığında ve rektörlükte Özel 
birer arşiv tutulur. 

Madde 31. — Üniversite öğretim üyelerinden istiyenler, belli çalışma saatlerinden haftada 
10 saati aşmamak ve üniversitedeki görevlerine dokunmamak şartiyle, mesleklerine uygun olan 
bilim ve uzmanlıklarına giren serbest işleri yapabilirler. Bu takdirde ek görev tazminatını 
gerektiren hizmetleri ve 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi esaslarına göre adı geçen maddede 
yazılı görevlerden yalnız birini alabilirler. 

Üniversite dışında serbest meslek icra eden öğretim üyeleri bu mesleklerinin icrasında adları
nın başında akademik unvanlarını kullanamazlar. 

Üniversite dışında çalışan öğretim üyeleri, ne gibi işler yapmakta olduklarını veya yapmak 
istediklerini her öğretim yılı başında bir bildiri kâğıdı ile kendi fakülteleri yönetim kuruluna 
bildirirler. 

Yönetim Kurulu bu bildiri kâğıdında gösterilen işleri, mahiyet ve zaman bakımından bu ka
nun hükümlerine aykırı bulursa, buna itiraz eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zaman, üyenin bağlı 
bulunduğu Fakülte Profesörler Kurulu sebeplerini açıklıyarak, bu yolda karar verir. Profesörler 
Kurulu bu kararında, yönetim kurulu kararını uygun bulmadığı veya rektör başka fakültelerin 
benzer işlerdeki kararlarını farklı gördüğü takdirde, iş senatoca incelenerek karara bağlanır. 
Senatonun, kararma rektör katılmazsa o iş Üniversitelerarası Kurulca incelenir ve kesin karara 
bağlanır. 

30 ncu maddedeki görevlere dokunmamak ve gereken denetlemler yapılmak şartiyle -dışarda 
görülebilecek serbest işler.için ayrılacak zaman, haftanın ilk beş gününde, her gün iki saat ol
mak üzere düzenlenir ve bu saatler ilgili öğretim üyesi tarafından dekanlığa bildirilir. Bu suretle 
üniversite dışında çalışan öğretim üyeleri ve Devlet memurları için konulmuş olan belli çalışma 
saatleri içinde veya dışında kazanç sağlıyan bir serbest meslek işini gördükleri için Vergi Usul 
Kanununa göre defter tutmak zorunda olan porofesör ve doçentler, bu kanunun yayımı tari
hinden başlıyarak bir ay içinde durumlarını, bağlı bulundukları fakültelerin dekanlığına bildirir
ler ve bu bir aydan sonra 32 nci maddede yazılı üniversite tazminatını alamazlar. 
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Madde 32. — Bu kanun hükümlerine göre üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğretim 

kurumlarında eylemli olarak öğretim görevinde bulunan ve 31 nei maddeye göre ayrıca resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan öğretim üyelerine, aylıklarından ve rektörlük, dekanlık, enstitü 
müdürlüğü, lâboratuvar şefliği gibi üniversite içinde alman ücretli yönetim hizmetlerine ait ek 
görev tazminatlarından ve devrim tarihi dersi veya konferansı ücretlerinden başka, üniversitedeki 
klinik, lâboratuvar, seminer, atelye ve şantiyedeki çalışmalarına ve alacağı kitap, bilimsel dergi 
ve sair araçların masraflarına karşılık «üniversite tazminatı» adı ile her ay aşağıdaki miktarlar 
üzerinden ayrı bir para verilir. 

Lira 

Doçentlere 600 
Profesörlere 1 000 

Maçlde 38. — Üniversite asistanları üniversite öğretim mesleki için her kürsünün gerektirdiği 
şartlara ve asistanlık yönetmeliğine göre seçilirler. Üniversite asistanları, kürsü profesörünün veya 
bu görevi yapan öğretim üyesinin aynı kürsüdeki diğer Öğretim üyelerinin yazılı mütalâalarını 
aldıktan sonra yapacağı teklif üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onamı ile rektör tarafından 
aday olarak tâyin edilirler. Bunların asilliklerinin onanması da en az bir yıl aday olarak çalış
tıktan sonra aynı usulle yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri aynı usulle bir yıl uzatıla
bilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisi kazanmamış üniversite asistanları asilliklerinin 
onandığı tarihten başlıyarak dört yıl içinde doktora veya uzmanlık imtihanını vermekle ödevlidir
ler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen asistanların durumları kürsü profesörünün teklifi üze
rine profesörler kurulunda incelenir ve gerekli görülenlerin süresi bir defaya mahsus olmak üzere 
bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir. Bunu bu süre içinde sağlamıyanîarm veya üniversitede asistan 
olarak çalışmakta devamları gerekli görülmiyenlerin tayinlerindeki usule uyularak üniversite 
asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan asistanlara, 
doçentlik imtihanı için yapacağı bilim araştırmalarına başladığı ilgili fakülte profesörler kurulu 
tarafından belirtildiği tarihten başlıyarak bu araştırma ve çalıştırmaların gerektirdiği süre için 
dört yılı aşmamak üzere, aylıklarından başka her ay 300 lira verilir. 

Asistanlık yönetmeliğine asistanların her kürsünün özelliğine göre yetiştirilme tarzını gösteren, 
ve teorik ve pratik bilgilerinin artırılmasını sağlıyan hükümler konulur. 

Madde 39. — Üniversite öğretim mesleğinin tabiî kaynağı olan üniversite asistanlığına tâyin 
edilebilmek için Devlet hizmetine girmekte aranan genel şartlardan başka şunlar istenir: 

a) Görev alacağı bilim kolu ile ilgili bir yüksek öğrenim diploması almış olmak; 
b) Yabancı bilim dillerinden birini çalışacağı dalda gerekli bilimsel incelemeleri ve araştırma

ları yapacak derecede bilmek; 
c) Fakülte profesörler kurulunca seçilecek bir jüri tarafından asistan olmak istediği bilim 

dalından yazılı bir imtihanda başarı göstermek. 

Madde 40. — Üniversite asistanlarının görevleri şunlardır: 
a) Fakülte profesörler kurulunca yanına verildiği profesör veya doçentin lüzum göstereceği 

çğretim ve uygulamalarında hazır bulunmak; 
b) Kendisine verilen göreviyle ilgili tercüme, inceleme, araştırma, uygulama ve yayım vazi

felerini vaktinde ve düzenli yapmak; 
c) Yanında bulunduğu öğretim üyesinin göstereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma ve 

uygulamalarına yardım etmek. 

Madde 43. — Üniversite genel sekreteri ile zat işleri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri üniver-
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site öğretim meslekî üyeleri dışında olmak üzere üniversite yönetim kurulu kararı, fakülte sek
reterleri, fakülte yönetim kurulu kararı üzerine rektörün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan tâyin olunurlar. Üniversite genel sekreteri ile fakülte sekreterlerinin yüksek öğrenim diplo
masına sahibolması şarttır. 

Saymanlık işleri müdürleriyle memurları Maliye Bakanlığınca tâyin edilirler. Diğer aylıklı me
murların tâyinleri fakültelerde dekanların, üniversite merkez örgütünde genel sekreterin teklifi 
üzerine rektör tarafından yapılır. 

Hizmetlilerden rektörlüğe bağlı olanları genel sekreterin inhası üzerine rektör, fakültelere bağ
lı olanlardan klinik ve enstitüler hizmetlilerini kürsü profesörü veya enstitü müdürlerinin inha-
siyle, diğerlerini doğrudan doğruya dekanlar tâyin ederler. 

Madde 45. — Her üniversitede Öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının disiplin işlerinde 
bu kanun hükümlerine göre dekan, rektör ve senato yetkilidir. 

Madde 46. — Üniversite öğretim üyelerinden bu kanun ile belirtilen üniversite eğitim ve öğ
retim görevlerinden kendilerine düşenleri uygun yolda yerine getirmiyenlere veya meslek vekar 
ve haysiyetine uymıyan hareketlerde bulunanlara, fakülte veya üniversite yönetim kurullarının 
teklifi üzerine hareketlerinin senatoca kestirilecak ağırlığına veya aşağıdaki fıkralarda belirtilen 
hallere göre şu disiplin cezaları verilir: 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirme; görevi yahut meslek vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dolayı 

kusurlu sayılmaktır. 
c) İşten çekilmiş sayma; tâyin edildiği göreve mazeretsiz 15 gün içinde başlamıyan, sürekli 

olarak sekiz gün veya bir öğretim yılı içinde topu yirmi gün özürsüz olarak işi başına gelmiyen 
veya bu kanun gereğince yükümlü olduğu ödevleri yerine getirmediği, hususiyle, öğretim, bi
limsel araştırma ve inceleme yapma ve bunların sonuçlarını açıklama işlerinde yetersizliği profe
sörler kurulunca tesbit edilen öğretim üyeleri hakkında uygulanır. 

d) Üniversite öğretim meslekinden çıkarma; üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer bırak-
mıyacak şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan ötürü mıhkemece hüküm giyenlerin üniversite öğretim 
meslekinden çıkarılmasıdır. Bu sebeple meslekten çıkarılanlar akademik unvanlarını taşıyamazlar. 

Bu cezalar kütüğe geçirilir ve yazı ile doğrudan doğruya ilgiliye bildirilir. 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı ceza, doğrudan doğruya dekan veya rektör tarafından verilir. 

Bunlara karşı senatoya itiraz edilebilir, (c) ve (d) fıkralarındaki cezalar senatoca karar altına 
alınır. 

Madde 48. — Senatoca onanan göreve dikkati çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı bil
dirme tarihinden başlıyarak on gün içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üniversiteler
arası Kurulda incelenir. Bu kurulun kararları takdire bağlıdır. Son ve kesindir. Başka hiçbir 
mercie başvurulamaz. 

Madde 52. — Üniversiteler ve bunları oluşturan fakültelerden ve 2 nci madde uyarınca tüzel 
kişiliğe sahip enstitü ve kurumlardan her biri bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz ve benzerlerin
den başka her türlü hukuki işlemler yapmaya yetkilidirler ve kendilerine bağışlanan veya vasiyet 
edilen taşınmaz mallarla bağışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığında iktisabettikleri ta
şınmaz mallar, adlarına tapu kütüğüne kaydolunur. 

Madde 54. — Üniversitelerin ve bunları oluşturan fakülte ve kurumların gelir kaynakları şun
lardır : 

a) Genel bütçeden verilecek ödenek; 
b) Özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak yardımlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alman harçlar ve ücretler; 
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d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve kurumlarda yaptırılacak araştırma ve 

danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş veya kişilerden alınacak paralar; 
e) Yayın satış gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri; 
g) Enstitü, lâboratuvar, klinik, ve poliklinik gelirleri; 
h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek kârlar; 
i) Bağışlar ve vasiyetler. 

Madde 58. — Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve kurumlardan gerekli görülen
ler için kullanılmak üzere her üniversiteye 500 000 ve bir üniversiteye bağlı olmıyan her fakül
teye 100 000 liraya kadar bütçeye konulacak ödeneklerinden döner sermaye verilebilir. 

Bu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve kurumlar arasmda dağıtılması ve gerektiğinde bi
rinden ötekine aktarılması Üniversite Yönetim kurullarınca yapılır. 

Madde 60. — Üniversite senatoları, bütçedeki ödeneğinden lisans ve doktora öğrencilerine ya
pılacak her türlü yardımlarda uygulanacak esasları koymaya ve haklarında 2910 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi hükümleri uygulanmak şartiyle lisans öğrencileri için ayda 150, doktora öğren
cileri için ayda 200 liraya kadar fakülteler emrine burslar avutmaya yetkilidirler. Senatoların 
bu konudaki kararları fakülte yönetim kurullarınca uygulanır. 

Madde 61. — Kendilerine ek görev olarak döner sermaye saymanlığı ve memurluğu verilen, 
üniversitenin aylıklı memurlarına döner sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 100 liradan 
300 liraya kadar ücret verilebilir. 

Madde 62. — Doçent ve profesörleri; bilimsel çalışmalarının memleket içinde ve dışında gerek
tirdiği inceleme gezilerini yapmak, çalışma veya araştırmalar için belli yerlerde incelemelerde 
bulunmak; belli bir işi doğrudan doğruya yapmak veya yapılmasını yönetmek gibi bilim ve mes
lek hizmetleri için, Fakülte Profesörler Kurulu kararı ile bağlı oldukları üniversite dışında, ge
çici olarak görevlendirmeye rektörler yetkilidirler. Bu yolda görevlendirilenler aylıklarını ken
di üniversitelerinden almakla beraber başka yerlere gönderilmiş iseler geçici görev yolluklarını 
üniversite hesabına gönderildikleri takdirde kendi üniversitelerinden, başka daire ve idarelerce 
istenmişlerse o daire veya idareden alırlar. Üniversite hesabına memleket dışına gönderilmeleri 
halinde kendilerine verilecek yolluklar, hakiki yol masrafları ödenmek ve gündelikleri memleket 
içi gündeliklerinin üç mislini aşmamak üzere senatolarca belirtilir. Çalışmalarının gerektirdiği 
her çeşit idari ve teknik harcamalar, işin ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. Bu kanunun 30 ve 
32 nci maddeleri bunlar hakkında da uygulanır. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere katılmak üzere üniversite hesabına dış memleketle
re gönderilecek öğretim üyelerinin gönderilme şadları, usulleri ve sırası senatoca bir yönetmelik
le düzenlenir. Bu yönetmeliğe, 4489 sayılı Kanuna göre dış memleketlere gönderilecek öğretim 
yardımcıları hakkında da aynı suretle hükümler konulur. 

Üniversite öğretim üyelerinden her hangi birini ilgili fakülteler profesörler kurullarının teklif 
ve kararlariyle başka üniversite veya fakültelerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı aşmamak 
üzere kendi kadroları ile nakledilmek suretiyle görevlendirmeye rektörler yetkilidir. 

Madde 63. — Üniversite profesörleri her türlü protokol işlerinde Yargıtay, Danıştay ve Sa
yıştay üyeleri için uygulanan usullere bağlıdır1 ar. 

Madde 64. — Bu kanun hükümleri dışında kimseye. «Üniversite Doçenti» ve «Üniversite Pro
fesörü» unvanı verilemez. 

Yetkisi olmaksızın üniversite öğretim üyelerine mahsus akademik unvanları veya üniversite, 
fakülte ve bunlara bağlı kurumlara mahsus unvan ve alâmetleri kullanmak yasaktır. Bu yasağa 
aykırı hareket edenler bundan menolunacakları gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri de 
uygulanır. 
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Dokuzuncu Bölüm 

Geçici hükümler 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine uymıyan tüzük ve yönetmelikler bu kanunun ya
yımı tarihinden başlıyarak en geç üç ay içinde bu kanuna uydurulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde üniversitelerde rektör bulunan
lar, eylemli üniversite profesörü kaldıkça, bu tarihten başlıyarak üç'yıl daha rektörlük görevlerine 
devam ederler. Bundan sonraki rektör seçimlerinde şimdiye kadar belirmiş olan sıra gözetilir. 

Üniversite ve fakülte organlarının ve dekanların seçimleri kanunun yayımı tarihinden başlıya
rak bir hafta içinde yapılır. Bu kanunun yayımı tarihinde dekan olan öğretim üyeleri yeniden de
kan seçilebilirler. Dekanlar, yenisi seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. 

Madde 66. — Üniversite profesörlerinden öğretim görevini yapabilecek durumda bulunduk 
îarı ilgili üniversite senatosunca kabul olunanlar, emeklilik bakımından, yaş tahdidi hükümlerin
den ayrı tutulur. 

Madde 69. — Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarla fakülte ve üniversite kurullarında ve 
senatoda her üye oyunu kabul veya ret yolunda vermekle ödevlidir. Çekimser oy ret sayılır. 

Madde 71. — Üniversite öğretim üyeleriyle yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Memur
lar Kanununun genel hükümlerine bağlıdır. Bunlardan Memurlar Kanununun 79 ncu maddesi ge
reğince verilecekleri, üniversite merkez örgütünde çalışanlara rektörler, fakültelere bağlı olanla
ra dekanlar verir. Bundan yukarı izinler rektörlükçe verilir. 

Rektör istediği izinini senatonun muvafakati ile Millî Eğitim Bakanından alır. Üniversiteyi 
temsilen dış memleketlere yaptığı seyahatlerde seyahatinin gayesi ve seyahat dönüşünde sonuçları 
hakkında senatoya bilgi verir. 

Madde 72. — Bu kanun gereğince üniversitelerde eylemli öğretim görevi alacak doçent, pro
fesörlerin seçimlerinin ne yolda yapılacağı ve nitelikleri ile kendi alanlarında bilim araştırmaları 
için gerekli derecede hangi eski veya yeni dilleri bilmeleri icabettiği bir tüzükle belirtilir. 

Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için 18 nci madde uyarınca imtihanını verdikleri ya
bancı bilim dillerinden başka bir yabancı bilim dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bulun
duklarını da bir imtihanla belirtmeleri şarttır. Bu imtihan, yabancı dilden ilgili bilim dalında ya
zılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi suretiyle yapılır. Doçentlik dil imtihanlarında ilgililere ta
nınmış olan itiraz hakkına dair hükümler profesörlük için yapılan dil imtihanlarında da uygulanır. 

MADDE 2. — 4936 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Bu kanunun yayımından önce 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu gereğince ka
zanılmış olan «Ordinaryüs Profesörlük», «Üniversite Profesörlüğü» ve «Üniversite Doçentliği» un
vanları, yetkileri ve hakları saklıdır. 

EK MADDE 2. — Üniversitelerin ilmî araştırma ve inceleme masraflarının karşılanması için bir 
fon tesis edilmiştir. Bu fona aktarılacak para 1961 bütçe yılından itibaren bütçede açılacak yeni 
bir fasla konacak tahsisatla karşılanır. Bu fasla konulacak tahsisat her üniversite için bir milyon 
lirayı geçemez. Bu fonun fakülteler arasında paylaştırılması Senatoca yapılır. Bu fondan yapılacak 
harcamalar 1050 ve 2490 sayılı Kanun hükümleri ile Sayıştay denetine tâbi olmayıp Senatonun 
görevlendireceği bir kurulca denetlenir. 



No. 115 — 279 — 28.10.1960 

Türkiye C u m h u r i y e t i D e v l e t B a ş k a n l ı ğ ı n a y a z ı l a n 

t e z k e r e n i n t a r i h v e n u m a r a s ı : 27 .10 .1960 2/100 

B u k a n u n u n i l an ın ın B a ş b a k a n l ı ğ a b i l d i r i l d i ğ i n e 

da i r D e v l e t Başkan l ı ğ ından , g e l e n t ezke ren in 

ta r ih .ve numarası : 27.10.1960 4/455 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımı tarihinde asistan olanların doktora ve uzmanlık im 

ilhanları hususunda hakları saklıdır ve süreleri bu kanun hükümlerine bağlıdır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
27 Ekim 1960 
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