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tane profesör varsa gene 20 idi. Şimdi ise biz 
doçentleri profesör adedinin yarısı kadar ko
yuyoruz. Buna ilâveten müstakil kürsüsü olan 
doçentler de buraya gidiyor, öyle pozisyonlar 
olur ki; bâzı fakültelerde bu suretle kürsüde 
ders veren doçent adedi fazla olur ve oralarda 
doçentler ekseriyete geçer. Bu vaziyette de alt 
kademe profesörlere hükmeder ki, esas kararlar 
dışında bâzı kararlar çılkabilir. Bu bakımdan 
profsörlerin yaşlarına, tecrübelerine ve meslek
lerine bünm'eten orada fazlalık teşkil etmesi 
esas olduğundan şimdiye kadar 20 doçent işti
rak etmelkte idi. 60 profesöre mukabil 30 tane 
doçentin verilmesini sağlamış olduk. 

Fakülteler arasındaki muvazieneyi bozmak 
şekli de vardır. Emanullah Çelebi arkadaşımı
zın fikri kabul edildi. Doçentlerin Profesörler 
Kuruluna girmemesini sağlarsak hiçbir zaman 
profesörlerden fazla adam da temsil edilmemiş 
olur. 

EBSÜ VEHBÎ — Ordinaryüs tâbiri kalkmış 
bulunuyor. Bu daıha evvel belirmiş yani mük
tesep llir hak olarak mütalâa edilebilir. Bunun 
için izahat verebilirler mi? 

SOLMAZER İRFAN — ilerde gelecektir. 
Biraz daha sabırlı olmalarını arkadaşıma tavsi
ye ederim. Bu bakımdan endişeleri yersizidir. 

ATAKLI MUClP — Aynı şeyi soracaktım, 
arkadaşım söylediği için vazgeçiyorum. 

EMANULLAH GELEBl — 60 profesör, 30 
doçent. Bu kurulda gene profesörler hâikim ola
cak. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Emanullalh Bey, değ'işltİrjgenizde İsrar ediyor 
•musunuz ? ' j 

ÇELEBİ EMANULLAH — Evet, 
BAŞKAN — Değiştirge teklifini reylerinize 

•arz ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. I 

ULAY SITKI — Fakat burada ordinaryüs 
tâbiri geçiyor. 

BAŞKAN — İlerde gelecek, izahat verile
cektir, yeû gelince. 

SOLMAZER İRFAN — Ordinaryüs profe
sör unvanı kalkıyor. Ama, bunlar gene kürsü 
profesörüdürler. Kürsü profesörler otomatik-
•man buraya dâhildirler. Eğer arkadaşlar, kanu-
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nu ve esbabı mucifoesini okutsalardı bu soruları 
sormıyacaklardı. Bu ba'kımdan yarbayım ma
zurdur. 

YILDIZ AHMET — Bugün aldık. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi 
oyunuza vaz'ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun. 
AKKOYUNLU FAZIL — Sözcü arkadaşmış 

lüzumsuz çıkışlar/ yapıyor; vakit geçtir, yorgu
nuz, asabımız bozulur, birşey söyleriz olmaz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOLMAZER İRFAN — Fazıl Bey haklıdır. 

Belki lüzumsuz tarizlerde bulundum. Bunu bir 
kardeşinizin latifesi olarak kabul etmenizi rica 
ederim. 

BAŞKAN — Mesele kapandı; 7 ııci maddeye 
geçiyoruz. 

Madde 7. — Yönetim Kurulu, dekanın baş
kanlığında, öğretim görevi başında bulunan ön
ceki dekanla, profesörler kurulunca profesörler 
arasından seçilecek üç profesör ve profesörler 
kurulunda üye olan' doçentler arasından aynı ku
rulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi öğre
tim üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim Kurulu fakülte tüzük • ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurul kararlarının ye
rine getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri 
alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri Fakülte Yö
netim Kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aid-
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin karar
lar verir. Ancak, çıkarılma karlarlarına karcı 
ilgililere bildirildiğinden başlıyarak beş gün 
idinde Senatoyo itiraz olunabilir. Yönetim Ku
rulu ile Senatonun bu kararlanma karşı başka 
hiçbir mercie başvurulamaz. 

Öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgi
lendiren konuların görüşülmesinde Yönetim Ku
rulu bunlardan ikişer temsilciyi davet eder/ek 
bilgilerime müracaat edebilir. Ayrıca her sö
mestr başında öğrenciler ve öğretim yardımcı
ları kendi ortak problemlerini temsilcileri vası-
tasiyle Yönetim Kuruluna bildirirler. Öğretim 
yardımcılarının temsilciler|i her • ders yılı ba
şında fakültenin bütün • öğretim yardımcıları 
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