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lüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 
bütçe yık Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/924, 1/248) 
(S. Sayısı : 818) 160,215:216 

3 . - 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte 
Cearlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşki
lâtına dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Millî Savunma komisyonları 
raporlan (1/600) (S. Sayısı : 790) 160,217:218 

4 — Türkiye Cumhuriyeti ile .Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti arasında yakın 
akrabaları 1952 yılına kadar Türkiye'ye 
göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatan
daşlarının Bulgaristan Halk Cumhuriye-
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tin'den Türkiye Cumhuriyetine göç etme
leri hakkında Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/522) (S. Sayısı : 822) 

160,219:220 
5. — Devlet Güzel Sanatlar akademi

leri kanunu tasarısı ile istanbul Milletveki
li Muhiddin Güven ve 10 arkadaşının, Gü
zel sanatlar Akademisi kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/480, 2/84) (S. Sayısı :757) 160,221:222 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege elek
trik Türk Anomin Şirketi arasında Demİr-
(köprü Hidro - Elektrik teslislerinin devri
ne mütaallk olarak akdedilen ve 6844 sa
yılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin 

Sayfa 
feshi hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonları raporları (1/392) (IS. Sayısı : 681 e 
İnci ek) 160:169 

7. — Devlet MühenJdislİk ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine'nin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri hakkında kanun teklifi, Trab
zon Milletvekili Selâhattdn Güven, Antal
ya Milletvekili İhsan AtaövHin, Devlet Mü-
hen'dİslik ve Mimarlık Yüksek okulları ka
nunu teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân 
Komisyonlarımdan 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (IS. Sayısı : 742) 169:212,228 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik toplantısının uzaması ve 
çoğunluk kalmaması sebebiyle; 

21 . 3 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 17,00 de sön ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
BaşakanvekiJi Çorum 
Nurettin Ok Abdurrahman Güler 

Kâtip 
Afyon 

Mehmet Göbekli 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 6831 sayılı Ortalan Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/639) (İçişleri, Köy İşleri, Mali
ye, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

2. — Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı (1/640) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — Milî Eğitini Mensupları Yardımlaşma 
Kurumu kanunu tasarısı (1/641) (Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

4. — Cumhuriyet Sen'aJtosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşınım, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/852) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarlda ve 
Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğlu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bâzı hükümler ve geçici madde 
dklenmesi hakkında kanun teklif i (2/853) (Ma
liye ve Plân komisyonlarımla) 

6. — Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafa
oğlu'nun, 237 sayılı Taşıt Kanununla bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/854) (Plân Komis
yonuna) 

7. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu ve 
2 arkadaşının, 6200 sayılı Kanunun 28 nci mad
desinin (D) fıkrasına bir bendin ilâvesi hakkın
da kanun teklifi. (2/855) (Bayındırlık, Maliye 
ve Plân komisyonlarıma) 

Tezkere 
8. _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğünün 1966 bütçe yılı KesinlhesaJbına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1107) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — BaşkanvekiM Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Muslihittin Gürer (Sakarya), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassın
lar. Yoklama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk elde edile
memiştir. Bu sebeple birleşimi 30 dakika sonra 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,08 
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ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,36 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER ; Muslihittin Gürer (Sakarya), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN —-Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 
Yoklama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er

miştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü gün
demde önemli konular olduğu cihetle arkadaş
larımın gündem dışı söz taleplerini yerine ge-
tiremiyeceğim, özür dilerim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1..— Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1109) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine dair Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
20 . 3 . 1969 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı 
45 gün hastalığına binaen 15 . 10 . 1968 tarihin
den itibaren. 

Kastamonu Milletvekii Muzaffer Akdoğanlı 
60 gün hastalığına binaen 31 . 1 . 1969 .tarihin
den itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer 10 gün 
hastalığına binaen 10 . 2 . 1969 tarihinden iti
baren. 

Sivas Milletvekili Kâzım Kangal 53 gün has
talığına binaen 6 . 2 . 1969 tarihinden itibaren. 

^iyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu 
37 gün hastalığına binaen 21 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren. 

Sivas Milletvekili Nihat Doğan 11 gün has
talığına binaen 18 . 2 . 1969 tarihinden itibaren. 

Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan 15 gün 
hastalığına binaen 13 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren. 

Elâzığ Milletvekili Kemal Satır 38 gün ma
zeretine binaen 12 . 3 . 1969 tarihinden itibaren. 

îzmir Milletvekili Mustafa Uyar 10 gün ma
zeretine binaen 17 . 2 . 1969 tarihinden itibaren. 

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ 15 gün 
mazeretine binaen 17 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı 
45 gün hastalığına binaen 15 . 10 . 1968 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekii Muzaffer Akdoğanlı 
60 gün hastalığına binaen 31 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer 10 gün 
hastalığına binaen 10 . 2 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Kâzım Kangal 53 gün has
talığına binaen 6 . 2 . 1969 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu 
37 gün hastalığına binaen 21 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Nihat Doğan 11 gün has
talığına binaen 18 . 2 . 1969 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan 15 gün 
hastalığına binaen 13 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Elâzığ Milletvekili Kemal Satır 38 gün ma
zeretine binaen 12 . 3 . 1969 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îzmir Milletvekili Mustafa Uyar 10 gün ma
zeretine binaen 17 . 2 . 1969 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN— Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ 15 gün 
mazeretine binaen 17 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•. 2. — Geçici Komisyon Başkanlığının, Cumhu
riyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in, Ulaştırma 
Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünde hava seyrüsefain hizmet
lerinde çalışan personele verilecek, tazminat ve 
tanınacak haklara dair olan kanun teklifinin, 
komisyonlarına havale edilmesi hakkındaki tez
keresi (2/688, 3/1110) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Geçici 
Komisyon Başkanı Sayın Hüsamettin Gümüşpa-

la tarafından verilmiş bulunan bir önerge var-
dıi', okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'-

nın, TCDD işletmesinde çalışan bir kısım me
murların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
881 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifini görüşme üzere Genel 
Kurulun 22 . 1 . 1968 tarihli 8 nci Birleşimde 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuza, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in, Ulaş
tırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünde hava seyrüsefer 
hizmetlerinde çalışan personele verilecek taz
minat ve tanınacak haklara dair olan kanun 
teklifinin mevzuun ilgisi bakımından Komisyo
numuza havalesine delâletlerinizi saygılarımla 
ars ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îzmir 

Hüsamettin Gümiişpala 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmakta
yım. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Süleyman Onan'm izini hakkında söz 
istiyorum. («Oylandı, oylandı» sesleri.) 

3. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

4. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Seçim
lerin Pazartesi günkü birleşime tehirini tazam-
mun eden bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan komisyon se

çimlerinin 24 . 3 .1969 Pazartesi günü yapılma
sı hususunda karar alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

İzmir :.•"•'. 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, gereği buna göre icra edilecektir. 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/947, 1/325) (S. Sayısı: 817) 

2.— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildirİ7nİ7iin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/924; 1/248) 
(S. Sayısı : 818) 

3. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Sa-
vunma komisyonları raporları (1/600) (S. Sa
yısı, : 790) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 
yılına kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıl
lı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cum
huriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmele
ri hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/522) (S. Sa
yısı : 822) 

5. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri ka
nunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sanatlar akade
misi kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/480, 2/84) (S. Sayısı : 
757) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemde 
mevcut açık oylamalarımız var. 1, 2, 3, 4, 5. 
maddede kayıtlı kanunların açık oylamasının, 
müsaade ederseniz oy kupalarının sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle sağlanmasını te
min edelim. Kabul mü efendim?.. («Kabul» ses
leri) Kabul. 

Gündemde bulunan 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı 
sırada kayıtlı açık oylama muameleleri için oy 
kupaları sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

İŞLER 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/392) (S. Sayısı: 681 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 
Hepinizce malûmdur ki, Pazartesi günkü 

birleşimde, bir saat süre zarfında görüşülmesi 
öngörülen kanunlar içinde sıra sayısı 681 e bi
rinci ekte kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi ara
sında Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sa
yılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi 
hakkında kanun tasansı müzakereye alınmış ve 
müzakeresi intacolunduğu bir sırada vakit hita
ma erdiği cihetle bugünkü birleşime bırakılmış
tı. 

Mezkûr kanun tasarısının üzerinde konuş
malar cereyan ettiği sırada Komisyon söz al
mış bulunmakta idi. Şimdi Komisyona söz ve
riyorum. 

Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA FEYYAZ 

KOKSAL (Kayseri) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, 

Geçen celse Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devri
ne mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
IÇanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısını görüşmeye devam etmiş
tik. Arkadaşlarımızdan bir kısmı ve bilhassa 
Sayın Kırca mühim bir mevzu üzerinde dur
muşlardı. 

Sayın Kırca, beyanlarında, 1924 Anayasası 
ile 1961 Anayasasının farkını belirtmişler ve 
1961 Anayasasında kuvvetler ayrımı prensibine 
işaret ederek, 1924 Anayasasının 26 ncı madde
si gereğince Büyük Millet Meclisine tanınan te-
kelli ve akçalı yüklenme sözleşmelerini ve im
tiyazları onamak ve bozmak maddesinin 1961 
Anayasasında yer almadığını söylemişlerdi; doğ-
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rudur. 1961 Anayasasına göre icra ve teşriî 
organın yetkileri tamamen ayrılmıştı, icranın 
bu işine her hangi bir şekilde tedahülde bulun
mamak gerekir. Bu hususta getirilen tasarıda 
buna dikkat etmek zaruridir. Bu bakımdan Ko
misyon olarak biz de bu temenniye uyarak, 
Devlet Su işlerine, mukavelenin feshi hakkında 
bir yetki tanınması şeklinde maddelerin değiş
tirilmesini öngörüyoruz. Bu şekilde verilen tak
rirlere uyacağız. Takrir olduğunu işitmiş bu
lunuyoruz, eğer hazır değilse biz de hazırlıya-
cağız. Bu şekliyle biran evvel bu kanunun yü
rürlüğe girmesini sağlıyacağız. 

Bu esnada bir arkadaşımız gayet tuhaf bir 
beyanda bulundular; Devlet Hazinesinden 10 
milyon liramn şunlara, bunlara peşkeş çekilen 
bir para olarak telâkki edilmesini ifade ettiler 
M, bu gayet yanlış bir ifade tarzıdır. Devletin 
ve Hazinenin burada zararı yoktur. Elbette 
mukavele feshedilecektir. Esasen mevcudolmı-
yan, bir araya gelemiyen, umumi heyetlerini to-
parlıyamıyan ve şu anda yürürlükte olmayan, 
hiçbir hükmüyle mevcudolmıyan bir şirketin 
devri mevzuubahistir. Şirketin devriyle, Ha
zinenin menfaatine devriyle birçok vatandaşları
mız da 10 milyondan faydalanarak ıstıraplarını 
tedavi etmiş olacaklar. Kanun tasarısı, Hazine
ye zarar yükliyen bir kanun tasarısı değildir, 
vatandaşımızın da, Hazinenin de menfaatinedir, 
saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, grup 
adına söz istemişsiniz, buyurun. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Grup 
adına Sadun Aren konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aren. 
T. i. P. GRUPiJ ADINA SADUN AREN (is

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
mahiyeti hakkında Sayın Meclis aydınlanmış bu
lunmaktadır. 

Mesele kısaca; 1956 yılında Demirköprü Ba
rajının elektrik üretiminin dağıtımı işi bir özel 
şirkete devredilmiştir. Şirket bunun için bâzı 
ödemeler yapmıştır. Bu kanunla yapılmak is
tenen, bu mukavelenin gereği kadar uygulan
madığı, bunun için mukavelenin feshedilmesi 
lâzımgeldiği, bir de bu münasebetle Devlet Su 
İşlerine verilmiş olan 10 750 000 liranın şirke
te iadesi meselesidir. 

Daha evvelce temas edilmiş. Demek ki, ka
nunla iki şey yapılmak isteniyor; birincisi, iki 
mukavele feshediliyor, birisi bu elektrik şirke
tinin işletme imtiyazı mukavelesi, diğeri de de
vir mukavelesi. İkinci yapılan şey de; bir pa
ranın iade edilmesi. Yani, bu mukavelelerin 
feshedilmesinden dolayı ortaya çıkmış olan 
malî ihtilâf da bir çözüme bağlanıyor bu kanun
la. 

Mukavelelerin feshedilmesine böyle bir ka
nun gerekli midir, değil midir meselesi burada 
daha evvelce tartışıldı. Bunun üzerinde dur-
mıyacağım. 

Yalnız şunu belirtmek isterim ki, imtiyaz 
mukavelesi Bakanlar Kurulu kararı ile tasdik 
edilmiştir, bir kanunla feshedilmesi zaten ge
rekli değildir. Devir mukavelesi bir kanunla, 
1956 senesindeki bir kanunla tasdik edilmiştir, 
belki yine bir kanunla feshedilmesi gerekli ola
bilir, fakat daha önemli olan nokta, bir kanun
la bir mukavelenin feshedilmesinden dolayı or
taya çıkacak olan malî meselenin çözülmesidir. 

Burada da bir kuvvetler ayrılığı meselesi ba
his konusudur. Kanunla mukavele feshedilebi-
lir, fakat bu fesihten doğan ihtilâflar yine ka
nunla çözülmez. Mukavele feshedilir ve kendi
sini alacaklı hisseden taraf mahkemeye müra
caat eder, mahkemeden karar alır. 

10 750 000 liranın kanunla şirkete iade edil
mesi hukuk prensiplerine aykırıdır. Şirketin bu 
hâdiseden sonra mahkemeye müracaat etmesi 
ve ne hakkı varsa onu tesbit ettirmesi lâzımge-
lir. Gerçekten böyle bir mukavelenin feshedil
mesinden doğacak karşılıklı zarar ve kârlar me
selesi bole bir heyette halledilemez. 

Nitekim insanda şüphe uyandıracak bir du
rum da vardır : Şirket Devlet Su işlerine 
10 750 000 lira vermiştir, 1960 senesinden evvel. 
Bu parayı şimdi faizsiz olarak geri istemekte
dir. Eğer gerçektetı istirdadı bu derece kabil 
bir para olsaydı, (aşağı - yukarı 5 milyon lira
dan daha fazla faizi tutar bunun o zamandan be
ri) bundan alâkadarların vazgeçmiş olması in
sanı düşündürmektedir. Bu itibarla, kanunun 
2 nci maddesinin, yani 10 750 000 liranın Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketine iade edilmesi
ni emreden maddesinin bu kanundan çıkarılma
sı lâzımgelir. Sadece devir mukavelesi feshe
dilir, alâkadarlar mahkemede bu meseleyi hal
lederler. 
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Bu heyetin bu şirkete 10 750 000 lirayı iade ı 
etmeye hakkı yoktur. Bu kadar mı iade edil
melidir, daha mı az iade edilmelidir, daha mı 
çok iade edilmelidir, bunu her halde mahkeme 
tâyin eder, Yüce Heyetiniz tâyin edemez. 

Bu vesileyle bir küçük gerçeği, bir Önemli 
gerçeği tekrar hatırlatmak isterim; o da özel 
sektörcülüğün âkibetidir. Vaktiyle yapılmak is
tenen şey; Devlet bir baraj inşa edecek, bir şir
ket bunu işletecek... Her zamanki yanlış düzen, 
fakat bu bile mümkün olmamış, ayağına dolaş
mış ve yürütülememiştir. 

Bunlardan ders alınmak lâzımgelir, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun 
Sayın Çetinsoy. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 
kanunun bir Anayasa meselesi ortaya çıkarması 
muvacehesinde Sayın Coşkun Kırca arkadaşımı
zın ileri sürdüğü hususların Komisyonca benim
sendiği ve biraz evvel Komisyon adına konuşan 
arkadaşımız tarafından bir takrir hazırlanmak
ta olduğu veya bir takrir verilirse, kanunun, 
Enerji Bakanlığına imtiyaz mukavelesinin fes- | 
hi şeklinde yetki evrilmesi olarak tashih edile
bileceğini beyan buyurdular. 

Sayın Coşkun Kırca'nın çok haklı olarak 
ileri sürdüğü bir hususun komisyonca benim
senmesi yerindeyse de, benim için naçiz görü
şüme göre yapılmak istenen şey, yine hukuka 
aykırı bir tasarruftan ibaret olur. 

Şöyle ki; eski 1924 senesi Anayasası hüküm- ' 
lerine göre, Yüce Meclisimizin bu gibi imtiyaz
ları vermek üzere kanun yapma yetkisi Anaya
sada bulunduğu için, p tarihte böyle bir kanun 
ile bir imtiyaz mukavelesi tanınmış, Ege Elekt
rik Türk Anonim Şirketine bu şekilde bir or
taklık yapmak yetkisi tanınmıştır. O tarihte, 
şimdi konuşmalardan anlaşılmaktadır ki, 10 
küsur milyon bu şirkete verilmiş, barajın inşa
sı sebebiyle şirket faaliyetleri inkıtaa uğramış 
veya yapılamamış. Şimdi 10 küsur milyonun, 
bu mukavelenin feshi dolayısiyle Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketine iadesi hususu bir prob
lem olarak huzurumuza gelmiş. 

Benden evvel konuşan bâzı hukukçu arka
daşların da işaret buyurduğu gibi, eğer bu ano- | 

i nim şirket ile Devlet veyahut Enerji Bakanlığı 
Elektrik İşletmesi arasında bir ihtilâf varsa, 
bu ihtilâfın çözüm yolu hakikaten Yüce Mecli
simiz değildir. İhtilâf varsa mahkemeye gide
bilir. 

E, ne olacak şimdi? Bir mukavele var, bu 
mukavelenin feshi mümkün olmadıkça bu 10 
küsur milyon da iade edilmiyecektir. Anonim 
şirket ortaklarının hukukunu da düşünmek 
mecburiyeti vardır. 1961 Anayasamızın açık 
hükmüne göre, bu kabil kanunların çıkarılamı-
yacağı hakikaten bütün hukukçularca da, sa
yın yüce Meclisçe de kabul edildiğinden, tekli
fin, kanun ile Enerji Bakanlığına yetki veril
mesi şeklinde de sağlanacağı kanısında deği
lim. Gene kanuna aykırı bir davranış içine gir-

I - miş oluruz. Naçiz kanaatime göre yapılacak iş, 
mukavelenin feshi taraflar arasında birriza 
olabilir. Bundan dolayı bir ihtilâf çıkarsa ta
raflar mahkemeye gitsin, yapılacak başka iş 
yok. 

Yalnız Sayın Aren arkadaşımızın, hani her 
meselede olduğu gibi şüpheli durumdan bahset
mesi, «Faizsiz paranın geri istenmesinin altın
da bâzı şeyler yatıyor» demesine de iştirak et
meye imkân yoktur. Ortada mevcut bir mesele 
var, hukukî bir mesele var. Bunun halli için 
taraflar her hangi bir surette faiz istemiyor
sa bunun tahtında müstetir veya altında bir 
şey yatıyor diye söylemeye kimsenin hakkı 
yoktur. Hukuk üstünlüğünü kabul etmiş Yüce 
Meclisin, elbette ki vatandaşlarının da hukuku
nu düşünmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Ka
nun tasarısını getiren hükümetin veya kanun 
tasarısını hazırlıyan arkadaşların da bunun dı
şında bir şey düşünmelerini kabul etmek, en 
hafif tabiriyle insafsızlık olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. Kifa
yet önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

HamdiMağden 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi var. İvediliği 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköp-
rü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mütaal-
lik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen Mukavelenin feshi hakkında 

kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi 
arasında Demirköprü Barajı Hidro - Elektrik 
tesislerinin devrine mütaallik olarak 23.5.1956 
tarihinde akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tas
dik olunan mukavele feshedilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen... Buyurun Sayın Kırca. 

A. COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, geçen birleşimde de arz et
tiğim gibi, eski Anayasada mevcut olan imti
yaz mukavelelerinin tasdiki ve feshi yetkisinin 
Parlâmentoya aidolması hususu, bugünkü Ana
yasamız ile kaldırılmıştır. Binaenaleyh badema 
Yüce Meclisin Anayasa gereğince yapamıyaca-
ğı bir işlemin ortadan kaldırılmasına mütaal
lik bir işlemi de yapamıyacağı umumi âmme 
hukuku kaidelerinin bir icabıdır. 

Bu durumda ne yapılmak lâzımgelir? Bu 
durumda yapılacak şey, madem ki yeni Anaya
samız esasen mahiyeti icabı icra organının yet
kileri arasına girmesi icabeden bu hususu yeni
den icra organına iade etmiştir ve madem ki 
halen idarenin bâzı kısımlarında vaktiyle bu 
hususta imtiyaz sözleşmesinin tasdiki için bir 
kanun çıkarıldığına göre, acaba bunu bir icrai, 
idari tasarrufla feshedebilir miyiz diye tereddüt
ler bulunduğuna göre, meseleyi halletmek ba
kımından yapılacak şey, bu fesih yetkisinin Ba
kanlar Kuruluna aidolduğu hususunu bu 1 nci 
maddeye dercetmektir. Bunu Bakanlar Kuru
luna, Devlet Su idleri Genel Müdürlüğünden zi
yade Bakanlar Kuruluna vermekte fayda var. 
Çünkü, zaten mer'i mevzuatımız gereğince de, 

eskiden de böyle idi, Meclise sevk edilmeden 
evvel imtiyaz mukaveleleri Bakanlar Kurulun
dan geçerdi. Binaenaleyh feshinin de Bakanlar 
Kurulundan geçmesi tabiî bir yol olur. 

Burada üzerinde durulabilecek bir tek nokta 
vardır; bir şirket kurulmuş, bu şirkete İdare 
Hukukumuzun prensipleri uyarınca bir baraj 
inşası imtiyazı verilmiş. Bizim kanaatimizce 
de, barajların inşası Devlet tarafından yürütül
mek iktiza eden bir faaliyettir, ama bir karma 
ekonomi sistemi içerisinde barajların inşasının 
Devlet tarafından yürütülmesi gereken bir faali
yet oluşu gerçeğinden fersah fersah mesafe atlı-
yarak, doğrudan doğruya karma ekonominin 
prensibine, özel teşebbüsün temellerine hücum 
etmenin hiçbir bakımdan, en aşağısından man
tık açısından müdafaa edilecek bir tarafı yok
tur. Bir karma ekonomi içerisinde, mahiyeti 
icabı Devlet tarafından yürütülmesi gereken bir 
faaliyetin yürütülmesi bir imtiyaz sözleşmesiyle 
bir özel şirkete verildiği zaman, eğer o özel şir
ket zaten başaramıyacağı bu işi başaramadı diye 
temelinden bir karma ekonomi içerisinde özel 
teşebbüsü ve onun dayandığı temelleri yok et
meye matuf propagandaları bu kürsüde yapmak, 
en aşağısından mesnedolarak alman husus ba
kımından mantıksızdır. Bunu bir tarafa ittik
ten sonra şu nokta üzerinde de durmak iste
riz. 

Bakanlar Kurulu bunu feshetmeye yetkili ol
sun; güzel, fakat bu p-iıket, mukavele ve imti
yaz şartnamesi gereğince Devlet muvacehesinde 
birtakım taahhütlere girmiş. Bu taahhütleri ne 
ölçüde yerine getirmiş? Bu taahhütleri yerine 
getirememekten mütevellit, acaba Devlete karşı 
birtakım malî vecibeler de, Devlete verilmiş 
olan paranın bu şirkete iadesi vecibesi kadar 
bu şirket tarafından Devlet muvacehesinde doğ
muş mu, doğmamış mı? Muhtemelen doğmuş. 
Binaenaleyh Bakanlar Kuruluna alelıtlak bu 
mukaveleyi feshetme yetkisini vermek yerine, 
hukuk prensiplerine, Hazinenin haklarının mâ
kul ölçüde korunması prensibine de riayet ede
rek şöyle demekte fayda görüyoruz: 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demir
köprü Barajı Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak 23 Mayıs 1956 tarihinde 
akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik olunan 
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mukaveleyi, mukavelede ve imtiyaz şartname
sinde mevcut bütün hukukî ve malî hükümleri 
dikkate alarak feshetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

Böyle bir hüküm koyduğumuz zaman 2 nci 
maddeye de lüzum kalmaz. Çünkü, elbette M, bu 
imtiyaz mukavelesi gereğince DSÎ Genel Mü
dürlüğüne bu şirket tarafından ödenmesi gere
ken paranın, mukavele feshedilince ve imtiyaz 
ortadan kaldırılınca ve özellikle halktan toplan
mış birtakım paralar da söz konusu olduğuna 
göre, prensip itibariyle şirkete iadesi icabedebi-
lir, ama, eğer bu işin bu sonuca ulaşmasında 
mesul olan yöneticiler varsa ve bu yöneticilerin 
hisse senetleri mukabilinde topladıkları para
lar karşılığında bu paraları vermiş olan vatan
daşlara karşı birtakım mesuliyetleri var ise, bu 
malî mesuliyetleri Devletin sırtına yükletmekte 
hiçbir sebep yoktur. Evvelemirde bu malî mesu
liyetler giderilir, bu malî mesuliyetler Devlet 
karşısında deruhde edilir ve Devlet bu mame
lekin tasfiyesi bakımından kendisine düşen ne 
ise onu yerine getirir, ama Devletin, bu tasfi
yede kendisine düşen şeyin vaktiyle DSt Ge
nel Müdürlüğüne ödenmiş olan 10 750 000 lira 
olduğu şimdiden söylenemez. Bu hususta idare 
mukavele hükmünü, imtiyaz şartnamesi hükmü
nü dikkate alarak, Devletin iade vecibesi ne 
olmalıdır, bunu tesbit edecektir. Çünkü, bel
ki de bu şirketin Devlete Karşı birtakım yeri
ne getirmediği malî vecibeler vardır ve o malî 
vecibeler tenkis edildiği zaman, idarenin iade 
mükellefiyeti 10 750 000 lira olmıyacak, daha 
düşük bir para olacaktır ve hiç şüphesiz bu ko
nuda bir ihtilâf çıktığı zaman böyle bir ihti
lâfın hal mercii de, yine Anayasamızda da yer 
alan kuvvetler ayrılığı prensibi muvacehesinde 
yargı organlarıdır. 

Bu itibarla, bu 2 nci maddeye de zaten 1 nci 
maddenin yazış tarzına göre, bizim teklifimize 
göre lüzum kalmadığı kanısındayız. Maamafih, 
bu konuda madde üzerinde izahat verildiği za
man yine mütalâalarımızı söyleriz. Şimdiki hal
de 1 nci madde hakkındaki tadil teklifimizi su
nuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, buyurunuz. 
Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar

kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; vaktiyle Salihli'deki De- ! 
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mirköprü Hidro - Elektrik Barajı yapılırken 
halka açık bir anonim şirket örneği vermek gi
bi bir maksat güdülmüş ve bu santralin üre
teceği elektrik akımını şahısların hissedar ola
cakları bir anonim şirkete devretmek uygun 
görülmüş, iki safhadan geçmiş; Bakanlar Ku
rulu bunlara bir imtiyaz vermiş, sonra bir de 
mukavele hazırlamış, bu mukavele de Millet 
Meclisinin kararı ile kanun, halinde onaylanmış. 

Şimdi, bu güzel maksat maalesef gerçek
leşemedi, neticesi bir skandal oldu. Çünkü o za
man yapılan hesaplarda, hidro elektrik barajı
nın inşaatının bütün tesislerinin maliyeti 44 mil
yon liraya mal olacaktı ve bu anonim şirkete 
ortak olan vatandaşlar bu 44 milyon lirayı 49 
senelik bir müddet içerisinde ödiyeceklerdi, fa
kat barajın işletmeye geçtiği tarihe kadar, yani 
1960 yılma kadar bunun 20 milyonu, bilâha-
ra 24 milyonu ödenmiş olacaktı. Yani, 44 mil
yon uzun bir vâde ile ödenmiş olacaktı. Halbu
ki barajın inşaatı 44 milyon liraya değil, 104 
milyon liraya mal oldu. Binaenaleyh, bunun 
ekserisini köylü vatandaşların teşkil ettiği bu 
şirket ortaklan, böyle memleket faydasına iyi 
bir şirkete hissedar olup, oradan ileride kendi 
çoluk çocuklarına devamlı bir kazanç sağlama
yı gütmek gibi bir maksatla buraya ortak olur
larken, nihayet bu şirketin 49 sene gibi bir 
müddet içerisinde 44 milyon lira, yani her yıl 
aşağı yukarı 1 milyon lira ödemek suretiyle bu 
borcun tasfiye edileceği, bunun karşılığında 
da kendisine ve kendisinden sonra çoluk çocu
ğuna bir gelir kaynağı sağlanacağı hesabedil-
mekte idi. Şimdi hidro elektirik barajının in
şaatının 104 milyona çıkması vatandaşın hesa
bını altüst etmiş ve bu ağır yükün altından onu 
kalkamaz hale getirmiştir. Zaten bu şartlar al
tında, anonim şirket kurulduğu günden bugü
ne kadar bu işletmeyi işletememiş ve mukave
le ve imtiyaz şartlarının hiçbirisi bugüne kadar 
yerine getirilememiştir. Aradan 13 yıl gibi 
bir zaman geçmiştir. Şimdi, belki ortaklara 
1960 yılına kadar 10 750 000 lira yerine, tekef
fül ettikleri 20 milyon lirayı ödememiş olmala
rı, eksik bırakmış olmaları gibi bir kusur iza
fe edebilir. Ancak, Devletin de taahhüdettiği 
44 milyon liralık bir maliyet yerine 104 milyona 
çıkması da, karşılıklı diğer bir kusur teşkil 
eder. 

Şimdi, tatbik kabiliyeti bulmıyan bu mu-
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kavelenin feshedilmesi bir zaruret halini almış
tır. Esasen bugüne kadar da uygulanamamış 
olan bu mukavele ve imtiyazın artık feshi zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Şimdi, biz Hükümet mekanizmamızın ne şe
kilde çalıştığını tecrübelerimizle çok iyi biliyo
ruz. «Hükümetin yetkisi dâhilinde bu iş tasfi
ye edilsin» dediğimiz takdirde, 20 sene sonra 
bizim çocuklarımız da milletvekili olur bu Mec
lise gelir ileride, 20 - 30 sene sonra bu işler yine 
tasfiye edilmez. O, onun üzerine atar mesuliye
ti, o, onun üzerine atar mesuliyeti ve bu işler 
sürüncemede kalır gider. Binaenaleyh, bir işi 
yaparken kökünden tasfiye edip, halledip bitir
mek lâzım. Binaenaleyh, kanunun 1 nci madde
si yerindedir; mukavele Millet Meclisinin 6844 
sayılı Kanun ile tasdik edilmiştir. Bunu Ba
kanlar Kurulu kendiliğinden feshedemez. Çün
kü ortada bir kanun vardır, bu kanun yürür
lükte devam edecektir. Binaenaleyh bu kanun
la tasdik edilen mukavelenin yine bir kanunla 
ortadan kaldırılması zarureti vardır. 

Paranın iadesine gelince; 2 nci maddede tek
lifim vardır. 

imtiyazın feshedilmesi haline gelince; 3 ncü 
maddede teklifim vardır. Madde şümulü dışı
na çıkmak istemiyorum. 

O bakımdan o maddeler geldiği zaman fi
kirlerimi ifade edeceğim. 

Ancak, bu kanunun 1 nci maddesinin aynen 
kaıbulünde fayda vardır, işi birtakım müphem 
tâbirlerle, Hükümetin bulacağı formüllerle, 
mukavelenin şartlarına göre halletmek gibi 
birçok karşılıklı dâvalara götürmek, meseleyi 
kolaylaştırmaz. Mahkemelerde zaten işlerin ko
lay kolay neticesi alınmaz; bunların elde edi
lebilmesi için birçok dâvalar açılacak, birçok 
masraflar yapılacak, senelerce uğraşılacak.. 
Vatandaş zaten 13 seneden beri parasını vermiş, 
karşılığında bir kuruş para alamamış, bir fay
dasını görmemiş. Bunun daha fazla ıstırabını 
uzatmakta da hiçbir fayda yoktur. Onun için 
kanaatimce kanunun 1 nci maddesi yerindedir. 

Diğer maddeler üzerinde fikirlerimi ayrıca 
ifade edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Ege Elektrik 
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Türk Anonim Şirketinin imtiyaz mukavelesi 
6844 sayılı Kanunla Meclis tarafından onan
mıştır. Önceden bir mukavele yapılmış, bilâ-
hara zamanın Meclisi bu mukaveleyi tasdik et
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh 6844 sayılı 
Kanuna dayanan bir mukavelenin yine bir ka
nunla feshedilmesi, ortadan kaldırılması gere
kir. Aksi halde, bunu Hükümete verilecek bir 
yetki ile tasfiye yoluna gitmek de doğru de
ğildir. Eğer burada bir mesuliyet mevzuubahis 
ise mesuliyeti, bu mukaveleyi tasdik eden Mec
lisin ya da bu mukaveleyi ortadan kaldıran 
Meclisin önceden paylaşması lâzımgelir. Bu 
itibarla Meclisin kendi mesuliyeti içerisine gi
ren bir konuyu icra organına devretmesi, ya
hut da bir kanunla bu tasfiyeyi siz yapın, bi
naenaleyh bu mukaveleyi siz ortadan kaldırın 
demesi yanlış olur kanaatindeyim. 

Vaktiyle, Anayasa Mahkemesi kurulduktan 
sonra, bu kanunun mevcut Anayasamız muva
cehesinde Anayasaya aykırılığı iddia edilmek 
suretiyle ortadan kaldırılması mümkün idi. 
Şimdi bu yol yine tamamen kapanmış da değil
dir. Taraflardan birisi mahkemeye gitmek su
retiyle, mahkeme yolu ile kanunun Anayasa
ya aykırılığını ileri sürer, Anayasa Mahkeme
sine gidebilir ve keza Anayasa Mahkemesi 
kanunu iptal eder, sonradan taraflar hukukî 
yollardan karşılıklı tasfiyeleri yapabilirler. Bu 
bir yoldur, ama uzun bir yoldur. Bu uzun yol, 
hüsnüniyetle şirket kurmuş olan ve bu arada 
para yatırmış olan, sermaye koymuş olan va
tandaşlarımızı ızrar eder. Bunların meseleleri
ni, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle 
de sürüncemede bırakma yoludur. Bu yanlış
tır. Bu itibarla doğrudan doğruya Yüce Mec
lisin, Hükümet tasarısında olduğu gilbi kanu
nu aynen kabul etmesinde fayda görürüm. 

Anayasa meselelerini burada münakaşa et
liğimiz takdirde, en basit bir meseleyi halle-
dememiş oluruz. O itibarla Komisyondan gelen 
teklifin aynen kabulümde fayda olduğunu bir 
kere daha ifade eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen olma
dığına göre Sayın Coşkun Kırca tarafından 
verilmiş bulunan birinci madde ile ilgili deği
şiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddedeki «Mukavele feshedilmiştir» 

ibaresinin «Mukaveleyi, mukavelede ve imtiyaz 
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şartnamesinde mevcut bütün hukukî ve malî 
bükümleri dikkate alarak feshetmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Sezgin 
buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, meseleyi hu
zurunuzda kısaca özetlemekte fayda mülâhaza 
ediyorum. 

1955 yılında Ege Elektrik Türk Anonim Şir
ketine, Manisa'nın Salihli ilçesinde Demirköprü 
Hidro - Elektrik Santralında enerji üretilmesi 
ve tüketim merkezlerine nakliyle, toptan sa
tışına ait bir imtiyaz Bakanlar Kurulunun bir 
kararı ile verilmiş bulunmaktadır. Bu imtiyaz 
mukavelesine göre tarafların mükellefiyeti mev
cuttur, vecibeleri vardır. Bu ise 23 . 5 . 1956 
tarihinde bir devir sözleşmesine Nafia Vekâle
tine o tarihte bağlı bulunan Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü ile, adı geçen şirket arasında bir 
devir sözleşmesine istinaden yapılmış bulun
makta, bu sözleşmenin üçüncü maddesine göre 
de 1954 yılından itibaren bu şirkete devredile
cek tesislerin bedeline mahsuben yılda beş mil
yon lira olmak üzere, Demirköprü Santralının 
inşaı süresine münhasır olmak üzere, her yıl 
beş milyon lira avans verilmesi gerekmektedir. 
Böylece, adı geçen şirketin mükellefiyeti, avans 
mahiyetinde yılda beş milyon liranın tediyesi-
dir. İnşa süresi içerisinde cem'an yirmi milyon 
lira, adı geçen şirket tarafından Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğüne ödenmek iktiza eder. 

inşaatın sonunda; sözleşmenin dördüncü 
maddesine göre, inşaat bedeli ile avans olarak 
ödenmiş meblağ arasındaki fark, şirket serma
yesi arttırılmak suretiyle yirmi dört milyon li
ralık (B) grupu hisse senedi çıkarılarak Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğüne devredilmek ve 
böylece yirmi milyon liraya, yirmi dört milyon 
lira daha ilâve edilmek suretiyle, o tarihte he
saplanmış bulunan Santralın maliyetine teka
bül edecek yekûnen kırk dört milyon liranın 
faizsiz olarak Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğüne ödenmesi gerekmektedir. Şu halde bir ta
rafın vecibesi budur. Bunu böylece tesbit edi
yorum. 
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Ancak, tatbikatta şirketin Devlete ödediği 
meblâğ on milyon yedi yüzelli bin liradır. Te
sisler, inşatm ikmalini mütaakîp 1960 yılında 
işletmeye açılmıştır. Ancak, 1961 senesine ka
dar yirmi milyon liralık nakit ödeme mükelle
fiyetinden, şirket, 10 750 000 lirasını Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğüne ödemiş, bakiye yirmi 
dört milyon liralık (B) grubu hisse senedini 
çıkararak Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne 
vermemiş bulunmaktadır. 

Bunun sebeplerini araştırdığımız zaman su
nunla karşılaşıyoruz: 

Evvelâ, bu inşaat sözleşmenin yapıldığı ta
rihte tesbit edilen keşif bedeline göre 44 000 000 
liraya değil, 104 000 000 liraya malol-
muş bulunmaktadır. Bunun sebeplerinden bi
risi, 4 . 8 . 1958 tarihinde ittihaz edilmiş bulu
nan yeni döviz kurlarının tatbik mevkiine ko
nulmuş bulunmasıdır. Ayrıca, buna ilâve olarak 
«TEK» kanun tasarısının da kanunlaşması ba
his konusu olduğu cihetle, bütün enerji işletme
lerini tek elden idaresinin bahis konusu olması, 
adı geçen şirket tarafından mukavelede, imtiyaz 
şartnamesinde bahse konu olan mükellefiyetin 
yerine getirilememesi sebebini tesbit etmiş, tev-
lidetmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. Verilen önerge bu kanunun, salâ
hiyet yönünden değişikliğe uğramasını öngör
mekte. Ona katılıp katılmadığınızı beyan ede
ceksiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bendeniz de bu önergeye hangi maksatla 
katıldığımı arz etmek için bu izahatı arz etme
ye mecburum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Peki efendim, 
buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Maksadım, 
Yüce Meclise bilgi sunmaktır. 

Bilâhare bütün santralleri, elektrik üretilen 
santralleri yaptığımız bir çalışma ile ve ittihaz 
olunan bir karara istinaden Etibank Genel Mü
dürlüğüne devretmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, hal böyle olunca, imtiyaz sözleşmesi
ne istinaden adı geçen şirket, mükellef olduğu 
hususların tamamını iradesinin dışındaki bâzı 
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sebeplerle yerine getirme imkânından mahrum 
olmuş ve santralin kurulup hizmete girmesin
den sonra da bu santralın işletilmesi ve bundan 
istifade olunması şirket bakımından mümkün 
olmamıştır. 

Tamamen Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılına kadar işletmiş, 1967 yılından sonra 
da ittihaz olunan bir kararla bu, işletme bakı
mından, Etibank Genel Müdürlüğüne intikal et
miş bulunmaktadır. Bu vaziyette adı geçen 
şirketin ödemiş bulunduğu 10 milyon 750 bin 
lira Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce bir 
haksız iktisap mahiyetinde kalmış bulunmakta
dır. 

Bunun, adı geçen şirkete, kendisinin bu işte 
kusurlu olmaması sebebiyle, aslında başka bir 
malî mükellefiyeti bulunmaması ve sorumlulu
ğunu icabettiren bir halde tesfbit edilmemiş ol
ması bakımından, kendisine iade edilmesi ik
tiza eder. Bu itibarla Anayasa tekniği bakımın
dan, bunun, sevkedilen tasan istikametinde 
birinci maddede muharrer olduğu şekilde değil, 
Bakanlar Kuruluna fesih bakımından verilecek 
bir yetkiyle, bir salâhiyetle halledilmesi, tabia-
tiyle, Bakanlar Kurulunun çıkaracağı kararna
mede bilcümle bu imtiyaz mukavelesinden mü
tevellit varsa mesuliyet hususları mahfuz tutul
mak ve dikkate alınmak suretiyle tasfiye edil
mesi mümkün bulunmaktadır. 

Bu itibarla Hükümet olarak Sayın Kırca'nm 
birinci maddeye ilişkin olarak vermiş bulun
duğu takrire iltihak ettiğimizi ifade etmek is
terim. 

Maruzatıma son vermeden evvel bir hususu 
belirtmekte fayda mülâhaza ediyorum: 

Arz ettiğim durumda, bu hâdisenin özel 
sektörcülüğün âkibetirii ortaya koyduğu şekil
deki Sayın Sadun Aren'in görüşünün varidol-
madığı ortadadır. Çünkü, adı geçen şirketin 
kendi iradesinin dışında, Devlet tasarrufların
dan mütevellidolarak meydana gelmiş bulunan 
sebepler, ifa etmek mükellefiyetinde olduğu ve 
iradesini izhar ettiği hususu aşan bir mükellefi
yeti yerine getirmesine imkân vermemiştir. O 
itibarla, kendisinden sâdır olmıyan bir fiilden 
dolayı özel sektörü buraya getirip de onu mah
kûm etmenin imkânı yoktur. Aslında Sayın Sa
dun Aren, bu kanun tasarısı hakkında mütalâa 
dermeyan etmek için değil, münhasıran bir vesi

le bulmak suretiyle meseleyi de incelemeden, 
esasını bilmeden, hattâ tasarısının gerekçesini 
dahi iyice tetkik etmeden özel sektör hakkında
ki malûm düşüncelerini bir kere daha tekrar et
mek fırsatını ele geçirme düşüncesi içerisinde 
konmuştur. 

Ben başka misal arz edeyim: 
Bugün Türkiye'de gayet ciddî olarak çalışan 

ve memleketimizin büyük enerji probleminin 
hallinde ciddî gayretleri olan, beynelmilel bir 
hüviyet de iktisabetmiş bulunan Çukurova 
Elektrik Anonim Ortaklığı Şirketinin çok güzel 
özel sektör faaliyetinden neden bahsetmez Sa
yın Aren? Bunun izahı da her halde Sayın 
Aren'e düşer. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeye Hü
kümet katılıyor. Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA FEYYAZ 
KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da katılıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin son paragrafı; «Kanunla 
tasdik olunan mukaveleyi feshetmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir» şeklinde değiştirilmiştir. Ko
misyon tekabbül etmiştir, filhal de katılmak
tadır. Bu sebeple birinci maddeyi şimdi okudu
ğum değişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Birinci mad
de değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 2 yi okutuyorum : 
Madde 2. — 6844 sayılı Kanuna ekli 

23 . 5 . 1956 tarihli mukavele hükümleri gere
ğince Ege Elektrik T. A. Ş. tarafından Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğüne ödenmiş bulunan 
10 750 000 (On milyon yediyüzelli bin) lira 
DSİ ce adı geçen şirkete geriverilir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde Sayın 
Coşkun Kırca, buyurunuz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Ba
kana, meselenin tarihçesi ve hukukî konular 
hakkında verdiği izahattan ve takririme iltihak 
etmiş bulunmalarından dolayı teşekkür ederim. 
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Bu ikinci madde üzerindeki mütalâalarımı 
da gene Sayın Bakanın bir mütalâasına istina-
dettirmek istiyorum : 

Kendileri çok haklı olarak dediler ki; «Bu
rada bir sebepsiz iktisap vardır.» Doğrudur. 
Bir mukavele var, mukaveleyi fesih için Bakan
lar Kuruluna yetki verdiniz. Muvaveleyi Ba
kanlar Kurulu feshedince, esasen imtiyaz diye 
de bir şey artık söz konusu olmıyacaktır, mu
kavele ortadan kalkacaktır. Mukavele ortadan 
kalkınca hukukan ne olacaktır? O mukavele 
ve o imtiyaz şartnamesine dayanarak, yani o 
mukavelenin ve o imtiyaz şartnamesinin teşkil 
ettiği hukuk kuralına, hukuk normuna daya
narak Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğüne öden
miş olan bir para, Borçlar Kanunumuzun umumi 
hükümleri gereğince, sebepsiz mal iktisabı hü
kümlerine tâbi olur hale gelecektir. Elbette ki, 
hukuka bağlı bir Devlette, ki Anayasanın 2 nci 
maddesine göre böyle, Hazine, her şahıs gibi 
artık idari hukuk münasebetinden hususi hu
kuk münasebetine intikal edilmiş bir durumda 
hukuk kaideleriyle bağlı olarak bu parayı iade 
etmek mükellefiyeti altında bulunacaktır. 

Şimdi, arkadaşlar, önümüzdeki ikinci madde, 
sanki Türkiye Cumhuriyetinde Hazine münha
sıran âmme hukuku kaideleriyle bağlıdır ve 
zinhar hususi hukuk kaideleriyle bağlı değildir 
gibi son derecede yanlış, zaman zaman, iyi bir 
tâbir değil, çünkü bazaıı nef'i Hazine de olabilir, 
fakat pejoratif anlamında kullanıldığı şekilde, 
nef'i Hazine anlayışının içine girerek sanki se
bepsiz mal iktisabına mütaallik mükellefiyetler 
Hazineyi diğer her hangi hükmî ve gerçek şe-
hıslar gibi bağlamazmışcasına, bunun iadesi 
için ayrıca Hazineye, Devlet Su İşlerine mezu
niyet veren bir hükme ihtiyaç varmış gibi bu 
ikinci maddeyi getirmiştir. Böyle bir hükme ih
tiyaç yoktur arkadaşlar. Hazinenin vatandaş
larla münasebetleri iki ayrı hukuk plânında mü
talâa edilir: İdare hukuk, hususi hukuk. 

Bakanlar Kurulu şimdi mukaveleyi feshede
cek. İmtiyaz da ortadan kalkacak, vatandaşla 
Hazine arasında idare hukuku kaidelerine da
yanan münasebet ortadan kalkacak. Ya bu 
hukukî münasebet muallâkta mı kalacak? Ha
yır, tamamiyle Borçlar Kanunumuzda tarif 
edilen şekilde sebepsiz iktisap durumuyla karşı 
karşıya kalacağız O halde, şimdi, o andan iti

baren vatandaşla hazine arasında artık idare 
hukukundan doğan münasebetler değil, borç
lar hukukundan, hususi hukuktan doğan mü
nasebetler cari olacak. 

Şimdi, bu maddede yalnış, son derecede kötü 
emsal teşkil edebilecek ve vatandaşı buna ben
zer emsallerle Devlet kapısında süründürebi-
lecek ve halen de süründürmekte olan bir an
layışın ifadesiyle karşı karşıyayız. Hazine se
bepsiz' iktisap durumuna düştüğü zaman para 
ödemez. Ödemek için ayrıca Meclisten kanun 
çıkarıp ödeme mezuniyeti veyahut ödeme emri 
vermek lâzımdır. Böyle bir şey yoktur. Hazine 
vatandaşla hususi hukuk münasebetleri içine 
girdiği zaman, bir hususi hukuk hükmî şahsı 
imişçesine hususi hukuk kurallariyle bağlıdır 
ve o kuralların icabını yerine getirir. Hiçbir 
suretle ne bir ita âmirinin ne bir tahakkuk me
murunun, ne de bir saymanın ayrıca malî, ida
ri mevzuata mütaallik bir emre veya mezuni
yete raslamak için kanunları karıştırmasına, 
Hazine ile vatandaş arasındaki münasebet, 
idare hukuku münasebeti olmaktan çıkıp, hu-* 
susi hukuk münasebeti halini aldığı anda ih
tiyacı yoktur. Bilâkis tamamiyle aksine, duru
mu sebepsiz iktisabolarak siz kabul ve tevsik et
tikten sonra, ödeme mükellefiyeti var. 

Bu meselenin, özel teşebbüsçülük veyahut 
kamu teşebbüsçülüğü veya falanla da ilgisi 
Yok. Bu meselenin - benim anlıyabildiğim ka
dar - en geniş mânasında sadece bu mevzuda 
değil; ama biz burada «Sebepsiz iktisaptan do
ğan hükümleri Hazine tatbik edebilmek için, 
ayrıca malî, idare hukukuna giren bir kanu
ni hükümle mezuniyete veya emre ihtiyacı 
vardır.» nazariyesini kabul edecek olursak, Ha
zine ile vatandaş arasında ne zaman hususi hu
kuk münasebetlerine mütaallik benzeri bir hal 
doğsa, o zaman sanki böyle bir kanun geçir
meye lüzum varmış gibi, son derecede yanlış 
bir emsal yaratırız. İşte o zaman, vatandaşın 
hangi parti, hangi iktidar olursa olsun, ge
lip bize ve Hazineye, «Bu ne biçim şey? Beni 
ne hakla, hukuk kaideleri ortada dururken 
süründürüyorsunuz, lüzumsuz formalite içine 
atıyorsunuz, lüzumsuz bürokrasi içine meselele-
leri boğuyorsunuz?» demeye, yerden göğe ka
dar hakkı olur. Böyle bir şey yoktur. 

Ben, Sayın Bakanın da benimle hemfikir ol
duğuna kaaniim, ama, bürokrasi zihniyeti içe-
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risinde, bu paranın ödenmesine müşkilât çı
karabileceklerin bulunabileceği, mülâhazasi 
kendisinde ağır basmaktadır, onun için «Ko
yalım» demektedir, ama, mahzurlarını arz edi
yorum: 

Bunu koyarken öyle bir emsal yaratıyoruz 
ki, fevkalâde yanlış yollara gidiyoruz. Yapıla
cak şey, bunu buraya koymaktan ziyade, Ma
liye Bakanlığımızın bir kısım memurlarına âriz 
olmuş bulunan ve kendilerini sadece ve sadece 
idari hukuk kaidelerine bağlı sayma hastalı
ğından kurtarmak lâzımdır ve evvel emirde, 
hukuk anlayışlarını genişltemek lâzımdır. 

ikinci mahzur : 
Şimdi bakınız arkadaşlar, «Adı geçen şir

kete geri verilir».. Biraz evvel Sayın Bakanın, 
iştirak etmek lûtfunda bulundukları ve mad-
deleşen hükümle de çelişme haline düşüyor. 
Gerçi Sayın Bakan burada izah ettiler; muka
velede cezai şart var, ama, cezai şartın tatbik 
edilebilmesi için gerekli şartlar da yerine gel
memiş. Bu itibarla, hakikaten bu paranın 
10 750 000 lira olarak iadesi gerekecek, ama 
biz Bakanlar Kuruluna bir vecibe yükledik, de
dik ki: «Bu mukaveleyi, bu imtiyaz şartname
sini alacaksın, tetkik edeceksin. Ne ödemek la
zımsa, onu da ona göre düşüneceksin, tetkik ede
ceksin. ona göre feshedeceksin». Şimdi, Bakan
lar Kurulu belki de yapacağı tetkikat sonun
da yine 10 750 000 lira ödiyecek, ama belki 
de ödemiyecek. Hiç değilse 1 nci maddeyi, bel
ki de ödememesini mümkün kılacak şekilde 
yazdık. Şimdi burada, «Geri verilir», «Ödenir» 
deniyor. Hiç değilse deyiniz ki, «Devlet Su 
İşleri şu kadar para vermeye mezundur, şu had 
dâhilinde para vermeye mezundur. «Hiç değil
se bunu deyiniz. Buna da taraftar değilim. 
Çünkü aslında, hukukî durumun, hususi hukuk 
münasebetine intikal ettikten sonra, muhasebe
si neticesinde, idare neyi ödemesi gerektiği
ne kaani ise onu ödiyecek. Şirket te, «Hayır, 
daha fazlasını ödemen lâzım» derse, mahkemeye 
gidecek. Muhtemeldir ki, bütün bunlar olmı-
yacak, bu para ödenecek ve bitecek, ama hu
kuk prensipleri üzerinde duruyor isek, her ba
kımdan bu 2 nci madde yanlıştır. 

Hülâsa ediyorum: 
Ortada bir sebepsiz iktisap vardır. Durum, 

idari hukuk münasebetinden, hususi hukuk mü-
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nasebetine intikal etmiştir. Ve Borçlar Kanu
nunun sebepsiz iktisaba mütaallik hükümleri 
şu anda Hazineyi de, Devlet Su İşlerini de bağ
lar halde olacaktır. Binaenaleyh, buna lüzum 
yoktur. 

Lüzum olmaması için ikinci sebep ise, ma
dem ki Bakanlar Kurulu hukukî durumu tetkik 
ederek mukaveleyi feshe yetkili kılınmıştır, 
«Şu kadar parayı illâ da ödiyeceksin» diye, 
Devlet Su İşlerine ve Hazineye emir ihtiva eden 
bir hüküm burada sevk etmek, 1 nci maddede 
biraz evvel kabul buyurduğunuz hükümle de 
çelişme haline bizi düşürmek olur. 

Bu itibarla, bu maddeyi tamamen ortadan 
kaldıralım ve aslında birtakım mukavemetlerle 
idare içerisinde karşılaşılırsa, o mukavemet
lerin dayandığı zihniyeti, onlara yine bu iza
hatı naklederek ve icabında biraz katı davra
narak yürütelim ve bu emsali burada yaratmı-
yalım. Çünkü - aksi halde, mümasil olan veya 
olmıyan, en geniş anlamında, ne zaman Hazine 
vatandaş karşısında sebepsiz iktisap durumu
na düşer, «Yok efendim, olmaz bu parayı ödi-
yemezsiniz, ancak, kanunla Meclis izin verir
se ödenir» gibi hukuka bağlı Devlet zihniye
tiyle kabili telif olmıyan bir emsal yaratmış 
olmaktan endişe ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda'yı ve Sayın 
Kemal Çetinsoy'u, bu madde üzerinde söz alan 
milletvekilleri olarak yazdım, Sayın Fethi Çe-
likbaş'ı da sıraya kaydettim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir saatlik süre zar
fında görüşülecek kanunlar müddeti hitama er
miştir. Bu sebeple, bu kanunun müzakeresine 
gelecek birleşim devam edeceğiz. 

7. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri hakkında ka
nun teklifi, Trabzon Milletvekili Selahattin Gü
ven, Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulları kanunu 
teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/533, 2/117, 2/204, 2/361) (S. Sayısı : 742) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi hususunu Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

, bul edilmiştir. 
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Raporu okutmaya lüzum var mı efendim? 
(«Yok» sesleri) Yok. 

Tümü üzerinde söz istiyenler : 
O. H. P. Grupu adına Sayın Erim, A. P. Gru-

pu adına Sayın Karakaş; şahısları adına Sayın 
Savacı, Sayın Özarda, Sayın Abdülbâri Akdo
ğan söz istemişlerdir. 

0. H. P. Grupu adına buyurunuz, Sayın 
Erim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÎHAT ERİM 
(Kocaeli) — Büyük Meclisin sayın üyeleri; 

Müzakeresine başladığımız kanunu, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak memnunlukla 
karşılamaktayız. Memleketimizin plânlı kalkın
ma devresine girmesinden beri, teknik alandaki 
yetiştirme işleri önem kazanmıştır. Bilhassa, 
memleketin süratle ma'kinalaşması, sanayileşme
si, bugünkü dünya gidişine ayak uydurabilme
miz için hayati bir değer taşımaktadır. Bundan 
dolayı, teknik öğretim yapan müesseselerimizin 
süratle rasyonal örgütlere kavuşturulması ge
rekmektedir. önümüzdeki bu kanun tasarısı, bu 
yolda atılmış, yerinde ve güzel bir adımdır. Bun
dan dolayı, kanun tasarısını memnunlukla kar
şıladığımızı söylüyoruz. 

Bu münasebetle temennimiz, teknik alandaki 
bilimsel öğrenim ve eğitim çalışmaları yapılır
ken, plân hedeflerinin ^6z önünde tutulması, 
teknik öğrenimin memleket içinde yaygınlaşması 
için belli noktalarda toplanmaması, halen İs
tanbul, İzmir ve Elâzığ'daki okulları kapsıyacak 
olan bu kanunun, ilerde aynı mahiyetteki yeni 
öğretim müesseseleri açılması suretiyle, memle
ketimizin nüfus dağılımı, sanayileşme ihtiyaçları 
ve plânın öngördüğü çerçeve içinde yurdumu
zun muhtelif yerlerine yayılmasını bilhassa ar
zulamaktayız. Ümidederiz ki, Hükümet bu yolda 
gayretler sarf edecektir. 

Her eğitim konusunda olduğu gibi, bu aka
demilerin başarısı için de öğretim üyeleri yetiş
tirmek, yetişenleri, yetişmekte olanları bu aka
demilere, bu müesseselere bağlı tutabilmek çok 
önem verilmesi gereken bir husustur. Kanunda bu 
nokta göz önünde tutulmuş ve öğretim üyeleri
nin unvanları, tazminatları bir ölçüde ette alın
mış, ama bunun yanında, Türkiye'nin yıllardan 
beri yüksek öğrenim, akademiler ve üniversite
ler için öğretim üyesi yetiştirme meselesi henüz 
halledilebilmiş değildir. Evvelce bu yolda gay- İ 

retler sarf edilmiştir. Yabancı ülkelere üniver
siteler için öğretim vazifesi görecek gençler ye
tiştirilmek üzere tahsisatlar alınmıştır, burslar, 
kadrolar alınmıştır. Bunların doldurulmasında, 
her sene gönderilmesi lâzımgelen miktarda gen
cin bulunmasında güçlük çekildiğini biliyoruz. 
Bu yolda da ne gibi yeni teşebbüsler yapılması 
gerektiğini her halde Hükümet, Plân Dairesi ile 
istişare ederek, oranın da mütalâasını alarak 
tesbit ve tetkik etmektedir. 

Bu kanunun müzakeresi vesilesiyle, Hükü
met adma bu konularda Büyük Meclise ve Bü
yük Meclisin kürsüsünden kamu oyuna ferahla
tıcı açıklamalar yapılırsa onları da sevinçle kar-
şılıyacağız. 

Kanunun maddelerine geçildiği zaman, yeri 
geldikçe maddeler üzerindeki mütalâalarımızı 
ayrıca arz edeceğiz. 

Tekrar ediyorum; kanunu olumlu karşılıyo
ruz, memnunlukla karşılıyoruz ve memleket için, 
gençlerimiz için hayırlı neticeler vermesini dili
yoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ca
hit Karakaş, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; halen huzurunuzda görüşülmekte olan 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
kanun tasarısının tümü üzerinde A. P. Meclis 
Grupunun fikirlerini ve düşüncelerini kısaca arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bugün değil, iktisaden ve sosyal yapı itiba
riyle geri kalmış memleketlerde, bilâkis en ileri 
medeniyet seviyesine ulaşmış olanlarda dahi te
mel ve uygulamalı araştırmalar büyük bir ciddi
yet ve önemle ele alınmakta ve bu hususlarda 
büyük harcamalar yapılmaktadır. 

Memleketimiz gibi birçok altyapı tesislerin
den mahrum kalmış, sanayi ve teknolojik kapa
sitesi sınırlı ve fakat iktisadi gelişmesini mevcut 
imkânlariyle kısa zamanda gerçekleştirmek azim 
ve gayretinde olan bir ülke için, memleket şart 
ve imkânlarına uygun yeni teknolojilerin araştı
rılması, geliştirilmesi ve tatbiki konusu büyük 
bir ehemmiyet taşımaktadır. Şurası bir gerçek
tir ki, sanayi ve teknolojik alanlardaki geliş
me ancak ilmî araştırmalarla mümkün olmak
tadır. Çeşitli memleketlerde gayrisâfi millî hâ-
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sılanın yüzde 3 mertebesine kadar bir mikta
rı araştırmalar için ayrılırken, bizde bu mik
tar binde 4 civarında kalmaktadır. Her hangi 
bir memlekette tatbik edilen bir teknolojinin 
memleketimiz için iyi sonuçlar vereceği söyle
nemez. Ayrıca; başka memleket teknolojileri
nin aynen kullanılmaları da ekonomik ve sos
yal gelişme yönünden pek çok mahzurlar do
ğurmaktadır. O halde bütün mesele, Türkiye 
için hamle verici araştırmaların yapılması, 
memleket imkânlarına uygun teknolojilerin sa-
nayiimize, ziraatimize ve inşaat sektörlerimize 
girmesi bir zaruret haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri; araştırmanın baş 
problemi her şeyden önce eleman konusudur. 
Gelişmiş ülkelerde bilim adamı ve araştırmacı 
adedi gittikçe artmaktadır. Az gelişmiş ülkele
rin gelişebilmeleri için ise gerekli nitelik ve sa
yıda bilim adamı adedinin artırılması elzem 
olmuştur. Çeşitli memleketlerde bu tip eleman
ların tüm nüfusa oranı binde 6 mertebesine ka
dar yükselirken, memleketimizde bu oran 1964 
teki istatistiklere göre, on binde 12 civarında 
kalabilmiştir. 

Her yönü ile kalkınma hedeflerine ulaşabil
memiz için büyük ve kapasiteli bir teknik kad
ronun yaratılması ve çalıştırılması icabetmek-
tedir. Nitekim bu realist görüşü beniımsiyen 
İkinci Beş Yıllık Plân, eğitim hedeflerini tes-
bit ederken ve tedbirlerini vaz'ederken, teknik 
eleman ve hususiyle" mühendis ve mimar sını
fına ve araştırıcı hüviyetteki kadroya ait bâ
zı. esasları kabul etmiştir. 1968 - 1982 yılları 
arasında teknisyen ve sanatkâr sayısında ol
duğu gibi, mühendis sayısında da büyük bir 
artışa ihtiyaç vardır. 1969 da 30 500 olan ih-
ıtîyaç 1972 de 40 200, 1982 de ise 94 800 e çıka
caktır. Talep artışı, 1967 senesi yüz olarak ka
bul edilirse 1972 de 159. 1982 de 377 olacaktır. 

Kalkınmanın gerektirdiği insangücü ihti-
yaçlariyle bu insanofacünün yetistiri müessese
lerin mevcut kamiöteleriyle verebilecekleri in-
sangücü arasındaki fark, bu elemanlardaki 
açık miktarını ifade etmektedir. Bu açık mik
tarı Türkiye^de 1969 da 11 300. 1972 de 16 200, 
1982 de ise 55 800 olarak hesaplanmıştır. Bura
dan da £ÖrülmeT<ıtedir ki, mühendis yetiştiren 
müesseselerin artırılması, mevcutların p*enisle-
ttilmesi zarureti ortada durmaktadır. Bu yeti
şen mühendis ve mimar zümresini araştırıcı 

hüviyette ve kabiliyette yetiştirmek ise kal
kınmamızın istediği araştırmacı açığını kapat
maya yarıyacak ve böylece memleketteki tek
nolojik gelişmeyi sağlamak imkânı doğabile
cektir. 

işte, biz A. P. Meclis Grupu olarak bugün 
müzakeresi yapılmakta olan Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık akademileri kanun tasarısını 
böyle bir ihtiyacın giderilmesine hizmet edici 
karakterde görmekte ve bu sebeple de memle
ketimiz için faydalı olacağına inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; yeni üniversite ve 
yüksek okul açılması, öğretim üyesi sayısı ile 
sıkı sıkıya ilişkilidir, öğretim üyesi sayılarının 
sınırlı oluşu, Türkiye'mizde yeni üniversite ve 
yüksek okullar açılmasını imkânsızlaştırmakta-
dır. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde öngörü
len 3 000 yüksek öğrenim mezununun dokto
ra makasdiyle yabancı ülkelere gönderilmeleri 
programı tam tatbik edilememiş ve ancak 500 
kişi bu maksatla gönderilebilmiştir. Demek ki, 
bu problemi yine bir ölçüde kendi memleketi
mizde ve kendi imkânlarımızla çözümlemekle 
yükümlü bulunmaktayız. Bu ise, kabiliyetli ve 
hevesli genç mühendis ve mimarlara, mezuni
yetlerinden sonra akademik kariyere inıtisabet-
me imkânlarını sağkyacak teşvik edici şartla
rın yüksek okullarda yaratılanasiyle mümkün 
olabilecektir, kanısındayız. 

İstanbul Teknik Okulu gibi, teknik okulla
rımızın ilmî kariyerde ilerlemeyi mümkün kı
lacak araştırıcı müesseseler haline getirilmele
ri, işte bu bakımdan da zorunlu bulunmakta
dır. Ayrıca İkinci Beş Yıllık Plânda da işaret 
edildiği gibi İkinci Beş Yıllık Plânda da işaret 
edildiği gibi, bütün araştırma kurumlarının 
«•üçlerinin artırılması ve memleketi mevcut 
Mliro. güçlerinin israf edilmemesi icabetmektedir. 
Bunlara ilâve olarak memleketimize yeni tekno-
loülerin kazandırılması, bilimsel ve kültürel 
o;elismenin sağlanması için elzem olan temel 
araştırmaları yapacak, bunlar üzerinde ileri ki 
yıllarda geniş çalışmaları yürütecek olan araş
tırıcı insan gücünün yetiştirilmesine İkinci Beş 
Yıllık Plân döneminde de büyük ağırlık veril
mesi, işte bu sebeplerle öngörülmüş bulunmak
tadır. Biz, Adalet ParHsi Meclis Grupu olarak, 
huzurunuza gelen bu tasarıyı, plânın getirmiş 
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olduğu tedbirlere uygun mütalâa ediyoruz. Tek
nik okulların bu tasan ile akademik hale gel
meleri halinde, memleketin ihtiyacı olan araş
tırıcı karakterdeki teknik elemanların daha ge
niş çapta yetiştirilmeleri imkânı yaratılacağına 
inanmış bulunuyoruz. 

Bundan başka, 7475 sayılı Kanunla açılma
ları kararlaştırılan İzmir ve Elâzığ Teknik okul
ları ile 1972 senesinde inşası tamamlanacağı 
ümidedilen ve 165 sayılı Kanunla kurulması 
öngörülen Zonguldak Teknik Okulunun ve 
bundan sonra açılacak diğer teknik okull'arın-
memleketin muhtaçolduğu teknik kadroyu is
tenilen vasıf ve sayıda yetiştirebilmeleri için, 
her şeyden önce muhtaçolduklan öğretici kad
ronun yaratılabilmesi de bu kanunla büyük öl
çüde sağlanabilecektir, işte açılan ve açılacak 
olan teknik okulların hayatiyetleri ve gelişme
leri için bu kanunun imkânlar hazırlıyacağını 
kabul ediyor, bu sebeple de bu kanunun çok 
yerinde olacağını ve bundan Adalet Partisi ola
rak büyük memnunluk duyduğumuzu ifade 
etmek istiyoruz. 

Bilimsel özerkliğe kavuşacak olan istanbul 
Teknik Okulu ve diğer teknik okulların, kalkın
mamızın süratle ve en iyi gerçekleşmesinde ön-
plânda yeralan mühendis ve mimar ihtiyacının 
süratle karşılanması ve muhtaçolduğumuz araş
tırıcı karakterdeki ilim adamı ve öğretim 
üyesi yetiştirilmesi imkânlarını hazırlayıcı olaca
ğına ve partimizin programına ve seçim beyan
namesinde yeralan ihtiyaçların bu kanunla gi
derilmiş bulunacağına yürekten inanmaktayız. 
Bu sebeple huzurunuzda müzakeresi yapılmakta 
bulunan bu kanunu Adalet Partisi Meclis Gru-
pu adına takdirle selâmlar, hepinize hürmetleri
mizi sunarız. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Savacın'n, Sa
yın Savacı sıradaki yerini Sayın Mehmet Yar
dımcı'ya bırakmıştır, Mehmet Yardımcı arka
daşımızın yerine de kendisi konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Yardımcı. 
Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar

kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Son senelerde Türkiye'deki yüksek okulla

rın akademi ve daha sonra fakülte haline gel
meleri umumi bir temayül halinde ortaya çık

mıştır. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunun 
iki mânası vardır: Birisi tekâmül, diğeri ise 
mümkün olduğu kadar memlekette noksanlığını 
hissettiğimiz tedris kadrolarının bir kademe 
daha olgun bir hale getirilmesini ve bu suretle 
ilmî bir çerçeve içerisinde çalışmayı ve ilmin 
getirebileceği metot dâhilinde hareket etmeyi 
temin etmektedir. Bundan dolayı memnuni
yet duymamak mümkün değildir. Nitekim, 
bugün huzurunuza gelmiş bulunan teknik okul
ların Akademi haline ifrağ edilmesi de bu 
şekilde bir kanundur ve bunu büyük bir mem
nuniyetle karşılamaktayız. 

Bu kanunun hazırlanışında ve Yüksek Mec
lise gelişinde sarf edilen mesaiye teşekkür 
ettikten sonra şu noktayı tebarüz ettirmek 
isterim : Bu gibi okullarda öğretmen vazifesini 
gören kıymetli arkadaşlarımızın - kıymetli di
yorum, muhakkak ki, kıymetlidirler - kanu
nun bâzı maddelerinde göreceğimiz gibi, do
çentlik ve profesörlük unvanlarını kariyer aka
demikten geçmeden almaları büyük bir mah
zur teşkil etmektedir. Bu suretle ne oluyor? Bu 
suretle kariyer akademik müessesesini- tâJbi-
rimi mazur görünüz - bir parça dejenere et
mek istikametine gidilmiş oluyor. Binaenaleyh, 
burada büyük bir titizlikle durmak mecbu
riyetindeyiz. Yarın öğretmen olacak bir ar
kadaş, ertesi günü kalkacak profesörlük titr 
ve hüviyetini sırtında taşıyacak. Bu olmaz 
arkadaşlar. Biz canı gönülden bu okulların, 
yüksek okullar haline getirilmesini istiyoruz. 
Nitekim, kanunun maddesinde mevcut, bu 
müesseselerde 15 sene hocalık etmiş bulunan 
bir arkadaşımız profesörlüğe çıkacak, 5 sene 
ders okutmuş bulunan bir arkadaşımız da do
çentlik unvanını alacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Üniversi
teler Kanununa gelelim. O zaman Üniversiteler 
Kanununun hikmeti kalmaz. Ve o zaman ha
kiki mânada kariyerden geçmek suretiyle bu 
hüviyetlere saJbibolanlarm bu meseleleri nasıl 
karşılıyacaklarını bir parça teemmül etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu sebepledir ki, ben 
muhterem Heyetten, bilhassa muhterem Ko
misyondan rica ediyorum, gerek arkadaşların 
getirdikleri tekliflerde ve gerekse Hükümetin 
getireceği tasarılarda bu meselelerdeki titiz
liği temin etmek mecburiyetindeyiz. Hiç de-
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ğilse büyük müeyyideler koyalım, hiç değilse 
büyük barajlar koyalım. 

Malûmuâliniz doçent olabilmek için -mes
lekim olması hasebiyle tıpta misal gösteriyo
rum - arz edeyim, tıpta ihtısasısmı yaptıktan 
sonra en az 5 sene üniversite kliniklerinde 
çalışmak mecburiyetindedir. Ondan sonra bir 
lisan imtihanını geçirerek, tez verecek, kol-
lodyum geçirecek ve ameli ve nazari tatbi
kattan geçecek doçentlik unvanını alacak, bun
lar profesör olmak için de kâfi gelmiyecek, 
eğer üniversitesinin içinde ise 5 senelik müd
deti, üniversitenin dışında ise 7 senelik müd
deti doldurmak mecburiyetindedir, sonra ikinci 
bir lisan imtihanına tâbi tutulacak, daha sonra 
da neşriyatı, eserleri tetkik edilecek ve Pro
fesörler Kurulu tarafından seçilen bir komis
yon bunu uygun görürse bu şekilde bir hüvi
yet, bir titr alacak. 

Şimdi belki bâzı arkadaşlarım şu naza
riyeyi yürütebileceklerdir : Vaktiyle böyle hiç 
olmadı mı? Evet, olmuştu, olmuştu ama muh
terem arkadaşlarım, Üniversite Kanunu artık 
bu kapıları kapamıştır. Kuruluş vaziyetinde 
olan müesseseler yıllarca, yıllarca evvel bu 
şekle gelmişlerdir. Hattâ, o zaman da yine eser 
aranmıştır, yine lisan aranmıştır, hattâ kıs
men kariyer akademik ismini almamakla be
raber bir jürinin huzurundan da geçmiştir. 
Ama, bugün bu kapılar kapanmıştır. 

Bu sebeple şunu arz etmek istiyorum ki, 
bu kanun biraz evvel arkadaşlarımızın burada 
ifade ettikleri gibi, millet ve memleket için, 
bilhassa bu branşta çalışan ve memleketin kal
kınmasına hizmet edecek olan gerek yetişen 
ve gerekse yetişecek olanlar için fevkalâde 
memnuniyet verici bir meseledir. Ancak, kanu
nun bu maddesinde mutlaka bir değişiklik 
yapmak ve kariyer akademik hüviyetine hür
metkar kalmak mecburiyetinin mutlak oldu
ğunu Yüksek Meclise arz eder, teşekkürlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyuran 
«fendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, parlâmenlto hayatı
mızda Meclise gelen kanunlar içerisinde mem
leket hayrına olan kanunlar arasında mütalâa 
edeceğim bu kanunun, Meclisimizce görüşülme
si ve kabul edilmesi, bu Meclisin cidden mü

him bir görevini yerine getirmiş olmasını ifade 
edecektir. 

Bugün bütün dünya teknik savaş içindedir, 
iktisaden kalkınmış uluslar dahi teknik bilgi 
ve araştırmaları yanş halinde ilerletmekte, 
birbirini bu sahada geri bırakmak mücadelesi 
içinde bulunmaktadırlar. Teknik bakımdan 
kalkınmaya muvaffak olamıyan uluslar, 20 nci 
Asır dünyası içerisinde hür, bağımsız yaşamak 
imkânına sahibolamıyacaklardır. 

Kaldı ki, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı 
takdirde ekonomik ve sınai sahalarda çok geri 
kalmış olan memleketimizde bu çalışmalara, 
Batı memleketlerinden daha fazla ihtiyaç var
dır. 

Bu kanun, memleketimizde Devlet Mimar
lık ve Mühendislik Akademileri kurulmasını 
sağlamakla beraber buradan mühendis, mimar, 
yüksek mühendis ve yüksek mimar yetiştire
cek, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olacak, bi
limsel özerklik, eski tabiri ile ilmî muhtariyete 
sahibolacak, yüksek dereceli öğretim ve araş
tırma müesseseleri olarak kuruluyor. 

Bu mühendis ve mimarlar bölümlerinden 
mezun olmak için dört yıllık bir öğrenim sü
resi mecburi tutulmaktadır. Kanunun en iyi 
taraflarından birisi de gece öğrenimi yapılma
sını derpiş etmiş, öngörmüş olmasıdır ki, bir
çok çalışan lise mezunları geceleri de bu okul
lara, akademilere devam etmek suretiyle mü
hendislik, mimarlık unvanını iktölsabedecekler-
diir. Ancak, bunların süreleri, aynı programı 
uygulamak şartiyle, bir sene fazla olarak, beş 
sene tesbit edilmiştir. 

Kanunun diğer güzel bir tarafı da, mühen
dislik ve mimarlık unvanını iktisabetmiş ve 
bütün şartları haiz olanların ayrıca bir yıllık 
bir öğrenimden sonra yüksek mühendis, yük
sek mimar unvanını da iktisaJbetmiş olmaları 
keyfiyetidir. 

Memleketimizde teknik öğretim yapan bu 
gibi akademilerin her gün artmasını, Türkiye-
nin kalkınmasında oynıyacağı büyük rol bakı
mından hepimiz cam gönülden temenni etmek
teyiz. 

Ancak, Sayın Mehmet Yardımcı arkadaşı
mızın da belirttiği gibi, güzel bir kanun çıka
rırken, memlekete faydalı müesseseler kurar
ken diğer taraftan memlekette büyük reaksi-
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yanlara yol açacak, tatbik edilmekte olan ka
nunlara aykırı olarak öğretmene, doçentlik ve 
profesörlük unvanı verecek hükümlerin üze
rinde ciddiyetle durmamız ve bu mahzurları 
da berdtaraf etmemiz zaruridir. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olacak bu 
akademilerde profesör ve doçent unvanı ve
rilmeksizin ehliyetli, liyakatli öğretim üyesi 
çalıştırılması, pek tabiî M, mümkündür. An
cak, üniversite kanunu hükümleri dışında, ona 
aykırı olarak diğer bir akademide her hangi 
bir öğretim üyesine profesör veya doçentlik 
unvanı verilmesi, kariyerden gfeçmediği için 
büyük tepkiler yaratacak, reaksiyonlar yara
tacak, belki iptali için Anayasa Mahkemesine 
(kadar gidilecek ve yine bir iyi şey yaparken, 
diğer taraftan bir huzursuzluk da yaratılmış/ 
olacaktır. 

Bu bakımdan, çok temiz ve iyi maksatla 
hazırlanmış ve memlekete cidden büyük fay
dası dokunacak olan bu kanun Meclisimizden 
çıkarken bu gibi pürüzlerden temizlenerek hiç
bir tarafın itirazına uğramıyacak, herkesi mem
nun ve tatmin edecek bir tasarı halinde çıkma
sını canı gönülden temenni ederim, 

Saygılarınla. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, G. P. 
Grupu adına. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Bundur) — Sayın Başkan, Yüksek Meclisin 
değerli üyeleri, Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri kanunu tasarısı, Geçici Ko
misyon raporunda belirtilen gerekçeler, itiraf 
edeyim ki, memleketin bu konudaki ihtiyacını 
tertipli bir şekilde belirtme bakımından Hü
kümet gerekçesinden ileri seviyede bulunmak
tadır. 

Memleketimiz, bilhassa plânlı kalkınma dev
resine girdiği tarihten itibaren, her kademede 
çeşitli formasyonlarda teknik, ihtisas erbabının 
sılkınif-usım duyagelmiştir. 

Bu sebeple, gerek Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında, gerekse İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında klâsik öğretim sisteminden kıs
men sarfınazar ederek ağırlığın teknik öğre
time verilmesi, plânda bir hedef olarak göste
rilmiştir. 

Fakat, plânda hedef olarak gösterilen bu 
prensip gerçekleştirilmek için gerekli vasıtalar
la, yani çeşitli kademelerde teknik öğretim ya
pacak müesseselerin kurulması, takviyesi sure
tiyle yeteri derecede teçhiz edilmiş değildir. 

İşte şimdi bu kanun tasarısiyle memlekette, 
kurulduğu günden itibaren devamlı gelişme 
kaydederek çeşitli alanlarda kıymetli mezun
lar vermiş olan İstanbul Yıldız Teknik Okulu, 
âdeta örnek alınmak suretiyle, ona benzer mü
esseselerin açılması hususunda bir zemin hazır
lanmaktadır. 

Geçici Komisyon raporunda fevkalâde isabet
li bir noktaya temas edilmiştir. Bugün memleke
timizde öğretim müesseseleri yurdun muayyen 
büyük şehirlerinde tekasüf etmiş bulunmakta
dır. Gayet haklı olarak Geçici Komisyon, müm
kün olduğu kadar, yurdun çeşitli bölgelerine 
Devflet teknik okullarının serpiştirilmesi sure
tiyle daha dengeli bir öğretim yapılabilmesi im
kânları üzerinde de durmaktadır. 

Bunun dışında, yine haklı olarak çeşitli dal
larda, çeşitli kademelerde ve çeşitli formasyon
larda yetiştirilecek teknik elemanların birbirleri 
arasındaki münasebetler nisbetler ve birinden 
diğerine geçebilmesi imkânları üzerinde de fev
kalâde isabetli olarak bir teşhis koymuş bulun
maktadır. 

Bu bakımdan biz, Geçici Komisyonun rapo
runda belirtilen esaslar benimsenmek kaydiyle 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Hükümet cephesin
den, Türkiye'deki teknik: öğretimin dörtbaşı 
mamur olarak ele alınması zaruretine inanmak
tayız. 

Bu keyfiyet üzerinde dururken, Komisyon 
raporunda belirtilen bir hususa da muhterem 
Heyetinizin dikkatini çekmek istiyorum. O da, 
Maüiye Bakanlığının gerek kadrolar, gerek taz
minat veya ek görev meselelerinde bugüne ka
dar saplanıp kaldığı bir görüşün dışına çıkarak, 
hakikaten memleketimizde teknik öğretime da
ha geniş imkânlar verilebilmesi yollarının açıl
ması hususunda komisyon görüşünün dikkate 
alınması keyfiyetidir. 

Bilhassa Bakanlıkların, îktisadi Devlet Te
şekküllerinin ve hattâ katma idarefli bütçelerin, 
mahallî idarelerin her hangi bir teknik projenin 
etüdedilmesinden itibaren mevkii tatbika kon
masına kadar geçen çeşitli safhalarında büyük 
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müşkülâtla karşılaştığını bilenler içimizde pek 
çoktur. 

tşte bu tasarının kanuniyet kazanması, eğer 
Hükümette yeni teknik müesseseler açılması ya
nında, boşluğu hissedilen sahalarda da teknik 
elemanların yetişmesi hususunda dörtbaşı ma
mur bir programın ele alınması imkânını vere
cek ve yürütme imkânlarını sağlıyacak olursa 
kalkınma plânlarında derpiş ettiğimiz teknik öğ
retime ağırlık verilmesi hususu gerçekleşme im
kânı bulabilecektir. 

Nihayet, bir noktayı da muhterem Meclisini
ze arz etmekte fayda görmekteyiz : Bugün ileri 
memleketler arasında bile teknik öğretim, tek
nik araştırma konusunda bugüne kadar emsali
ne Taslamadığımız bir yarış bahis konusudur. 
Avrupa Konseyinin çeşitli toplantılarında Ame
rika Birleşik Devletlerinin, hususiyle Avrupa 
Devletlerine nisbetle bu alanda son derece ileri 
gittiği ve Avrupa için bunun bir endişe sebebi 
olduğu günlerce üzerinde durulan, tartışılan, 
özel raporlar hazırlanan bir konu haline gelmiş
tir. Memleketimiz için ise bunun ehemmiyeti da
ha büyük olması icalbeder. Çünkü, Türkiye geliş
me yolunda olan memleketlerin ön safında bu
lunmakla beraber, gelişmiş memleketlere naza
ran dalha arasında büyük mesafeler olan ve bu 
mesafeleri kapatmak için geniş ölçüde her ka
demede teknik elemana muhtaoollan bir memle
ket durumundadır. 

Bu bakımdan, bu kanun tasarısını biz, teknik 
öğretim alanında atılmış müspet bir adım ola
rak telâkki ediyoruz. Ancak, Geçici Komisyon 
raporunda belirtildiği veçhile, bu konunun, böy
le münferit birtakım teşebbüslerle değil, her ka
demede yokluğu hissedilen teknik erbabımıza 
yetişme imkânını verecek ve alt kademeden üst 
kademeye geçme imkânlarını öğretim sistemin
de arayıp bulacak başka tamamlayıcı çalışmalar
la ikmal etmesini temenniye şayan görüyoruz. 

Maddeler geldiğinde noktai nazarlar ayrıca 
ifade edileceği için, kanun tasarısını müspet te
lâkin ettiğimizi son defa belirterek huzurunuz
dan ayrılıyorum. 

Tasarının kanuniyet kazanmasından sonra 
bu alanda yetişeceklere memlekete hayırlı hiz
metler temenni ederiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
runuz efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem Başkan, müzakere etmekte olduğu
muz tasarı, memleketimizin muhtacolduğu bir 
yönde önemli bir adımı ifade etmektedir. Bü
tün dünyada teknolojinin gelişmesinin önemi 
idrak edilmiş ve bu yönde büyük külfetlere, bü
yük masraflara katlanılmış ve katlanılmakta
dır. Memleketimizin de bu yöndeki ihtiyacı öte
den beri bilinmekte ve her geçen gün biraz da
ha bu hususta gayret ve masraf yapmak sure
tiyle bu yarışa biz de kendi millî gücümüz nis
petinde katılmaktayız. 

Tasarı, bu katılmaya kanuni bir hüviyet ve 
müstesna bir mâna vermektedir. O da: Türki
ye'de bir tecrübe mahiyetinde açılan Yıldız 
Teknik Okulu ve müteakiben İzmir'de, Elâzığ'
da ve Zonguldak'ta açılan okullarlaki, henüz 
gelişmelerini tamamlıyamamış, Yıldız Teknik 
Okulundan gayri diğerleri kuruluş halinde olan 
bu müesseseler, Yıldız Teknik Okulu örneğinde 
kurulacak ve bir tecrübenin müspet ispatını or
taya koyacaktır. Ve bu tasan, bu tecrübeyi mü
teakip bütün memleketi kavramakta ve memle
ketin muhtelif yerlerinde teknik öğretimi, tek
nik ihtiyacı karşılıyacak tedbirleri getirmekte
dir. O sebeple önümüzde bulunan tasarı önemli 
bir tasarı addedilmek lâzım gelir. 

Bu tasarı, bir taraftan teknik öğretime öğ
retici eleman yetiştirmeyi derpiş etmekte, bir 
taraftan teknik eleman yetiştirmeyi derpiş et
mekte, bir taraftan da teknik, ilmî araştırmayı 
derpiş etmektedir. O sebeple kalkınmakta olan 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını, teknik ihtiyaçlarını 
her yöniyle ele almış bulunmaktadır. 

Memleketimizin sanayileşmesinde, memleke
timizin imarında ve her nevi teknik araştırma
da önsafta vazife alacak bu müesseselerin, Tür
kiye'nin istikbali için önemli bir mâna ifade et
tiği açıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, dünya haritasına 
şöyle bir baktığımız zaman, ilerlemiş milletler
le geri kalmış milletlerin ölçüleri, artık o mem
leketlerin sahiboldukları kaynaklarla mukayese 
edilmemekte, o memleketlerin sahiboldukları 
teknik güçle ifade edilmektedir. Ve hususi ola-
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rak sahiboldukları teknik elemanlarla birini di
ğeriyle mukayese etmekteyiz. 

Bir memleket ne kadar mühendise sahiptir, 
diğer memleket ne kadar mühendise sahiptir? 
O memleketlerin teknik seviyelerini bu rakam
lar göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mühendis adediyle 
beraber buna paralel olarak bu yöndeki araş
tırmalar da önemlidir. Yani hem eleman yetiş
tirilmesi, hem de bu yönde lâJboratuvar araştır
maları yapılması önem iktisabetmektedir. 

Geçen gün bir kitap elime geçti. O kitapta, 
muhterem arkadaşlarım, şöyle bir iddia ileri 
sürülüyor ki, bana da pek uygun geldi : «Dün
yaya meydan okuyan Amerikalı» Belki bâzı 
muhterem arkadaşlarım da bu kitabı okumuş-
laıdır. 

Bu kitap : Amerika'nın morfolojisini incele
mekte ve diğer memleketlerin bu yarıştaki se
viyelerini, imkânlarını mukayese etmekte ve 
Amerika'nın teknik, ilmî araştırmalar için 28 
milyar, yılda 28 milyar dolar sarf ettiğini, 
buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri dı
şında kalan diğer memleketlerin 4 milyar do
lar sarf ettiklerini bu kaydetmektedir. Arka
daşlarım, Amerika Birleşik Devletlerinin dı
şında kalan bir mühendistir, «Bu dünyaya 
meydan okuyan Amerika» kitabının yazarı ve 
meydan okumanın neye dayandığını, hangi te
mele dayandığını ortaya koymaktadır. Bulgun 
Amerika ile yarışa giren Sovyet Rusya Ame
rika ile yarışa girerken, ileri sürdüğü rakam
lar mühendis adedleri, teknik eleman adedleri 
ve teknik araştırmalar, teknik tecrübelerdir 
arkadaşlarım. Eğer yanılmıyorsam ve bu rakam
lar da doğru ise, bu kitabın iddiası 28 milyar
la, diğer memleketlerin 4 milyarını mukayese 
ettiğimiz zaman teknik araştırmaya ve teknik 
eğitime verilen önemin neyi ifade ettiğini bu 
rakamlar sarahaten ortaya koymaktadır. O 
sebeple, biz de o aşamada bulunuyoruz ki; bu 
yönde bu tasarıyı bendeniz bir adım kabul edi
yorum, şimdiye kadar yapılanları da çok kü-
çümsüyorum arkadaşlarım. Büyük şeyler yapıl
mıştır, tecrübe olarak nitelediğim husus had
dizatında büyük neticelerdir ama, bendeniz 
Türkiye'nin ihtiyaçları karşısında yapılanları 
bir tecrübe çerçevesinde mütalâa ediyorum ve 
bundan sonra bu tasan ile çok önemli merha-

1 leler katedileceğine inanıyor, o sebeple tasarıyı 
olumlu bir adım telâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir husus da; 
birçok memleketlere bakıyoruz ki, dünya coğ
rafyasında büyük imkânlara sahip, yer üstü 
yer altı kaynaklarına, finansman imkânlarına, 
tediye dengesi imkânlarına sahip, fakat kal
kınma hususunda memleketler sıraya konuldu
ğu zaman en arka sıralarda yer işgal ediyor. 
Bunları vaktinizi işgal etmemek için saymıyo
rum. 

İkinci Dünya Harbinde, Birinci Dünya Har
binde yıkılıp yakılan, bütün işliyen fabrikala
rı, endüstriyel imkânları mahvolan Almanya'
nın bir defa daha bir Alman mucizesi yarat
mış olmasını bendeniz teknik seviyesine atfedi-

I yorum, ki bütün tarafsız müşahitler bunu böyle 
kabul ediyorlar. Almanya yıkılıyor, her şeyi 
ile yıkılıyor, mahvoluyor, bir defa daha es
kisinden daha kuvvetli bir Almanya meydana 
geliyor. Bunu yapan, Alman insanının teknik 
vasfı, teknik gücü, Alman mühendisinin ya
ratıcı gücüdür, arkadaşlarım. 

Birçok memleketlerle beraber yarışa giren 
diğer memleketleri, Japonya'yı ele alınız. Ja
ponya mucizesini yaratan da yine Japon mü
hendisleri, Japon araştırmasıdır, ilmî araştır
masıdır. O sebeple, bu misaller muvacehesin
de bu tasarının da bizi o memleketler seviye
sinde bir kalkınma hızına kavuşturacağı inan
cını bendeniz taşımaktayım. Kalkınmada bü
tün imkânlar önemli rol oynar ama, en önemli 
rolü insanın oynadığını bir kere daha ifade 
etmekten kendimi alamıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim 2 nci Beş 
Yıllık Plânımızda, Birinci Beş Yıllık Plânda ol
duğu gibi, teknik elemana önemli yer verilmiş 
bulunmaktadır. Bu hususta bilhassa teknik öğ
retinle önemli atıflar yapılarak teknik eleman 
yetiştirilmesinin sağlanması için tedbirler alın
ması zikredilmekte ve Türlkiye'nin bu yöndeki 
açıkları ve bir projeksiyon sayesinde bu açıkla
rın nasıl kapatılacağı gösterilmiş bulunmakta 
ve «1968 döneminde mühendis, teknisyen ve sa
natkâr sayılarında kalkınma hedeflerini ger
çekleştirmek için büyük bir artış gerekmekte-

] dir» demektedir. 
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Muhterem arkaJdaşlarım, 1968 - 1982 yıllan 
arasında mühendis bakımından insan gücü ta
lebi : 

1967 de 1 000 kişi ıhesabiyle 25,5 
1968 ide » » » 27,8 
1969 da » » » 30,5 
1970 tte » » » 33,7 
1971 de » » » 36,5 
1972 de » » » 40,2 
1977 de » » » 63,2 
1982 de » » » 94,3 

Talep artışı : 1967 (100) kabul edilecek olur
sa yine mühendis ihtiyacı : 

1968 de 109, 1972 de 159, 1977 de 251, 1982 
de 377. 

Açıklar ise : İkinci Beş Yıllık Plâna göre 
mühendis açığı; 1 000 kişi hesabiyle : 1967 de 
8,6; 1968 de 10,3; 1969 da 11,3; 1976 de 12,9; 
1971 de 14,1; 1972 de 16,2; 1977 de 31,3; 1982 
de 65,8. 

Bu göstermektedir ki; Türkiyfe'nin önemli 
derecede teknik elemana, bunun yanında yal 
nız mühendise değil, bu okullann açılması ile 
beraber, öğreticiye de şiddetle İhtiyacı bulun
maktadır. ikinci Beş Yıllık Plân, öğretici az
lığı sebebiyle bu husustaki plânın göstermiş ol
duğu ihtiyacın öğretim üyesi yokluğu sebebiyle 
sınırlı olduğunu kaydetmektedir. Bunun için 
plân, muhtelif tedbirler zikretmekte, fakat bu 
tedbirlerin kısa zam'anda alınmasının da, bu 
yöndeki ihtiyacın takdiri bakımından zaruri 
gömmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu tasarıda öğretim üyesi, önemli olarak 

ele alınmakta ve öğretim üyesinin hangi yollar
la sağlanacağı ve yüksek teknik öğretimin aka
demi olarak bütün yurt sathına, bütün illeri
mize yayılacağı bu tasarının esbabı mucibesinde 
zjıkre'dildİkten sonra, öğretim üyesi fıkdanı se
bebiyle, öğretim üyesi tedarikinin nasıl yapı
lacağı, yine plânda olduğu gibi, burada da yer 
almakta, fakat öğretim üyesi tedarik ederken, 
öğretim üyesi başlangıcı olan asistanlığın ca
zip kılınması için tefdbirler zikredilmiş bulun
maktadır. 

Asistanlığa girerken bir kimsenin, hele mü-
Iheridis, yüksek mühendis, yüksek mimar ola
rak, dışanda çalıştığı zaman hangi maddi ve 
mânevi imkânlara sahibolacağını ve teknik oku

la veya Devlet Mühendislik Akademisine asis
tan olarak talibolduğu zaman miaddî ve mânevi 
menfaatinin ne olacağı istikbaldeki menfaatinin 
ne olacağı- husuisundaki tedbirler bu tasanda 
epeyce nisbette yeralmış bulunımaktladır. Asis
tanlığı, kademe kaideme öğretim üyeliğini, ca
zip kılacak bâzı tedbirler alınmış bulunmakta
dır. 

Ancak, bu tedbirlerin yeterli olup olmadığı
nı burada bendeniz kesinlikle ifade edemeyece
ğim. Bu tasarının faydasına kaani olduğum 
nisbetlte, bu yönde atılacak aJdıanların, yani öğ
retim üyesi tedariki yönünden atılacak adımla
rın çok isabetli olacağı kanaatindeyim ve yarını 
boş bırakacak, okullan öğretim üyesiz bıraka
cak tarzda derpiş edilmiş olmasından endişe 
ederim. 

O sebeple, asistanlar için hazırlanan tazmi
nat kanuniyle bu tasan arasında bir koordinas
yonun araştırılıp, araştırılmadığını bilmiyo
rum. Orada asistanların maddî ihtiyaçlan te
min olunurken, buraida da yine asistanlar için. 
bâzı imkânlar sağlanmış bulunmaktadır. İki
sinin arasında bir rabıtanın olması gayet tabiî
dir. Ancak bunun yeterli olup olmadığım bile
miyorum. Yeteri olması bu tasarının muvaf
fak olmasında önlemli bir faktördür. 

Muhterem Başkan, bu tasan öğretim üyesi 
olacak kimselere maddi bakımdan imkanlar 
sağladığı gibi, mânevi bakımdan da bâzı un
vanlar getirmektedir. Kendilerinden büyük ba
sanlar beklediğimiz öğretim üyelerinin lâyik 
oldukları unvanlara kavuşmalan yerindedir. 

Ancak, bu unvanlann nasıl tevzi edileceği 
biraz tereddüdü mucibolmaktadır. Bu unvan
lar için şu kadar hizmet görmüş olması, teklif 
olunmuş olması, başanlı hizmette bulunmuş ol
ması, bunlar isabetli unsurlar, ama bu unsurlar 
yanında, bundan evvel bir tasanda olduğu gi
bi, yani Güzel Sanatlar Akademileri kanunu ta
sarısında olduğu gibi, tasan görüşülürken üze
rinde ciddiyetle durduğumuz ve komisyonun 
da bu yönde yaptığı değişikliğe «imtihan» un
surunun da burada yer almasını bendeniz fay
dalı buluyorum. 

Akademik kademelere saygılı olmak bakı
mından faydalı bulduğum gibi liyakatleri tâ
yin babında yegâne objektifliği sağlıyacak un
sur imtihan olduğuna göre, burada da imtiha-
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nın yer alması kurulacak müesseselerin başarısı 
bakımından isabetli görürüm. 

Bu tasarı, kurulacak yüksek dereceli okul
lara öğretim bakımından özerklik getirmekte
dir. Bu özerkliğin de öğretim bakımından, araş
tırmanın selâmetle yürütülmesi bakımından 
faydalı olduğuna kaani bulunmaktayım. Tasa
rıda olduğu gibi, bu okulların şimdilik Devle
te bağlı olarak kurulmasını da yerinde mütalâa 
ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Sırada; Türkiye İşçi Partisi Grupu adına 

Sayın Tarık Ziya Ekinci, şahısları adına, Sa
yın Abdülbâri Akdoğan, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Faik Kırbaşlı kayıtlı bulunmaktadırlar. 

Kifayet önergesini okutuyorum. 

Yüksek" Başkanlığa 
. Konu anlaşılmış olduğundan müzakerenin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakerele
rin yeterli olduğuna dair önergeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi var, ivedilik teklifi ile ko
misyonun önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
742 Sıra Sayılı «Devlet Mühendislik ve Mi

marlık Akademileri kanunu tasarısı» hakkında 
kurulan Geçici Komisyonumuzda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi karara bağlanmış oldu
ğu halde, zühulen zikredilmemiş olduğu görül
müştür. Bu şekilde işlem yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen--
ler... Kabul edilmiştir. 

I Maddeleri okutuyorum: 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Kanunu 

B1RİN01 BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Madde 1. — Devlet Mühendislik ve Mi 
" marlık Akademileri mühendis, mimar, yüksek 
mühendis ve yüksek mimar yetiştiren, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı, bilimsel özerkliği 
olan yüksek dereceli öğretim ve araştırma ku
rumlarıdır. 

Mühendis ve mimarlık bölümlerinin öğretim 
süresi en az dört yıl, tamamen denk program
larla geceleri öğretim yapan bölümlerinin süre
si ise en az 5 yıldır. 

Yönetmeliğine göre belirli şartlan yerine 
getirmiş mühendis ve mimarları yüksek mühen
dis ve yüksek mimar seviyesine çıkaracak olan 
bölümlerinin öğretim süresi ise en az bir 
yıldır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. 1 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul eednler... Kabul etmiyenler,... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri, mühendislik ve mimarlık mes
leklerinde ve bu mesleklerle ilgili konularda 
öğretim ve araştırma yapan makina, elektrik, 
inşaat, mimarlık, vb. bölümlerden, enstitü ve 
bilimsel kuruluşlardan teşekkül eder. Bu teşek
küllerin kurulması, kaldırılması, değiştirilmesi 
malî yönden Maliye Bakanlığı ile mutabık ka
lındıktan sonra yönetim esasları doğrudan doğ
ruya Akademik Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Millî Eğitim Bakanının onamı ile yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

I - Bölümlerin organları : 
Madde 3. — Bölümlerin organları şunlar

dır : 
a) Bölüm genel kurulu 
b) Bölüm profesörler kurulu 
c) Bölüm yönetim kurulu 

I d) Bölüm başkanı. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etnüyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bölüm genel kurulu o bölü
mün profesörleri ve doçentleriyle bir dersin öğ
retiminden başlıbaşına sorumlu olan öğretim 
görevlilerinden teşekkül eder. 

Bölüm genel kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilen

diren konularla bölümde kürsü ve sair bilimsel 
kurumların teşkili için teklif ve temennilerde 
bulunmak, 

b) Tüzük ve yönetmelik tasarıları hazır
lamak ve bu konularda tekliflerde bulunmak, 

c) Bütçe, kadro ve ödeneklerle ilgili konu
larda mütalâa bildirmek, 

d) Bölüm başkan ve bölüm yönetim kurulu 
üyelerini ve Akademi Yönetim Kuruluna katı
lacak bölüm temsilci üyelerini seçmek. 

Bölüm genel kurulları, bölüm başkanının se
çimi dışında, yılda iki defa, bölüm başkanının 
çağrısı ile toplanır. Bölüm başkanı, olağanüstü 
hallerde üye tamsayısının en az üçte birinin ya
zılı isteği üzerine, Genel Kurulu toplantıya ça
ğırır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. 

Başkan seçiminde kurula en yaşlı üye başkan
lık eder. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyenler?... Yok. 4 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamalarda 
oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen oyları
nı kullansınlar. 

Madde 5. — Bölüm profesörler kurulu, bö
lüm profesörleri ve doçentlerinin kendi araların
dan seçecekleri iki doçent ve profesörü bulun-
mıyan derslerin akademik bakımdan kıdemli 
olan doçentinden kurulur. 

Bölüm profesörler kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölüm profesörler ve doçentlerinin tâyin 
ve terfilerine esas olacak kararları almak ve bu 
konuda yetkililere tekliflerde bulunmak, 

b) Geçici olarak görevlendirilecek öğretim 
üyelerinin ve görevlilerinin seçimini yapmak. 

Bölüm profesörler kurulu iki ayda bir üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve 
kararlarını oy çoğunluğu ile alır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz is-
tiyen... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bölüm yönetim kurulu, görevi 
başında bulunan başkan, öğretim görevine de
vam eden önceki başkan, bölüm genel kurulu
nun iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği 
iki profesör ve bir doçentten kurulur, önceki 
başkan mevcudolmadığı takdirde yerine bir pro
fesör seçilir. 

Bölüm yönetim kurulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Bölüm genel kurulunun tekliflerini ince
lemek ve gereğine göre yeni teklifler hazırla
mak, 

b) Bölüm başkanının getireceği işleri inceli-
yerek karara bağlamak ve yapması gereken bü
tün işlerde kendisine yardım etmek, 

c) Akademi yönetmeliklerinin bölümlerini 
ilgili hükümlerini yerine getirmek, 

d) Bölümün ve bölüme bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını yapmak. 

Bölüm yönetim kurulları, kararlarını üye 
tamsayısının çoğunluğu ile alırlar. Bu kararlar, 
bölüm yönetimi ile ilgili yönetmelikler hüküm
lerine göre doğrudan doğruya veya akademi yö
netim kurulundan geçirilmek suretiyle kesinle-
şir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bölüm başkanı bölüm genel 
kurulunca ve üye tamsayısının en az üçte iki ço
ğunluğu ile yapacağı toplantıda bölüm profe
sörleri arasından salt çoğunlukla iki yıl için 
seçilir. Ve Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

Bölüm başkanı, arka arkaya ancak üç defa 
seçilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu, bölüm profesörler 

kurulu ve bölüm yönetim kurulunu toplantıya 
çağırmak, başkanlık etmek ve bu kurullarda 
alman kararları gereğine göre uygulamak veya 
yürütmek, 

b) Yönetmeliklerin bölümlere verdiği yöne
tim ve öğretim işlerini yürütmek. 
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Bölüm başkanı görevi başında bulunamıya-
cağı zamanlar içinde yönetim kurulu üyelerin
den bir profesörü vekil bırakır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinin öğretim, eğitim ve yö
netim işleri : 

a) Akademi genel kurulu, 
b) Akademi yönetim kurulu, 
c) Akademi başkanı. 

tarafından görülür. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is-
tiyen .. Yok. 8 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Akademi genel kurulu, bö
lüm genel kurullarının üye tamsayısından te
şekkül eder. Akademi genel kurullarının görev
leri şunlardır ; 

a) -Akademinin bilimsel çalışmalarını ilgi
lendiren konularda teklif ve temennilerde bu
lunmak ; 

b) Akademinin bütününü ve bütün bölüm
lerini ilgilendiren ve onlarca uygulanacak tü
zük ve yönetmelikler hakkında tekliflerde bu
lunmak; 

c) Bütçe ile ilgili konularda mütalâa bil
dirmek; 

d) Akademi başkanını seçmek. 
Akademi genel kurulu, akademi başkanının 

yönetiminde üye tamsayısının çoğunluğu ile 
toplanır. Akademi başkanı seçimi dışında, ka
rarlarını toplantıda hazır bulunanların çoğun
luğu ile alır. Başkan seçimi için yapılacak top
lantılara kurulun en yaşlı üyesi başkanlık eder. 
Genel Kurul normal olarak her yıl bir defa 
başkanın çağrısı ile toplanır. Bunun dışında, 
mevcut bölümler sayısının en az yarısının iste
mesi veya başkanın gerekli göreceği hallerde, 
Genel Kurul toplantıya çağrılır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 9 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Akademi yönetim kurulu, 
akademi başkanı ile öğretim görevine devam 
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eden önceki başkan, öğretim ve yönetim baş
kan yardımcıları ve bölüm başkanları ile her 
bölüm genel kurulunun kendi üyeleri arasın
dan bir yıl için seçeceği ikişer profesörden te
şekkül eder. 

Akademi yönetim kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Kanun, tüzük, genel kurul teklifleri ve 
yönetmelik hükümleri ile (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Aakademilerarası Kurul) kararla
rının yerine getirilmesini sağlıyacak karar ve 
tedbirleri almak, 

b) Bölümlerin hazırlıyacakları bütçe tek
liflerini de göz önünde tutarak akademi baş
kanlığınca hazırlanacak bütçe tasaraısına son 
şeklini vermek, 

c) Akademi başkanının getireceği işleri in-
celiyerek karara bağlamak, 

d) Bölüm profesörler ve yönetim kurulla
rından akademi yönetim kuruluna getirilen ka
rarları inceliyerek kesin karara bağlamak. 

Akademi yönetim kurulu, bölüm profesör
ler ve yönetim kurullarınca alınan kararlar
dan uygun görmediklerini, gerekçesiyle birlik
te, ilgili kurula iade eder. Bu kurulların, aka
demi yönetim kurullarınca belirtilecek süre 
içinde, yapacakları ikinci teklif üzerine kesin 
kararı akademi yönetim kurulu verir. 

Akademi yönetim kurulu akademi başkanı
nın yönetiminde üye tamsayısının üçte iki ço
ğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun 
çoğunluğu ile alır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Akademi başkanı, akademi 
genel kurulu tarafından, akademinin aylıklı 
profesörleri arasından üç yıl için salt çoğun
lukla seçilir ve Millî Eğitim Bakanınca atanır. 
Süresi dolan Akademi Başkanı bir defa daha 
seçilebilir. Başkan akademiyi temsil eder. 

Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Akademi genel kuruluna ve akademi 

yönetim kuruluna başkanlık etmek ve bu ku
rulların kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini görmek; 

c) Akademi yönetim kurulunca uygun gö
rülen kanun tekliflerini tüzük ve yönetmelik-
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lerle bu kurul tarafından karara bağlanan şek
liyle bütçe, kadro, tâyin, terfi, izin, disiplin ve 
ödenekle ilgili hususları- Millî Eğitim Bakanı
nın onayına sunmak. 

Başkan bütün bölümler üzerinde genel de
netleme yetkisine sahiptir. Bu kanunda belir
tilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve böy
lece akademinin yönetim, öğretim, eğitim, in
celeme ve araştırma işlerinin gereği gibi yürü
tülmesini sağlar. Başkan işi başında bulunma
dığı zaman bölüm başkanlarından birini vekil 
bırakır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
arası kurulu 

Madde 12. — (Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri arası kurul) her Devlet mü
hendislik ve mimarlık akademilerinin başkanı 
ve bölüm başkanları ile her akademinin genel 
kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçeceği bi
rer profesörden kurulur. Bu kurula Millî Eği
tim Bakanı veya Bakanın kurul üyeleri arasın
dan seçeceği kimse başkanlık eder. Devlet mü
hendislik ve mimarlık akademileri arası kurul 
toplantılarına Millî Eğitim Bakanının, teknik 
öğretimi idare eden müsteşarı, Talim ve Terbi
ye Dairesi Başkanı veya görevlendireceği bir 
üye tabiî üye olarak katılır. Ayrıca meslek ka
demeleri arasındaki ahengin temini bakımından 
benzeri meslek formasyonunu veren kurumlar 
ile tüzel kişiliği haiz mühendis ve mimar odala-
ları birliğine dâhil odalardan gereği kadar tem
silci, istişare maksadiyle toplantıya davet edi
lebilir. 

(Devlet mühendislik ve mimarlık akademi-
lerarası kurul) yılda en az bir defa olmak üze
re, Millî Eğitim Bakanının çağırışı ile uygun 
göreceği yerde toplanır. Ayrıca» Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri başkanlarının 
çoğunluğunun teklifi üzerine kurul, onbeş gün 
içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından olağan
üstü toplantıya çağırılır. Bu kurulun raportör
lüğü, toplantının yapıldığı yerdeki Devlet 
mühendislik ve mimarlık akademisinin bölüm 
başkanlarından biri tarafından yapılır. 

(Devlet mühendislik ve mimarlık akademi-
lerarası kurul) un görevleri şunlardır : 

a) Mühendislik ve mimarlık mesleklerine 
ait öğretim ve araştırma metotlarının memle
ket gerekçelerine göre gelişmesine imkân vere
cek konuları inceler ve bu akademilerin çalış
malarında uygulanmak üzere gerekli kararları 
alır. 

b) Devlet mühendis ve mimarlık akademi
leri ile ilgili muadelet meseleleri, diploma de
receleri, ihtisas çalışmaları hakkında inceleme
ler yaparak mütalâasını Millî Eğitim Bakanlı-, 
gına bildirir. 

c) Yeniden açılacak veya müstakillen faa
liyete devam edebilecek Devlet mühendislik ve 
mimarlık akademileri hakkında mütalâasını bil
dirir ve Millî Eğitim Bakanına bu müesseseler
de ilk olarak görev alacak öğretim üyeleri ve 
yardımcıları hakkında teklifler yapar. 

d) Muhtelif Devlet mühendislik ve mimar
lık akademilerinin öğretim ve eğitim çalışmala
rı arasında koordinasyonu sağlıyacak tedbirleri 
inceler ve karar bağlar. 

e) öğretim üyelerinin akademik unvanı ve 
disiplin işleri ile ilgili olmak üzere yapacakla
rı müracaatları inceliyerek kesin karara bağ
lar. 

f) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilecek 
konular üzerinde gerekli incelemeleri yaparak 
mütalâasını bildirir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. 

Bir nokta var Sayın Komisyon Başkanı, bu 
maddenin (A) bendinde «memleket gerekçeleri» 
yazılmış. «Memleket gerçekleri» olmıyacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (istanbul) — «Memleket gerçek
leri» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Gerekçeleri» kelimesi «Ger
çekleri» olarak düzeltilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN * (İstanbul) — Bir nokta daha 
var Sayın Başkanım, 8 nci satırda «bu kurula 
Millî Eğitim Bakanı veya» olması lâzım iken 
«ve» olarak geçmiş. 

BAŞKAN — Evet, 12 nci maddenin ikinci 
paragrafında «bu kurula Millî Eğitim Bakanı 
veya Bakanın kurul üyeleri arasından seçece
ği kimse başkanlık eder» şeklinde düzeltile
cek. 
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Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel beyan 
etmiş olduğum «memleket gerekçeleri» deyimi 
yerine «memleket gerçekleri» ve şimdi beyan 
etmiş olduğum ikinci pragrafta «Millî Eğitim 
Bakanı veya Bakanın kurul üyeleri arasından 
seçeceği kimseler başkanlık eder» değişikliği ile 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
öğretim üyeleri 

Madde 13. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademilerinin profesör ve doçentleri bu 
kurumların öğretim üyesidir. 

BAŞKAN — 113 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul eednler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

I - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri profesörlüğü 

Madde 14. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri profesörleri), (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri Doçentleri) 
arasından ve bu hususta hazırlanmış olan yö
netmelik gereğince seçilirler. Seçimde arana
cak şartlar şunlardır. 

a) En az beş yıl eylemli veya eylemsiz 
olarak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerinde veya diğer yüksek öğretim müessese
lerinde doçentlik yapmış veya doçent unva
nını kazandıktan sonra en az yedi yıl bir bilim 
veya meslek işinde çalışmış bulunmak, 

b) Doçentliği süresince, yayınları ve mes
lekî çalışmaları ile bilimsel ve öğretim yetene
ğini ispatlamış olmak, 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki 
öğretim müesseselerinde profesör unvanı ile 
öğretim yapanlardan durumları Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri arası kurulun
ca uygun görülenler, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Profesörlüğüne tâyin edi
lebilirler. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. 14 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri profesörlerinin görevleri 
şunlardır : 
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a) Ders okutmak, imtihanları düzenîiye-
rek yapmak veya yaptırmak, 

b) Pratik çalışmaları ve proje çalışmala
rını, uygulamak, lâboratuvar ve seminerleri 
yönetmek ve lâboratuvarlarda araştırma ve 
deneyler yapmak ve yaptırmak, 

c) Bilimsel teknik araştırmalar ve yayın
lar yapmak ve yaptırmak, 

d) Bölüm ve akademi yönetim kurulları 
tarafından verilen işleri görmek, 

e) Doçent ve asistanların çalışmalarını yö
netmeliklerine göre düzenliyerek yetişmeleri
ne yardım etmek. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 16. — Aynı dersin birden fazla pro
fesörü varsa bunlardan biri Akademi Yönetim 
Kurulunca bir grup dersin ve uygulamalarının 
yönetimi ile görevlendirilir. Görevlendirilecek 
profesörlerin seçimi ve görevleri özel yönetmeli
ğinde belirtilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

II - Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri doçentliği 

Madde 17. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Doçentliği) sıfatı bu ka
nunla açılan imtihanı başarmakla kazanılır. Do
çentlik imtihanına girebilmek için adayda Dev
let memurlarında aranan şartlardan başka aşa
ğıda yazılı özellikler aranır: 

a) öğretim görevi alacağı bilim kolu ile 
ilgili bir yükâek mühendislik veya yüksel mi
marlık diplomasına, yahut üniversite öğreni
mine denk olan diplomaya sahibolmak; 

b) ihtisas dalı ile ilgili bir doktora yapmış 
olmak; 

c) Doktor unvanını kazandıktan sonra en 
az üç yıl kendi bilim veya meslek kolu ile ilgi
li bir işde çalışmış olmak; 

d) Özel yönetmeliğinde belirtilen şartlara 
göre yapılacak bir yabancı bilim dili imtihanı
nı başarmak; 

e) Hazırladığı doçentlik tezi, Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık akademileri arası kurul-
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ca teşkil edilecek jüriler tarafından kabul edil
miş olmak. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde buyurun 
Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 17 nci maddenin (C) bendinde «Dok
tor unvanını kazandıktan sonra en az 3 yıl ken
di bilim veya meslek kolu ile ilgili bir işte ça
lışmış olmak» hükmü vardır. Bu, Üniversiteler 
Kanununun 18 nci maddesinin (B) bendine te
kabül etmektedir, benzer bir hükümdür. Orada 
4 yıl hükmü mevcuttur. Daha evvel bu, 3 yıl 
olarak mevcut idi. Bugün üniversite reformları 
arasında en önemli yeri işgal edecek problemler
den birini teşkil etmektedir. 

İhtisas daliyle ilgili bir hizmet yapmış olu
yor zaten doktora yapmış olduktan sonra, «Dok
tor unvanını kazandıktan sonra en az 3 yıl bilim 
veya meslekî tecrübe» deniyor ki bu gereksiz. 
Yani, esas itibariyle bizim gibi az gelişmiş bir 
ülkede, öğretim üyesi bulamadığımız bir sırada 
konmuş bir engel. Bu engel, uygulamada uzu
yor da. Çünkü, doçentlik imtihanlarının açılma 
zamanları var. Eğer bu zamandan birgün farklı 
olmuşsa, bir sene de bundan dolayı atmaktadır. 
Böylece, bir taraftan toplum olarak üniversite 
öğrenim üyesi veyahut mühendislik akademisin
de öğretim üyesi ihtiyacı içinde çırpmırken, 
öbür taraftan doktorasını yapmış, mükemmel, 
bu hizmeti yapabilecek bir kimseyi elini kolunu 
bağlayıp tutmaktayız. 

'Bendeniz bu konuda, yani üniversiteler ka
nunundaki müddetin 2 yıla indirilmesini teklif 
ettim. Nitekim memlektimizde bu müddetin az 
olduğu üniversiteler de mevcuttur. Meselâ, Ata
türk Üniversitesinde bu müddet kısaltılmıştır. 
Memlektimizin gerçekleri bakımından, tabiî 
Tben tamamen kaldırılsın demek yetkisinde de
ğilim. Ama bunun iki seneye indirilmesi mâkul
dür, reform komisyonları da bunun üzerinde 
ciddî olarak durmuşlardır. Eğer, bunu yapmış 
olursak gerek teknik alanda, gerekse benzer 
hüküm dolayısiyle üniversel alanda pekçok öğ
retim üyesi kazanmak imkânını haiz olacağız. 
Eir taraftan kadrolar vermeye çalışıyoruz, bir 
taraftan engelliyoruz. Bu sebeple bir önerge su
nuyorum, iltifatınızı istirham ederim. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde verilmiş 
olan bu değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
17 nci maddenin (0) bendindeki 3 yılın 2 yıl 

olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUH1D-

DİN GÜVEN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım; Sayın Ülker'in fikirlerine aynen iştirak 
ediyoruz. Esasen 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı 
da bu prensip üzerindedir. Yalnız bahis mevzuu 
olan ölçünün kıymetlendirilebilmeısi ancak üni
versite reformuna bağlıdır. Dolayusiyle bu ko
nunun 2 yıla indirilmesi bugünkü hali ile yal
nız bu kanunda yer alacak, ama üniversiteleri 
ilgilendiren kanunlar içinde açıkta kalacaktır. 
Onun için, prensip itibariyle Sayın Ülker'in 
ortaya attığı fikirlere iştirak etmekle beraber, 
bu konunun kıymetlendirilmesini üniversitelere 
ait reform kanununun gelişine talik etmemiz da
ha doğru olacaktır. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Bu sebeple katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

17 nci maddeyi tasarı metninde yazılı oldu
ğu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir aynen. 

Madde 18. — Doçentlik imtihanları, yılda 
bir defa olmak üzere, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerarası kurulca teşkil edi
lecek jüriler tarafından, yönetmeliğine uygun 
olarak yapılır. Bu imtihanı başaranlar (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademileri Doçenti) 
unvanını alırlar. Yabancı memleketlerde do
çentlik yetki ve unvanını veren imtihanlarını, 
başarmış olanlar da ilgili bölümlerin düşünce
leri alındıktan sonra, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık akademileri arası kurul karariyle 
(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi do
çenti) sayılırlar. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri doçentlerinin görevleri şun
lardır : 

a) Ders okutmak, 
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b) Lâboratuvar, pratik çalışma, uygulama 
ve proje çalışmaları ile seminerleri yönetmek; 

c) Bilimsel ve teknik araştırma ve yayım
lar yapmaktır. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... KaJbul edilmişitir. 

Madde 20. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri profesör ve doçentlerinin 
münhal kadrolara tâyinleri, bölüm profesörler 
kuruluna dâhil profesörlerin seçmesi ve akade
mi yönetim kurulunun teklifi üzerine Millî Eği
tim Bakanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde SÖE isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 21. — Sözleşme ile Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademilerinde görevlendi
rilecek yabancı profesörler ve yabancı uzman
lar, bölüm profesörler kurulunun teklifi ve aka
demi yönetim kurulunun kararı ve Millî Eğitim 
Bakanlığının onamı ile tâyin olunurlar. Sözleş
me sürelerinin bitmesi ile veya başka sebeplerle 
görevlerine son verilmesi de aynı usule bağlıdır. 
Sözleşmeli profesörler, öğretim görevlerinin ic
rası bakımından, aylıklı profesörler için ko
nulmuş olan hükümlere tabidirler. Ancak bun
lar, enstitü müdürlüğü ve lâboratuvar şefliği dı
şında idari görev alamazlar ve yönetim kurulla
rına giremezler. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

III - Devlet mühendislik ve mimarlık akade
mileri öğretim yardımcıları. 

Madde 22. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri öğretim yardımcıları şun
lardır. 

öğretim görevlileri, uzmanlar, okutmanlar 
ve asistanlar. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
!bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — öğretim görevlileri doçenti 
bulıınmıyan dersleri okutmak için kendi uzman
lık dallarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış 

kimseler (öğretim g-örevlisi) unvanı ile görev
lendirilebilirler. öğretim görevlileri, bölüm ve 
akademi yönetim kurullarının teklifi ve aka
demi başkanının inhası ile Millî Eğitim Bakan
lığınca genel hükümlere göre tâyin olunurlar. 
Bunların görevlerine son verilmesi de tayinle
rindeki usule bağlıdır. 

BAŞKAN — 23 noü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Okutmanlar, yabancı dil 
dersi öğretimi ile görevlendirilecek okutmanla
rın tâyinleri bölüm ve Akademi Yönetim ku
rullarının teklifi ve Akademi Başkanının in
hası üzerine, münhal öğretim görevlisi kadrola
rından biri karşılık gösterilmek suretiyle Millî 
Eğitim Bakanlığınca genel hükümlere göre ya
pılır. 

BAŞKAN — 24 noü madde üzerinde söz is-
tiyenler? Yok. 

Sayın Komisyon; 24 ncü maddede «Okut
manlar, yabancı dil dersi öğretimi ile görevlen
dirilecek okutmanların tâyinleri» deniyor. Cüm-

•s» 

löde değişik ifade tarzı var. «Okutmanlar» ayrı 
«Yabancı dil dersi öğetimi ile görevlendirilecek 
okutmanlar» ayrı olarak mı farz ediliyor? Cüm
le değişik bir veçjhe arz ediyor; kulağı biraz 
tırmalayıcı geliyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — «Okutmanlar» dan 
sonra konulmuş olan virgüldün (:) olması lâ
zım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; mad
de 24 te «okutmanlar:» oluyor. Bu şekli ile 
24 noü mdadeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — Asistanlar Devlet mühendislik 
ve mimarlık akademileri ihtiyaçlarına ve 
(Asistanlık Yönetmeliği) hükümlerine göre se
çilirler. Yönetici profesörün ve ilgili bölüm yö
netim kurulunun teklifi ve akademi yönetim 
kurulunun onamı ile akademi başkanı tarafın
dan tâyin edilirler ve en az bir, en çok iki yıl 
aday olarak çalışırlar. Başarısı yeter görülen
lerin bağlı oldukları yönetici profesör veya bu 
göreVi yapan öğretim üyesinin teklifi ve aka-
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demi yönetim kurulu kararı ile asillikleri aka
demi başkanlığı tarafından onanır. 

Asistanlar bağlı bulundukları dersin ve bu
nunla ilgili akademik çalışmaların yürütülme
sinde yardımcıdırlar. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — Doktora yapmamış olan asis
tanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlıya-
rak üç yıl içinde doktora yapmakla veya bir 
yeterlik imtihanını vermekle mükelleftirler. Yö
netici profesörün teklifi ile bu süre, bir defa
ya mahsus olmak üzere, bir yıl uzatılabilir. Bu
nu, bu süre içinde sağlıyamıyanların veya Dev
let mühendislik ve mimarlık akademilerinde 
asistan olarak çalışmakta devamları gerekli gö-
rülmiyenlerin tayinlerindeki usule uygun ola
rak, asistanlıkla ilgileri kesilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm 

Akademi Tazminatı ve Akademi dışında çalışma 

Madde 27. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim üyeleri, belli ça
lışma saatlerinde bu kanunda belirtilen görev
leri yapmak üzere görevleri başında bulunmak
la mükelleftirler. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
lerimde 28 nci maddeye göre resmî veya özel 
bir işi bulunmıyan doçent ve profesörler ile 
asistanlara aylıkları ile Akademi Başkanlığı 
Akademi Başkan yardımcılığı, bölüm başkan
lığı, öğretim bürasu şefliği, laboratuvar şefliği 
gibi Akademi içinde alman ücretli yönetim 
hizmetlerine ait ek görev tazminatından başka 
her ay, aşağıdaki miktarlar üzerinden Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi tazminatı 
verilir. Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulan
maz. 

Profesörlere 1 000 
Doçentlere 600 
Doktora yapmış asistanlarla 
öğretim görevlilerine 400 
Doktora yapmamış asistanlara 200 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 27 nci 
maddede komisyon değişikliği derpiş eden bir 
önerge vermiştir, evvelemirde o önergeyi oku
tacağım; onu takiben yeterli görülmezse arka
daşlarıma söz vereceğim. Madde komisyon tara
fından değişik şekli ile istenmiş olduğu için 
müzakereyi bunun üzerinden açacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 27 nin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini komisyon adına arz ve rica ederim . 
Komisyon Başkanı 
Muhiddin Güven 

Dördüncü Bölüm 
Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

Madde 27. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri öğretim üyeleri, belli çalışma 
saatlerinde bu kanunda belirtilen görevleri yap
mak üzere görevleri başında bulunmakla mü
kelleftirler. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademile
rinde 28 nci maddeye göre resmî veya özel bir 
işi bulunmıyan doçent ve profesörler ile asis
tanlara aylıkları ile akademi başkanlığı, akade
mi başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı öğ
retim bürosu şefliği, laboratuvar şefliği gibi 
akademi içinde alman ücretli yönetim hizmet
lerine ait ek görev tazminatından başka her ay 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve ta
dillerinde yer alan hükümler dairesinde tazmi
nat verilir. 

Bu ödeneklerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 
Üniversite ve Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademilerinde öğretim yapacak nitelikleri haiz 
olup 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
göre bu akademilerde görev alacak olanların 
bu görevlerinden dolayı aylık veya ücret alma
ları esas görevlerine ait tazminatlarına halel 
getirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü 
ek ve değişiklikleriyle birlikte aynen bu akade
mi mensupları hakkında da uygulanır. 

Bu maddede sözü geçen organlardan üniver
site senatosu yerine akademi yönetim kurulu, 
fakülte profesörler kurulu yerine bölüm profe
sörler kurulu, fakülte dekanı yerine bölüm baş
kanı aynı görevleri yaparlar. Bu husus ile il
gili tahsisat ilgili bütçesine konur. 
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Devlet mühendislik ve mimarlık akademi
leri öğretim üye ve yardımcılarının personel 
rejimi 4936 sayılı Kanun ve ek ve tadilleri esas
ları dairesinde yürütülür. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, bir

den bire anlaşılacak madde niteliğinde değil. 
Lütfetsinler, tazminat olarak ne verilecek onla
rı söylesinler de, biz de fikrimizi söyliyelim. 

BAŞKAN — Üniversiteler Kanununa atıf ya
pıyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Atıf yapıyor, 
ama şu anda öğrendiğimiz bir atıf. Profesörler 
ayda ne tazminat alıyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Efendim, arz ede, 
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 27 nci madde üzerin
de komisyon değişiklik önergesi vermiş bulun
makta. önergesini okutmuş bulunmaktayim, 
şimdi önergelerini izah edecekler; maddeyi de
ğiştiriyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım ; 

Vermiş olduğumuz önerge şu maksatları in
tiba etmektedir: 

Her şeyden evvel bir rakam vardı, gelen ta
sanda. Biz de bu rakama istinaden komisyonda 
bu rakamı makbul telâkki ettik, o şekilde taz
minatları uygun bulduk, fakat bilâhara Hükü
met tarafından öğretim üyelerine ve asistanla
ra verilecek tazminat üzerinde yeni bir tasarı 
hazırlandığı ve bu tasarının da Meclislere sevk 
edileceği öğrenilince Bütçe ve Plân Komisyo
nunda İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ka
nunu müzakere edilirken, tazminat mevzuunun 
gelecekte yeniden ele alınmak mecburiyetinde 
kalınacağı düşünülerek bir prensip kararına 
bağlandı. O prensip kararı da şudur; getirilecek 
tasarı Umumi Heyette üniversiteler için nasıl 
kabul edilirse, bu ölçülerde akademiler için tat
bik edilebilir hale gelsin. Yani, tıpkı, emek
liler hakkında Yüksek Heyetinizin kabul et
tiği kanunda tesbit edilmiş olan hükme göre 
atıf yapılarak, seyyaliyet yapılarak Yüksek 
Heyetinizce kabul edilen ölçüler aynen akade-
milerdeki tatbikata intikal edecek Bmm bu 
mevzuda tesbit etmiş olduğumuz bu prensip ka

rarı, Pazartesi günü Yüksek Huzurunuzda mü
zakere ve mütalâa edilen ve kabul edilen Gü
zel Sanatlar Akademileri Kanununun ilgili taz
minat maddesinde de aynen teklif edildi ve 
Yüksek Heyetinizin tasvibine iktiran etti. Do-
layısiyle şimdi yine huzurunuza gelmiş bulunan 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanunu 
tasarısının ilgili maddesini, ona paralel bir ha
lin içinde olmak üzere komisyon bu teklifi yap
mış bulunmaktadır. 

Yani özet olarak şunu arz ediyorum; aslın
da üniversiteler için kabul edilen, öğretim gö
revlilerine kabul edilen tazminat ölçüsü ne ise o 
asıldır. Fakat gelecekte Yüksek Heyetiniz bu 
konuda Hükümet tarafından getirilecek tasarıyı 
hangi ölçülerle kabul edecekse, bu da aynen bu 
kanunun, bizim verdiğimiz bu kanun teklifi 
muhtevası dâhilinde akademiler için de kabul 
edilecektir. Maksadımız budur. Bahis mevzuu 
olan, gelecekte bir kolaylığın sağlanması keyfi
yetidir, arz ederim. 

AHMET NİHAT AK AY (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Sayın Başkan buyurdular ki, bu akademilerde 
öğretim üyelerine verilecek tazminat miktarı, 
Üniversite Kanununun 32 ve 38 nci maddeleri
ne muhtemel bir atıf yapmak üzere muallâkta 
bırakıyor. Böyle bir temayül de var. Belki de 
üniversite öğretim üyelerinin tazminatları bir 
miktar daha da fazlalaştırılmak suretiyle 
full - time karşılığı bir tazminat çıkacaktır. 
Meselâ üç bin liralık bir tazminat üniversiteler 
bünyesine verildiği takdirde o kanuna atıf ya
pan bu kanun, akademilerde çalışan öğretim 
üyelerine de üç bin lira tazminat verilmesini 
sağlıyacaktır. Bu öğretim üyeleri full - time 
karşılığı olan üç bin lira tazminatı aldıkları 
gibi dışardaki işlerine de devam edebilecekler
dir. 

Bu takdirde vaziyet ne olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (Devamla) — Gayet tabiîdir ki 
Sayın Akay'm ortaya koyduğu konu, bu husu
sa ait kanun tasarısı burada mütalâa ve müza
kere edilirken Yüksek Heyetinizce bir karara 
bağlanacaktır. O karar tatbik edilecektir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, 
Sayın Komisyonun verdiği izahatı dinledik. 

Aslında buna katılmamak gerektiği kanaatin
deyim. Çünkü, biz burada bir kanun yapmak
tayız. Bizim kabulümüzden sonra Senatonun ka
bulü ile bu kanunlaşır. 

Diğer bir tasarı Meclise sevk edilmiş, komis
yonda bulunan bir kanun tasarısı kabul edilir 
veya edilmez. O kanun tasarısı kabul edilir ve
ya edilmez. Bunu kestirmek imkânı yoktur. 
Kabul edilir gibi gözükür, öyle olaylar cereyan 
eder, öyle haller cereyan eder ki. o kanun çık
maz veyahut Hükümet öyle bir kanunu çıkar
mak istemez. O zaman bizim burada yapmak 
istediğimiz bir tasarruftan bizi alıkoymuş olur
lar. 

Bunu, bu olayda bir örnekle isah edersem 
daha iyi anlaşılacak. 

Şimdi, burada profesörlere 1 000. doçentlere 
600, doktora yapmış asistanlara, öğretim görev
lilerine 400, doktora yapmamış asistanlara 200 
lira denmektedn\ 

Şimdi, biz bunu Komisyonun izah ettiği şe
kilde kabul ettiğimiz takdirde, Üniversite Kanu
nuna atıf yapacağız. Muhtemelen; 32 nci mad
dede doçentlere 600, profesörlere 1 000 demek
tedir, bu kanun çıkmadığı takdirde, meselâ be
nim çıkıp konuşacağım konu açıkta kalmış ola
caktır. 

Bendeniz, bugün kamu oyunda üzerinde en 
çok durulan meselelerden birisi olan asistanla
rın durumu ile bu asistanlar arasında belli bir 
fark görmüyorum. Ben şunu teklif edecektim; 
profesörlere 1 000 lira yerine 2 400, doçentlere 
1 800, öğretim görevlilerine ve doktora yapmış 
asistanlara 1 200, asistanlara 700 diyecektim. 
Böyle bir esasa girdiğimiz takdirde, - yani ben 
derken aranızdan biri olarak, Meclisin her hangi 
bir üyesi olarak ifade etmek istiyorum, - tasar
rufum, yani Meclisin bu konu üzerindeki tasar
rufu engellenmiş olacak. Öbür tasarruf da belli 
değildir; neticesi kesin olarak söylenemez. Ka
nunun çıkacağı veya nasıl çıkacağı önceden bi
linemez. Bu da muallâkta kalmış olur. 

Bendenizin kanaati, madde gene eskisi gibi 
muhafaza edilsin, biz fikrimizi söyliyelim. Ama 
Meclis kabul eder, etmez, onun üzerinde bir sö

zümüz yok. Meclis nasıl isterse öyle olur. Ama 
biz de doğru, usulüne uygun bir kanun müza
keresi yapmış oluruz. 

Şimdi, bundan dolayı ben bu teklifte bulu
nuyorum. Bugün asistanların yaptıkları bir etüt 
var; bu etüt hepimize gönderilmiştir. Burada da 
ifade edildiği gibi, memlekette çeşit çeşit sistem
ler var. Meselâ Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
asistanları ayrı bir statüye tabi ve ayda 1 500 
liraya kadar bir miktar alabilirken diğer tarafta 
200 lira alan asistanlar da var. İşittiğimize göre 
1 200 lira üzerinden Hükümetle mutabakata va
rılmış. Bendeniz 700, lira üzerinden getirdim. 
Yani münakaşaya girmiyelim diye. Doktora yap
mış olanlar için de 1 200 liralık bir teklif getir
dim. Ben teklifimi sunuyorum ve esas metin üze
rinden müzakere yapılmasını istirham ediyorum. 
Çünkü esas metin üzerinden zaten müzakere ya
pılır. Komisyonun verdiği bir değiştirge öner
gesi vardır. Teşekkür ederim efendim. 

Binaenaleyh, gelecekte ne olacak, ne olmıya-
cak şeklinde bir münakaşaya burada lüzum yok. 
Yer de yok. Takririn 27 nci maddesinin yeni tek
lif edilen dördüncü fıkrası diyor ki; 4936 sayılı 
Kanunun 62 nci maddesi hükmü, ek ve değişik
likleriyle birlikte aynen bu akademi mensupları 
hakkında da uygulanır. 

Yani şimdi, üniversitelerde Full - time çalı
şıyorsa bir profesör veya doçent, akademide ça
lışanlar da Full - time çalışacak ve ona göre 
ücret alacak. 

Yok, şayet Full - time çalışmıyor da dışarda 
bir görevi varsa, dışarda görevi olan üniversite 
mensupları nasıl ücret alıyorsa, onun gibi bir üc
ret alacak. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, buyurun. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Reşit 
Ülker'in değişiklik önergesine iltifat etmek im
kânı maalesef yok. Her şeyden, evvel komisyo
nun teklif ettiği madde, bugün üniversitelerde 
tatbik edilen personel rejimi ne ise aynen bu ka
nun çıktığı dakikadan itibaren bugünkü rejim 
uygulanacak. Bilâhara üniversiteler için Hükü
metin getireceği tasan, Yüce Meclislerden ne 
şekilde geçerse ve aynen 4936 sayılı Kanunun 62 
nci maddesi ile alâkalı tadillerin de bu Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri için uy
gulanması öngörülmüş. 
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Binaenaleyh, 4936 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesi hükmü aynen uygulanacağına güre, ge
lecekte bunun tadilleri de ne oüacaksa, o tadil
ler aynen Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri için cari olacaktır. 

Binaenaleyh, Komisyonun teklifi yerindedir. 
Biz şimdi burada kendimize göre, bugünkü man
tığımıza göre bir kanun çıkartırız. Yarın Hükü
met tasarısı üniversiteler için bir başka türlü çı
karsa, arada eşitlik olmaz, denklik olmaz. Bu 
teklif, Sayın Komisyonun bu teklifi, üniversite 
ve yüksek mekteplerde; akademi olsun veya üni
versite olsun, yani özerkliği olsun veya olma
sın, her şeyden evvel en az dört sene baz tahsil 
veren müesseselerdeki öğretim görevlilerinin; 
doçentlerin, profesörlerin, vazifelilerin eşit üc
ret almasını sağlıyan bir tekliftir ki, bu, adaleti 
de tahakkuk ettirecektir, bugünkü adaletsizlik
leri de ortadan kaldıracaktır. Yıllarca devlet 
personel rejimine bağlı olarak vazife görmüş 
olan kıymetli ve muhterem hocalarımızı, asistan
larımızı, öğretim görevlilerimizi de hiç ollmazsa 
uzun yıllar mücadeleden sonra bir refaha da ka-
vuşturabilecektir. Bu bakımdan yerindedir. Yü
ce Heyetinizin Komisyon teklifini aynen kabul 
etmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şefik înan, buyurun. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız oylarını kullansınlar1. 
Oyunu kufllanmıyan arkadaşımız var mı efen

dim?.. Yok. Olmadığına göre 1, 2, 3, 4, ve 5 nu
maralı açık oylamalarda oylama işlemi sona er
miştir. 

ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
anladığıma göre münakaşa konusu; asistan, do
çent ve profesörlere verilecek tazminat konusu
dur. 

Bugünkü mesele, üniversiteler meselesi diye 
ortaya çıkan mesele; Türkiye'de mevcut üniver
sitelerde yahut o ayardaki akademiler, yüksek 
okullar ve sairede asistandara, doçentlere ve pro
fesörlere verilen tazminatta eşitsizlik durumu 
bulunduğundan dolayı bir üniversite meselesi 
doğmaktadır. Sadece üniversite meselesi diye or
taya atılan mesele tazminatların kifayetsizliği 
değil - o da var tabiî - fakat asıl mühim olan 
mesele Türkiye ide mevcut müesseseler arasında 
aynı kategoriye giren müesseseller arasındaki 
eşitsizliktir. Istırap konusu odur esasında. («Hü
kümet temsilcisi kim?» sesleri) 
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BAŞKAN — Teknik öğretim Müsteşarı Sa
yın Akif Tunçer yazılı yetkiyle bildirilmiştir, 
Millî Eğitim Bakanını temsilen bulunuyor. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Şimdi bu gö
rüşmekte olduğumuz tasarı, tazminatları, şu an
da yürürlükte bulunan üniversiteler Kanunu
nun öngördüğü tazminatlar seviyesine ulaş
tırmaktadır, anladığıma göre. Fakat biliyoruz 
ki, biz, bu değişecektir, mutlaka değişecektir. 
Bu Meclis faaliyetini bitirmeden önce bu mut
laka değişecektir. Hangi seviyede teslbit edi
lecektir. Henüz meçhul.. Hükümet tasarısı gel
memiştir, bilmiyoruz; ne rakam tesbit edile
cek, bilmiyoruz. 

O halde, şimdi bunu böylece kabul etsek, 
yeni Üniversiteler Kanununda tazminatlar 
meselesi geldiği zaman yine eşitsizlik hâsıl 
olacaktır; üniversitelerin başka bir seviyede 
yüksek okulun başka bir seviyede kalacak
tır. 

Bunun kalmamasını temin için, bundan son-
ki meselelerde daima eşitliği muhafaza edebil
mek için bir çare vardır. Birkaç gün önce 
Bütçe Komisyonunda İktisadi ve Ticari ilim
ler Akademiler Kanunu konusunda bu mesele 
görüşülmüş ve bir madde konularak, maddeye 
yeni bir şekil verilerek, Üniversiteler Kanunu 
ile ileride, yakın bir gelecekte bir değişikilk 
olduğu zaman tazminatlar da, iktisadi ve Ti
cari ilimler Akademisinin asistanlarına, doçent
lerine, profesörlerine verilecek tazminat da 
aynı seviyeye gelmiş olacaktır, diye Bütçe Ko
misyonunca bir şekil verildi. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bütçe Ko
misyonundan çıktı o... 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Evet çıktı, bu 
şekildi. 

Şimdi aynı tertibi bu kanunda da almak 
yerinde olur kanısındayım. Eğer bunu yapar
sak, komisyon bu maddeyi geri alıp o şekli 
vermek suretiyle bu tertibi sağlıyabilirse bir 
daha eşitsizlik hâsıl olmaz; otomatik olarak 
üniversite camiasına verilecek tazminat, ma
demki, şimdi eşitliği sağlamak için böyle bir 
şey yapıyoruz, kendiliğinden ilerisi için de 
sağlanmış olacaktır. 

Bunu arz etmek için söz aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Güven, 
buyurun. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın İnan'a te
şekkür ederim, meseleyi açıkladılar. Ben de 
bâzı noktalara temas etmek istiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Umumi He
yetiniz ya kanun teklifleriyle veya kanun ta
sarıları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu ga
yet tabiî... 

Yalnız, getirilen kanun tekliflerinin ted
vininde veya tasarıların müzakeresinde en 
taJbiî hal istikbale matuf olmalıdır. Yani önü
müze gelecekte getirilecek olan teklifler ve 
tasanlar nedir, ne olabilir, ihtimaller nazarı 
itibara alınarak kanunlar tedvin edilirse 
eğer, Umumi Heyetimizin yükü asgariye ine
cektir. Bunu yaparkende elbette ki, realitele
rin göz önünde tutulması icaJbeder. Aynı za
manda aktüel meselelerin de göz önünden 
uzak tutulmaması icabeder. 

Bahis mevzuu olan tazminat maddesi işte 
aktüel konuların ve bugünkü cemiyetimizin 
içinde bulunduğu bir realitenin bir aynasını 
teşkil etmektedir. Sayın İnan'in ifade ettiği gibi 
bizim buradaki gayretimiz şu olmalıdır; her 
şeyden evvel akademik kariyer içinde hizmet 
eden, gayret sarf eden müesseselerin öğretim 
görevlileri ve bütün kademelerindeki hizmet 
eden ilim elemanlarının tazminat ölçülerini 
bir muvazene dâhilinde tutmak ve dengeli bir 
hale getirmek, birbirinin benzeri haline getir
mek olacaktır. O zaman üniversitelerde tatbik 
edilen ölçülerin akademiler içinde de aynen yü
rürlükte olması gayet tabiîdir. 

Komisyonumuz kanun tasarısının müzake
resi sırasında yine Üniversite Kanununda yer 
almış olan tazminat ölçülerini muvafık telâkki 
edip kabul etmişti, fakat ondan sonra zuhur 
eden hâdiseler ve bunun üzerindeki ikmal gay
retleri gerek üniversiteleri, gerekse Hükümeti
mizi, tazminatlar karşısındaki ölçüleri aklî ve 
mantıki bir seviyeye yükseltmek hususunda ça
lışmaya sevk etti, ama bu yalmz başına bir 
terfih meselesi değildir, terfihe müstahak görü
len ilim adamlarının ilimlerini en iyi şartlar için
de yapabilmesini temine müteveccihtir. O za
man Komisyonumuz, Bütçe Plân Komisyo
nunda önümüze getirilmiş olan İktisadi ve Tica
ri İlimler Akademisinin tazminata mütedair 
maddesini mütalâa ederken, biraz evvel Sayın 
İnan'm da söyledikleri gibi, rakamları, yani taz-
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minat karşısındaki rakamları artırmak mı daha 
doğrudur ve bu mümkün müdür, Bütçe Plân Ko
misyonu olarak bunu realist ölçüler içinde bağ
layabilir miyiz, münakaşasını yaptık ve bunun 
mümkün olmıyacağım müşahade ettik. Yapılan 
çalışmalara intizar etmenin daha dpğru olaca
ğını, gerek üniversitelerin, gerek Hükümetin 
yaptığı hazırlıkların tasarı halinde Umumi He
yete intikal ettikten sonra burada yapılması ica-
beden münakaşalara zemin hazırlamak gerekti
ğini kabul ettik; dolayısiyle tazminata müteda
ir olan bu maddenin muhtevasını tedvin ederken 
kanunun ruhunu zedelemeyen, kanunların sis
tematiğini zedelemeyen bir düşünce içinde; ev
velâ Üniversiteler Kanununa atıf yaparak orada
ki ölçülerin tatbik edileceğine işaret etmeyi fay
dalı telâkki ettik, bunun arkasından da gelecek 
teklif veya tasarılariyle bahis mevzuu olan taz
minat bir tadilâta tabi tutulduğu, bir seviyeye 
çıkarıldığı takdirde otomatikman Akademilerin 
de tazminat maddelerinin buna uyması gerek
tiğine ait hükmü de vas'ettik. Yani bir seyya-
liyet, bir realist düşünceyi kıymetlendirmek gay
retimize âmil olmuştur. 

Bir müddet sonra huzurunuza iktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi kanunu da gelecek, ay
nen bu şekilde gelecek bu madde, işte bu ölçü
ler içinde geçen Pazartesi günü kabul etmiş bu
lunduğunuz Güzel Sanatlar Akademisinin taz
minata mütaallik olan maddesi de aynı şekilde 
aynı prensiplerle kabul edilmiştir. 

Şimdi, gayet tabiî ki Geçici Komisyon ola
rak biz Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
kanunu tasarısını Yüksek Heyetiniz müzakere 
ederken daha evvel Meclisinizin kabul etmiş 
olduğu bir prensip kararına uyarak tazminata 
mütedair olan bu maddeyi bu şekilde değiştir
meyi uygun ve Yüksek Heyetinize teklif etme
yi aklî bulduk. Öyle tahmin ediyorum ki, bu iza
hattan sonra hem ilim müesseseleri arasındaki 
muvazeneyi, adaleti temin eden, hem de gele
cekteki şartlara göre Yüksek Heyetin alacağı 
karara intibakı temin eden bu teklifimiz tasvi
binize mazhar olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 
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Bir kanun önümüzde bulunurken o kanun 
üzerinde tasarruf yapmak hukuk prensipleri
nin gereğidir. Diğer çıkacak bir kanun bizim 
meçhulümüzdür. Eğer o önümüze gelen kanun
daki müessese yani, 200 liralık tazminat bugün 
gereksiz gözüküyorsa biz onu burada yapmalı
yız. Diğer söylenen husus akla çok yakın gele
bilir. Ama önümüzde misaller var; doktorasız 
bir asistan ayda 1 500 lira ile göreve başlar 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde, Bu mik
tar, doktor olmıyan asistanlar için 2 250 liraya ka
dar yükselir, doçentlere 4 200 lira olur. Şimdi, 
eşitlikten bahsediyoruz; fiilen böyle bir durum 
var, başka yerde de var; Hacettepede de var 
böyle bir durum. Biz bunların adaletsiz olduğu 
üzerinde durmuyoruz, burada önümüze gelen 
kanundaki durum nedir? Diyoruz ki; biz 
önümüze gelen kanunda Meclis olarak ta
sarrufumuzu kullanalım, eğer dedikleri gi
bi bir kanun gelecekse - çünkü meçhuldür 
bu, bir kanun gelecek demek, Parlâmen
to taktiğinde sakat bir şeydir, gelmiye-
bilir, yüzde 99 gelebilir, ama yüzde 1 gel
meyebilir - eğer o kanun gelecek ise o kanun-
şunları yapmıştır, diye belli ise bir madde için
de der ki, 1 200 numaralı kanundaki profesör, 
doçent, asistanlar için şu madde şu haîe getiril
miştir diye arkadan gelen kanun bunun ürerin
de tasarruf yapabilir. Fakat bu kanunda yapıl-
mıyan bir tasarruf gelmiyecek bir kanun dola-
yısiyle ortada kalır; 200 lira olarak kalır. Ben 
onu söylemek istiyorum. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ol
madığına göre önergeleri okutuyorum. 

Aylan önerge Reşit Ülker'in vermiş olduğu 
önerge, evvelâ onu okutacağım. Onu takiben 
komisyon tarafından verilmiş bulunan önergeyi 
okutacağım. 

27 nci madde üzerinde verilmiş bulunan 
önergeler : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 nci maddedeki Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi tazminatının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Profesörlere 2 400 
Doçentlere 1 800 
Öğretim görevlilerine ve doktora yap
mış asistanlara 1 200 
Doktora yapmamış asistanlara 700 

BASK AF — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHÎD-

DİN GÜVEN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis

yon katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Arkadaşlarımın kanun maddelerine dikka

tini celbederim bilhassa. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 27 nin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini komisyon adına arz ve rica ederim. 
Komisyon Başkanı 
Muhiddin Güven 

Dördüncü Bölüm 
Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

Madde 27. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri öğretim üyeleri, belli çalışma 
saatlerinde bu kanunda belirtilen görevleri yap
mak üzere görevleri başında bulunmakla mü
kelleftirler. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademile
rinde 28 nci maddeye göre resmî veya özel bir 
işi bulunmıyan doçent ve profesörler ile asis
tanlara aylıkları ile Akademi Başkanlığı, Aka
demi Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, 
Öğretim Bürosu Şefliği, Lâboratuvar Şefliği gi
bi Akademi içinde alman ücretli yönetim hiz
metlerine ait ek görev tazminatından başka her 
ay 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve 
tadillerinde yer alan hükümler dairesinde taz
minat verilir. 

Bu ödeneklerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3. maddesi uygulanmaz. 
Üniversite ve Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerinde öğretim yapacak nitelikleri 
haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18. maddesine 
göre bu akademilerde görev alacak olanların 
bu görevlerinden dolayı aylık veya ücret al
maları esas görevlerine ait tazminatlarına ha-

I lel getirmez. 
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4936 sayılı Kanunun 62. maddesi hükmü 
ek ve değişiklikleriyle birlikte aynen bu Aka
demi mensupları hakkında da uygulanır. 

Bu maddede sözü geçen organlardan üni
versite senatosu yerine Akademi Yönetim Ku
rulu, Fakülte Profesörler Kurulu yerine Bölüm 
Profesörler Kurulu, Fakülte Dekanı yerine Bö
lüm Başkanı aynı görevleri yaparlar. Bu husus 
ile ilgili tahsisat ilgili bütçesine konur. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri öğretim üye ve yardımcılarının personel re
jimi 4936 sayılı Kanun ve ek tadilleri esasları 
dairesinde yürütülür. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önerge Komisyon tarafından verilmiş oldu
ğu cihetle filhal kabulü de mutazammımdır. Bu 
sebeple 27 nci maddeyi okunan bu değişik şek
liyle oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 27 nci madde değişik bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesörler ve doçentlerin
den istiyenler, 27 nci maddede belirtilen taz
minatı almamak ve haftada 10 saati aşmamak 
şartiyle, mesleklerine uygun olan serbest işleri 
yapabilirler. Ancak, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesör ve doçentlerinin 
üniversitelerle benzeri yüksek okullar ve ken
di akademilerinde; üniversite ve benzeri yük-
sk okullar profesör ve doçentlerinin de Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademilerinde haf
tada 10 saati aşmamak üzere 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi esasları dâhilinde görev 
almaları halinde, bu görevlerinden dolayı maaş 
veya üuret almaları, esas görevlerine ait tazmi
natlarına halel getirmez. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri profesörler ve doçentleri, öğretim görev
lileri, uzmanlar ve asistanlara bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihte (istanbul, İzmir, Ankara 
hariç) yeni açılmış ve açılacak her hangi bir 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde 
geçici olarak görevlendirilenlere, bu görevleri
nin devamınca, her ay her türlü istihkakların
dan ayrı olarak brüt maaşlarının % 50 ilâ % 
100 ü nisbetinde ek ödenek verilir. Bu ödenek
ler hakkında 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sa

yılı Kanunun 3. ncü maddesi hükmü uygulan
mam. Bu ödenekler ay sonlarında verilir. Öde
nek nisbetleri, Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. 

Buyurun Sayın Şener 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 28 nci maddenin 
son bendinde : «% 50 ilâ % 100 ü nisbetinde 
ek ödenek verilir.» diye bir ibare vardır. 

Sayın Başkan, bundan evvel Karadeniz Tek
nik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesine bu 
konuda verilmiş olan mahrumiyet zamlarına 
ilâveten bilhassa yevmiye olarak 100 lira da 
para verilmektedir. Şimdi burada «% 50» ve 
«% 100» diyerek iki rakam konmuştur ve bunu 
da Millî Eğitim Bakanlığı bir yönetmelikle tan
zim edecektir. Sayın Bakanlığın bilmesi gere
kir ki, malî memurlarla, bilhassa malî makam
larla çok çelişmeler ve çok huzursuzluklar 
olur. Bir yerde, Karadeniz Teknik Üniversite
sinde, Atatürk Üniversitesine giden hocalara 
verilen bir ödenek var iken, (ve bunu % 100 e 
çıkardık ve tatbik etmekteyiz) yeni bir kanun 
yapıyoruz, o kanuna tabi bulunan öğretim üye
lerinin veya görevlilerinin bu konuda mahru
miyet yerlerine gittikleri zaman «% 50 ilâ % 
100» gibi bir ibare kullanıyoruz. Çifte rakam 
kullanılmakta sakınca vardır ve bu kanunla 
ortaya bir dengesizlik de koymaktayız. Lütfe
diniz, sayın komisyon eğer buna itibar ederse 
bu «% 50» ibaresini kaldıralım, % 100 e iblâğ 
edelim ve öyle bırakalım Çünkü iki tarafta bir 
dengesizlik oluyor; bir kanun tatbik edilmekte, 
% 100 verilmektedir, o da öğretim görevlisidir, 
o da öğretmektedir, istanbul'dan gitmektedir 
veya başka bir üniversiteden mahrumiyet böl
gesine gitmektedir. Ama bu sefer ne yapacak? 
Bilfarz bu teknik okul Trabzon Teknik Üniver
sitesinin içinde kurulduğu zaman istanbul'dan, 
Teknik Üniversitenin içinde kurulan bu okula 
gidecek öğretim üyesine, bilfarz o zamanki hü
kümet veya.ilgili makam yüzde 50 verecek, hal
buki üniversiteye öğretim üyesi olarak giden 
% 100 almış olacaktır. Bu ibare dengesiz bir 
ibaredir, doğru bulmuyorum. Eğer komisyon 
uygun görürse «% 50» ibaresi kaldırılmak su
retiyle bunu % 100 e ifrağ edelim ve daha uy
gun olur kanaatindeyim. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-

DİN GÜVEN (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
Sayın Şener'in izahları kendilerine göre bir tak
dime bağlandı. Aslında % 50, % 100 ölçüsü şu
nun için konmuştur. 

Akademiler, Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri memleketin muhtelif yerlerinde kuru
lacaktır. Bunun mahrumiyet bölgesi dt, vardır 
veyahut da daha iyi bölgeleri de vardır. Bunu 
mütalâa eden Millî Eğitim Bakanlığı işte bu 
imkânları imkânsızlıklarla karşı karşıya gele
ceğini düşünmüş, dolayısiyle bu % 50, % 100 
ölçüsünü bir yönetmelik içinde tesbit etmeyi 
uygun bulmuştur. Yani bir bölge veyahut da 
bir ilde kurulan filân yer yönetmelikteki o 
maddeye uygunsa, oradaki % 100 alacaktır, 
ama filân il yönetmelikteki şu şartların içinde 
ise oraya giden her üye % 70 veyahut % 60 öl
çüsünde alacaktır. Bunun esasları da yönetme
lik içinde tesbit edilecektir. Binaenaleyh, bir 
adaletsizlik bahis mevzuu değildir. Bu teklife 
iştirak etmiyoruz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; özür dilerim, bu 
konu için huzurunuza bir daha çıkmak zarure
ti hâsıl oldu Sayın Komisyon Başkanının ifa
desinden sonra. 

Burada demek ki bu ibare coğrafi esaslara 
göre konmuştur. Coğrafi esasların tâyininde 
mahrumiyet bölgesi nazara alınacak. Ankara'
nın da kendine göre mahrumiyetleri vardır, 
Tunceli'nin de kendine göre mahrumiyetleri 
yardır. Burada biz, bu okullara öğretmen bul
mak için bu fazla mesai ücretini vermekteyiz. 
İzmit'te kurulacak olan bir okula eğer % 50 
verecekseniz, Erzurum'da, Diyarbakır'da veya
hut da, Elâzığ'da kurulacak olan veya kurulmuş 
olan bir teknik okula gidecek olan hocaya ve
receğiniz % 100 ü, % 60 mı olsun, % 70 mi ol
sun?.. Hayır arkadaşlarım; bunda mahzur var
dır, ileride kişilere göre, okullara göre ücret 
verilir. Olmaz. Biz öğretim üyelerine; öğretim 
üyelerini bulabilmek, talebenin yanma götüre
bilmek, okulu teçhiz etmek için bu parayı veri
yoruz. İzmit'teki öğretim üyesine eğer verilme-
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si lâzım gelirse Tunceli'dekine veya Diyarba-
kır'dakine de aynı şeyi vermeye mecburuz. Sa
yın Komisyon Başkanı arkadaşımız bilmelidir 
ki, bu ücret, yann öbürgün şu veya bu şekilde
ki düşüncelerle verilmiş olacaktır ve bu adale
ti temsil edecek bir hususu temin etmiyecektir. 
Onun için tek ibareyle, yani % 100 tabiriyle 
çıkarsa daha âdil olur, daha uygun olur ve bu 
okullara da daha rahatlıkla eleman bulunabilir. 
Saygılarımla, 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde veril
miş bulunan bir değişiklik önergesi yok. Ko
misyon bu arzuya katılmamaktadır. 

28 nci maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Memur ve hizmetliler 

Madde 29. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık akademilerinin her türlü öğretim ve yö
netim hizmetlerini yapmak üzere gerekli baş
kan yardımcıları, memur ve hizmetliler Aka
demi başkanlığınca seçilir ve tâyin edilir. Öğ
retim ve yönetim başkan yardımcıları ile diğer 
Akademi Başkan yardımcıları profesör, do
çent, Öğretim görevlileri ve okutmanlar arasın
dan seçilir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Her bölüm başkanının em
rinde (Bölüm Sekreteri) ile yeteri kadar me
mur bulunur. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri kadrolarında gösterilen baş
kan yardımcıları, bölüm sekreterleri, lâboratu-
var ve atelyelerin görevli elemanları ile diğer 
memur ve hizmetlilerin iş bölümleri ve çalışma 
alanları bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 
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Altıncı Bölüm 
Disiplin işleri 

Madde 32. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademilerinde öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları ile ilgili her türlü disiplin iş
leri akademi yönetim kurulu tarafından incele
nerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 32 nci madde uzerin.de söz is-
tiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Öğretim üyelerinden bu ka
nunla belirtilen öğretim ve eğitim görevlerini 
gerektiği gibi yerine getirmiyenlere veya mes
lek vekar ve haysiyetine yaraşmıyan hareket-
lrde bulunanlara bölüm başkanının veya aka
demi başkanının veya bölüm yönetim kurulu
nun, teklifi üzerine akademi yönetim kurulun
ca, hareketlerinin ağırlığına göre aşağıdaki fık
ralarda belirtilen disiplin cezalarından verilir. 

a) Göreve dikkati çekme, 
b) Kusur bildirme, görevini veya meslek 

vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden do
layı kusurlu sayılması halinde, 

c) İşten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği 
göreve özürsüz olarak 10 gün içinde başlamı-
yanlaıv, sürekli olarak 10 gün veya bir öğretim 
yılı içinde toplamı 20 gün özürsüz olarak işi 
başına gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri öğretim üyeliğinden ve öğretim yar
dımcılığından çıkarma : Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri öğretim meslekinde kal
maya yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysi
yet kırıcı bir suç işledikleri hükmen kesin şe
kilde sabit olanların bu meslekten çıkarılması
dır. Bu gibilerin unvanlarının kaldırılması aka
demi yönetim kurulunca karar altına alınır. 

Yukarıda yazılı cezalar akademi yönetim 
kurulunca karar altına alınır. Akademi başkan
lığınca yazı ile ilgiliye bildirilir ve (a) fıkra
sından gayrı cezalar sicile geçirilir. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 34. — Akademi başkanları ve bö
lüm başkanları hakkındaki disiplin cezaları 
Millî Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Akademi Yönetim Kurulun
ca verilen (dikkati çekme) ve (kusur bildirme) 
cezalarına, bildirme tarihinden başlıyarak on 
gün içinde ilgililer tarafından itiraz edilebilir. 
Bu itirazlar Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerarası Kurulda incelenir. Bu kurulun 
kararı kesin olup, buna karşı ilgililerin yetkili 
yargı mercilerine başvurma haklan saklıdır. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
mişti!'. 

Madde 36. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcı
larının görevleri dolayısiyle veya görevlerini 
yapma sırasında işledikleri suçlardan dolayı 
«Memurin Muhakemat Kanunu» nun gerektir
diği ile soruşturma akademi başkanının öğre
tim. üyelerinden tâyin edeceği bir veya üç mu
hakkik tarafından yapılır. Başkanlar hakkında 
yapılacak soruşturma mukakkiklerini Millî 
Eğitim Bakanı tâyin eder. Bu husustaki fezle
ke, Millî Eğitim Bakanı tarafından Danıştaya 
gönderilir. Yargılamanın gerekliliğine veya ge
reksizliğine Danıştay ilgili dairesince karar ve
rilir. Bu kararlara ilgililer veya Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay 
genel kurulunca incelenerek son karara bağla
nır. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Bura
da bir tab hatası var, «Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık» olacak. 

BAŞKAN — Evet 36 nci maddenin başlan
gıcında «Devlet Mühendis ve Mimarlık Aka
demileri» denmiş, bu, «Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri» olarak düzeltilecektir. 

Madde üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Bu düzeltilmiş şekliyle maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları bu kanunda yazılı sebep ve hüküm-
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ler dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve aka
demik unvanlarından yoksun edilemezler. Başka 
bir işe geçme veya çekilde yolu ile görevlerin
den ayrılanlar akademik unvanları taşırlar. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Yedinci Bölüm 
Malî Hükümler 

Madde 38. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinde, ita âmirleri Akademi 
Başkanlarıdır. Tahakkuk, memurlarını Başkan 
tâyin eder. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 39. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri bütçesi Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesi içinde (Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri) başlığı altında gösterilir. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 19 za gelmiş
tir. Binaenaleyh bu şartlar dâhilinde daha ev
vel Meclisimizin almış olduğu karar gereğince 
19 da birleşimi kapatmak gerekmektedir. An
cak, önergeler var. Meclis bu hususta mutabık 
kalırsa o zaman müzakereye devam ederiz. 

önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
742 sayılı Kanun tasarısının tamamı görüşü-

lünceye kadar müzakerelerin devamını arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun müzakeresi ikmal edilene kadar 

oturuma devam edilmesini arz ve teklif ederim. 
Kırşehir 

Memduh Erdemir 
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BAŞKAN — Daha 14 madde ve müteakip ge
çici maddeler var. 

Önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısını görüşmeye devam ediyoruz. 
40 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 40. — Bütçeye konulacak ödenekten 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri
ne her bölüm başına yüzbiner lira hesabiyle 
döner sermaye verilir. Bu döner sermayenin 
bölümler arasında dağıtılması, gerekirse bi
rinden diğerine aktarılması ilgili bölümlerin 
teklifi üzerine Akademi Yönetim Kurulunca 
yapılır. Akademi dışı meslek çevreleriyle ya
pılan işbirliği ve bu çevreler için yapılan araş
tırma ve inceleme çalışmalarının yürütülme
sinde de döner sermayeden faydalanılır. Bu 
çalışmalara katılacak personelin ücretlerinin 
ödeme şekli, alım, satım, sarf usulleri, diğer 
muameleleri ile elde edilecek kâr hakkındaki 
işlemler özel yönetmelikte belirtilir. (Bu yö
netmelik, kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren üç ay zarfında, Maliye ve Millî Eğitim 
bakanlıklarınca müştereken hazırlanır.) 

Döner sermayenin, demirbaş malzeme ve 
sair ayniyatının kayıt, muhafaza ve hesap iş
lemlerinde Devlet Ayniyat Yönetmeliği hüküm
leri uygulanır. 

Her malî yılın sonundan itibaren üç ay 
içinde döner sermayenin bilançosu ile gelir ve 
gider belgeleri Sayıştaym incelemesi için hazır 
bulundurulur. 

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde buyu
run Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; huzurunuza getiril
miş ve münakaşası devam etmekte bulunan ka
nun tasarısının 39 ncu maddesi onaylandı, ka
bul edildi. «Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Bütçesi Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi içerisinde (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri) başlığı altında gösterilir.» 
deniliyor. 

Burada bir hususu açıkça ifade etmek çok 
yerinde olacaktır, o da şudur : Genel bütçe
den, ödenekten yüzerbin lira Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademilerine döner sermaye 
olarak verilir, diyorsunuz. Diğer taraftan 
bunları istediği gibi kullanma hakkı da veri-
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yorsunuz. Halbuki bu doğrudan doğruya genel 
bütçe içerisinde mütalâa edilen bir hüviyet ta
şıdığı için şimdiye kadarki bütçe tatbikatında 
açık, net bir aykırılık burada kendini göster
mektedir. Bu tâyinden maddenin içerisinde arz 
edilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; yönetmelik 
yapacaksınız ve bundan sonra gelen kanun mad
desiyle de bunu bağdaştırırsınız, orada da di
yor ki, «döner sermayenin hesap yılı malî yıl
dır ve bu sermayenin muameleleri 2490 sayı
lı Arttırma Eksiltme İhale Kanunu ile 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri
ne tabi değildir.» Bunu böyle diyeceksiniz ve 
arkasından da; «Döner sermayenin, demirbaş 
malzeme vesair ayniyatının kayıt, muhafaza 
ve hesap işlemlerinde Devlet Ayniyat Yönet
meliği Hükümleri uygulanır» diyeceksiniz. 

Arkadaşlar, bu vaziyet karşısında bu geniş 
hüküm, ki daha ziyade böyle serbest hareket 
etmesini döner sermayenin mümkün kılacak 
bu bölümü getirdiğiniz hükümlerle kabili telif 
değildir, bu bakımdan tatbikatçılar burada ay
niyat hükümlerinin uygulanmasiyle bağlı bulun
dukları için döner sermayeye vermiş olduğu
nuz suples bu suretle ortadan kalkmış demek
tir. Bu bakımdan bunun düzeltilmesinde çok 
büyük fayda vardır. Ya bir prensip getirirsi
niz, getirilen prensip tamamiyle burada 40 ncı 
maddede «dendiği gibi, efendim artırma eksilt
me ihale kanunu vesaireye bağlı tutmıyacak-
smız ve arkasından da, Devlet Ayniyat Yönetme
liğine bağlı kalır bu müessese, diyeceksiniz. 

Arkadaşlar, getirilen prensipleri zedelemi-
yelim. Ya doğrudan doğruya Devletin malî hü
kümlerinin, bütçe prensiplerinin yüzde yüz 
tatbikine yer veren bir sistemle karşı karşıya 
gelirsiniz veyahut ayniyatta böyle, harcamada 
böyle ayrı ayrı sistemlerle gelmezsiniz. Biz bu
nun içinden geldiğimiz için bunu biliyoruz. Ya
rın başınıza büyük işler açacaktır. İki tane masa 
alacak adam döner sermayede şu kadar şey ver
mişsiniz, yok efendim iki tane masayı alma
sın diyeceksiniz. Niye? Devlet ayniyat muha
sipliği yönetmeliğine göre. Çok istirham ede
rim; Komisyonda çalışan arkadaşlar Devlet ay
niyat yönetmeliğini bilirler, biz de onun için
den geliyoruz. Bu bakımdan maddeye bir net
lik veriniz. «Muhafaza ve hesap işlemlerinde» 
diyorsunuz. Hesap işlemleri deyince iş karı

şır. Sayıştay'ın, hesap işlemlerinden ne kas
tedildiği hususunda birkaç tane karan vardır. 
Bu bakşmdan burada karışıldık doğabilir. Bun
dan siz sadece bir metod kastediyorsanız o ay
rı bir iştir. Yok, diğer hesap işlemlerinde ayni
yatla alâkalı tamir bilmem ne, onları da kaste
diyorsanız o zaman getirdiğiniz prensibi başka 
bir madde ile zedelemiş olacaksınız. 

Komisyonun bu husustaki açıklamasına inti-
zaren sözlerimizi burada kesiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

40 ncı maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... aynen kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 41. — Döner sermayenin hesap yılı 

malî yıldır ve bu sermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

Döner sermayenin muhasebe alım, satım ve 
sarf usulleri Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
meliğe göre yürütülür. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 42 yi okutuyorum: 
Madde 42. — Devlet Mühendislik ve Mi

marlık akademileri organları tarafından ya
pılan bilimsel ve teknik araştırma ve yayım
ların gerektireceği her türlü giderler hakkın
da 2490 sayılı Kanun ve tadillerine ait hüküm
ler uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esas
lar Akademi Yönetim Kurulunca belirtilir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde, buyu
runuz Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Acaba diğer 
akademilerde bu hüküm uygulanıyor mu, uy
gulanmıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bu
yurunuz, bu suale cevap. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHtD-
DÎN GÜVEN (İstanbul) — Bir dakika efen
dim. 
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BAŞKAN — 42 nci maddedeki hüküm, di
ğer akademilerde de uygulanmakta mıdır, soru
sunu sormuştur Sayın Şener. 

GEÇlOÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜHİD-
DÎN GÜVEN (İstanbul) — Efendim, aynen 
vardır.' 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... aynen kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 43. •— Millî Eğitim Bakanlığı kuru

luş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair 58 sayılı Kanun ile 
165 sayılı Kanundaki cetvellerde bulunan Tek
nik Okullara ait ilişik (1) ve (2) sayılı cet
vellerde gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yer
lerine (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri) başlığı altında ilişik (3) ve (4) sayılı 
cetvellerde gösterilen kadrolar konmuştur. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum. 

Sekizinci Bölüm 
Çeşitli Hükümler 

Madde 44. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri öğretim heyeti bilimsel çalışma
lar, araştırmalar veya dersleri ile ilgili araç
ların seçim ve temini maksadiyle memleket içi 
ve dışında gereken inceleme gezilerini yapmak 
gibi bilim ve meslek hizmetleri için Bölüm 
Profesörler Kurulunun kararı Akademi Yöne
tim Kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Ba
kanlığının tasvibiyle bağlı oldukları akademi
nin dışında geçici olarak görevlendirilebilir
ler. Bu yolda görevlendirilenler aylıklarını 
kendi akademilerinden almakla beraber baş
ka yerlere gönderilmişlerse geçici görev 
yolluklarını akademi hesabına gönderildik
leri takdirde kendi akademilerinden baş
ka daire ve idarelerce istenmişlerse o daire ve 
idarelerden alırlar. Akademi hesabına mem
leket dışına gönderilmeleri halinde kendile
rine verilecek yolluklar hakiki yol masraf
ları ödemek ve gündelikleri bu konudaki dış 
seyahatler kararnamesine uygun olarak Aka

demi Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mil
lî Eğitim Bakanlığınca belirtilir. Çalışmaları
nın gerektirdiği her çeşit idarî ve teknik har
camalar ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. 

Bu hükümler bu kanunun 27 ve 28 nci mad
delerinde belirtilen görevliler hakkında da uy
gulanır. Akademi öğretim üyesi ve yardımcı 
üyelerinden her hangi birini üyenin kendi iste
ği ve ilgili bölüm profesörler kurulunun karar 
ve teklifi ile başka akademi öğretim hizmetli
lerinden iki yılı aşmamak şartı ve kendi kad
rosu ile naklederek görevlendirmeye akademi 
yönetim kurulunun mütalâası alınmak suretiy
le Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 45. — Yedek Subaylara askerî me

murlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 tarihli ve 1076 
sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 10 sayılı fık
rasında yazılı Millî Eğitim Bakanlığı mensupla
rı arasına Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları da 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 46. — Devlet Müheidislik ve Mimar

lık Akademileri öğretim üyelerinin, öğretim 
yardımcılarının, okul memur ve hizmetlilerinin 
izinleri gerektiğinde ilgili bölümlerin de müta
lâaları göz önünde tutularak Akademi başkan
lıklarınca, başkanların izinleri ise Millî Eğitim 
Bakanlığınca verilir.. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 47. — Bu kanun gereğince Devlet 

Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde öğre
tim görevi alacak öğretim üyelerinin seçimleri
nin ne yolda yapılacağı yönetmelikle belirtilir. 
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BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 48. — Organ ve unvanlarla ilgili 

seçimler gizli oyla yapılır. Diğer oylamaların 
gizli veya açık oyla yapılacağı oylamayı ya
pan kurullarca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 49. — Öğrencilerin Akademi öğre

tim ve yönetim organları ile olan ilgi ve mü
nasebetleri yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen? 

AHMET NÎHAT AKAY (Çanakkale) — Bu 
maddede hem «ilgi» diyor hem «münasebet» di
yor. Bunlardan birisinin çıkması lâzım. 

BAŞKAN — Hem «ilgi» hem «münasebet» 
yazılmış efendim. Metinde öyle. «çıkması lâzım» 
buyuruyorsunuz. 

Sayın komisyon, 49 ncu maddedeki «ilgi ve 
münasebet» tâbirinin, deyiminin lüzumsuz, ha
şiv olduğunu iddia ediyorlar. 

49 ncu madde; «öğrencilerin akademi öğre
tim ve yönetim organları ile olan ilgi ve mü
nasebetleri yönetmelikte belirtilir» denmiş, «il
gileri» veya «münasebetleri» olarak düzeltilme
si isteniyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHÎD-
DlN GÜVEN (istanbul) — Olabilir efendim. 
Bir iştirakimiz olabilir. 

BAŞKAN — Olabilir, ne olabilir? Onu da 
öğrenmek lâzım. «Münasebetleri» ni mi çıkara
cağız «ilgilerini» mi çıkaracağız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — «Münasebetleri» ni çıkaracağız. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
«Madde 49. — Öğrencilerin akademi öğre-

' tim ve yönetim organları ile olan ilgileri yönet
melikle belirtilir» öyle mi ©fendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DtN GÜVEN (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Madde 49 u bu şekliyle oyunu
za sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum -
Madde 50. — Yeni açılacak veya henüz 

gelişmemiş devlet mühendislik ve mimarlık 
akademilerinin yönetimleri, müstakil çalışabite'-
cek hale gelinceye kadar Millî Eğitim Bakan-» 
lığı tarafından mevcut akademilerden birine 
verilir. Bu gibi akademilerin müstakil çalışma
ya başlamaları, ancak her bölümünde en az 
3 profesörün bulunması ve Devlet mühendislik 
ve mimarlık akademilerarası kurulun bu husu
su kararlaştırması ve bu kararın Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanması ile olur.' 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 51. — Devlet Mühendislik ve Mi

marlık Akademilerinde Yüksek Mühendis ve 
Yüksek Mimar yetiştiren ihtisas bölümlerinin 
açılabilmesi ancak bu akademilerin müstakil 
çalışmaya başlamalarından sonra Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kuru
lun kararı ile olur. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 52. — Bu kanunda açık hüküm bu-

lunmıyan hallerde genel hükümler uygulanır. 
BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz is-

tiyen?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 53. — 3074 sayılı Kanunla kurulup 
4121 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmiş bulunan istanbul Teknik Okulu, bu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle (istanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) olarak ye
niden teşkilâtlandırılır. 
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7475 sayılı Kanunla açılmaları kararlaştırı
lan iki teknik okulu ve 9 Şubat 19CG tarih ve 
165 sayılı Kanunla açılması kararlaştırılan Zon
guldak Teknik Okulu, bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
akademileri olarak kurulurlar. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Bu kanunun öngördüğü yeni
den hazırlanacak tüzük, yönetmelik ve Akade-
milerarası Kurul kararları Millî Eğitim Bakan-
lığınce tetkik ve tasdik edildikten sonra yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Bir 
hususu arz edecektim Sayın Başkan. Onun için 
elimi kaldırdım. 

BAŞKAN — Mümkün değil, Sayın Yar
dımcı. Ben sizi oy veriyor kabul ettim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Özür 
dilerim efendim, tüzük meselesinde bir müddet 
konulmamış, onu arz \decektim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

Geçici hükümler 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte İstanbul, İzmir, Elâzığ tek
nik okullarında çalışmakta olan öğretim üye 
ve yardımcıları, personeli, tesisat ve teçhizat 
ile (Devlet mühendislik ve mimarlık akademi
si) adı altında teşkilâtlandırılarak aralık ver
meden faaliyetlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanun hükümlerine 
göre kabul edilen Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinin ek kadro hükümleri uy
gulanmaya başlayıncaya kadar bu kanunun ya
yımı tarihinde yürürlükte bulunan «teknik 
okullar» kadrolarının uygulanmasına devam 
edilir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
Teknik okullarda maaş veya ücret almak sure
tiyle çalışmakta olan kadrolu veya mukaveleli 
görevlilerin maaş, ücret ve sair özlük hakları
nın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden öden
mesine devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu kanun gereğince ku
rulacak akademi ve bölüm organları ile ilgili 
ilk seçimler bu kanunun eki olan kadrolann 
uygulanmaya başlıyacağı tarihten 30 gün ev
vel yapılır. Seçimler yapılıncaya kadar İstan
bul, İzmir, Elâzığ teknik okullarındaki kurul
lar, müdür ve yardımcıları ve bölüm şefleri gö
revlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde süzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte İstanbul, İzmir, Elâzığ teknik okul
larında geçici madde 9 da kaydedilen ders 
gruplarının dışındaki derslerin öğretiminde bi
rinci görevle bulunanlardan bu müessesede top
lam en az 15 yıl müstakil ders okutmak sure
tiyle başarılı öğretmenlik yapmış ve ilgili ol
duğu dalda en az bir teknik veya bilimsel eser 
meydana getirmiş olanlardan yüksek öğrenim 
diplomasını haiz olanlar ile bu okula girmele
rinden önce üniversite doçetliği unvanını al
mış ve 7 yıl bu okulda müstakil ders okutmuş 
olanlara (Devlet mühendislik ve mimarlık aka
demileri profesörü) unvanı verilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerin
de Sayın... 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Madde 
üzerinde takririmiz var, efendim. 

BAŞKAN — Takririniz var, ama evvelâ 
müzakereyi açalım, ondan sonra takririnim 
okuturuz. 

Madde üzerinde Sayın Kırbaşlı, buyurunuz 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri ; 

Geçici 4 ncü madde, hali hazırda maarif 
camiamızda - mazisi bizce müsellem olan - bir 
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hâdiseyi, 1969 yılında yeniden ayniyle tescil 
etmek gibi bir duruma bizi düşürmektedir. 

Vaktiyle, Siyasal Bilgiler Okulunda ve di
ğer yüksek okullarda öğretim görevlisi olan
ların, birden bire bir kararla profesör unvanı 
aldıklarını - bu devirde talebe olan bizler -
gördük ve yaşadık. 

Arkadaşlar, burada şu kadar müddetle iyi 
sicil alarak öğretim görevliliği yapmış. 15 yıl
da - kimseyi itham etmek istemiyorum, sözle
rim yanlış anlaşılmasın - 100 er sayfa not yaz
mak suretiyle her sene buna birşeyler ilâve 
ederek kitap haline getirmiş ve ilm kitabı hü
viyeti kazanmışcasnıa imtihan şekillerine girmiş 
eserlerle, profesörlük unvanının dağıtılmıya-
cağını, burada tescil etmek mecburiyetindeyiz. 
Profesörlük unvanı, o kadar kolay bir unvan 
değildir. Şurada teknik okul kuruyoruz, aka
demi kuruyoruz, diye öğretim üyelerini bir 
çırpıda, kariyer olmadan, bilmem ne olmadan 
öğretim üyeliğinden profesörlüğe getirmek 
- şahsi kanaatimiz odur ki, - bu işi hafife al
mak demektir veya bu titrin icabettirdiği ağır
lığı vermemek demektir. 

Burada okuyorum: «En az 15 yıl müsta
kil ders okutmak suretiyle başarılı öğretmen
lik yapmış olmak.» Başarılı öğretmenlik yap
mış olmak, ancak bir sicil meselesidir veya 
başka ölçüler meselesidir, bunun profesörlük
le bir alâkası yoktur. Profesörlük bir kariyer
dir, bir ilim adamlığı meselesidir. «İyi sicil 
almış olmak» başka husustur, zira profesör 
memur değildir, bir teknik öğretim görevlisi 
değildir. Bu türlü vasıflarla böyle bir şeyi 
izafe edemiezsiniz, profesörlük unvanı vere
mezsiniz. Sicil başkadır, ilim adamlığı başka
dır. Kaldı ki, «15 yıl olmak veya 10 yıl ol
mak.» Birisi çıkıp da dese ki, «20 yıl olsun 
efendim,» öbürü de dese ki, «15 yıl olsun.» 
Bunun müddeti yıllarla falan ölçülen bir husus 
da değildir. Kaldı M... 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Teklifiniz nedir? 

FAİK KIRJBAŞLI (Devamla) — Söyliyece-
ğiz efendim, müsaade buyurunuz da. Evvelâ 
maddeyi izah edelim, ondan sonra söyliyece-
ğiz. 

BAŞKAN — Evet efendim, siz müdaha
leye aldırmayınız, devam ediniz. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Diğer ta
raftan, fıkrayı uzatıyorsunuz ve bakın nasıl 
tezada düşüyorsunuz? Diğer taraftan, «15 yıl 
orada muvaffakiyetle ders okutmuş olmak» 
cümlesinden sonra, «okula girmelerinden önce 
üniversite doçentliği unvanını alınış ve 7 yıl 
bu okulda müstakil ders okutmuş...» Vaziyete 
bakınız.,. Bunu nasıl mukayese edersiniz? Ay
nı titri bunlara nasıl verirsiniz? 7 sene doçent
lik yapmış olmak, bence muvaffakiyetle do
çentlik yapmış olmak, kariyerden gelmek, 
20 - 30 sene öğretim görevliliği yapmış olmak
tan bâzı hallerde daha kıymetlidir. Çünkü, do
çentliğin geçirdiği bir imtihan vardır, bir bil
mem ne vardır, şu vardır, bu vardır. Bunların 
hepsini aynı potada kaynatamazsımz, 

Bu bakımdan, buraya iyi bir süzgeç koy
maya, ya imtihan, ya başka bir şey getirmeye 
veyahut da bir heyetten bunları geçirmeye, 
böyle profesörlüğü otomatik hale getirmekten 
uzak bir hüküm getirmeye mecburuz. Profe-
sürlüğe, ister akademide olsun, ister başka bir 
yerde olsun, Fransızca kullanıldığı mânanın 
ötesinde, ilmî ağırlığını vermeye mecburuz. 
Profesörlük o kadar ucuz olmamalıdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok. 

Olmadığına göre bu madde üzerinde veril
miş bulunan bir değişiklik önergesi var, öner
geyi okutuyorum. 

MFWTVTF,T YARDTlvrci rManbul) — Madde 
üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — önergede imzanız var mı efen
dim? 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — H«-
yır, yok. 

BAŞKAN — Yok ise konuşamadınız, onun 
için anlaşalım. 

Millet Meclisi Başkanlığım 
742 sayılı kanun tasarısının geçici 4 ncü 

T âJddesiniin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Çanakkale 
Cahit Karakaş Ahmet Nife.t Akay 

"Geçici malide 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul, İzmir, Elâzığ teknik 
okullarında geçici madde 9 da, kaydedilen ders 
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gruplarının dışındaki derslerin öğretiminde bi
rinci görevle bulunanlardan bu müessesede en 
az 15 yıl müstakil ders okutan ve eserleriyle 
üstün başarısı sabit olmuş, Devletçe veya Aka
demice yapılmış yabancı dil imtihanını başa
rı ile vermiş bulunanlardan yüksek öğrenim 
diplomasına haiz olanlar ile bu okula girmele
rinden önce üniversite doçentliği unvanını al
mış ve yedi yıl bu okullarda müstakil ders okut
muş olanlara (Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Profesörü) unvanı verilir.» 

BAŞKAN — Komisyon, verilmiş bulunan 
önergeyi okutmuş bulunmalktayıım, dinlediniz. 
önergeye katılmakta mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MTJHİD-
DİN GÜVEN (istanbul) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Filhal de katılmaktasınız, değil mi? 
V 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DtN GÜVEN (istanbul) — Evet, efendim, 

BAŞKAN — Komisyon tarafından filhal 
de katılınmış olduğu cihetle geçici 4 noü mad
deyi okunan değişiklik önergesi şeklinde oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
mİyenler... Geçici 4 ncü madde bu değişik şek
liyle kabul edilmiştlir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte bir yüksek öğrenim diplomasını 
ve öğretmen unvanını haiz ve geçici madde 
9 da zikredilen ders gruplarının dışındaki ders
lerin öğretiminde birinci görevle bulunup geçi
ci maidde 4 veya maJdlde 14 teki Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık akademileri profesörlüğü 
şartlarını haiz olmayanlardan Devlet veya okul
ca yapılmış yabancı dil imtihanını başarı ile ge
çirmiş ve en az beş yılhk sürede müstakil ders 
vermek suretiyle öğretmenlik yapmış olanlar 
(Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri 
doçenti) unvanını alırlar. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci maidde üzerinde 
söz istiyenler?.. Yok. Olmadığına göre, madde 
üzerinde verilmiş bulunan bir değişiklik öner
gesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
724 sayılı kanun tasarısının geçici 5 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
a;rz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Çanakkale 
Cahit Karakaş Ahmet Nihat Akay 

«Geçici maidde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte bir yüksek öğrenim diplomasını 
ve öğretmen unvanım haiz ve geçiicii madde 9 da 
zikredilen ders gruplarının dışındaki derslerin 
öğret'iminde birinci görevle bulunup geçici mad
de 4 veya maidde 14 teki Devlet Mühendislik ve 
P/îiînarlık AkaJdemileri profesörlüğü şartlarını 
haiz olmıyanlardan Devlet veya okulca yapılmış 
yabancı dil imtihanını başarı ile geçirmiş ve 
eserleri ile üstün başarısı tesbit edilmiş ve en 
az beş yıllık sürede müstakil ders vermek sure
tiyle öğretmenlik yapmış olanlar (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri doçenti) un
vanım alırlar.» 

BAŞKAN — Komisyon, değişiklik önergesi
ni okutmuş bulunmaktayım, önergeye katılmak
ta mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne katılıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (istanbul) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal de katılmak
tadır. Bu sebeple geçici 5 nci maddeyi kabul 
edilmiş bulunan değişiklik önergesi muhtevasına 
göre oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Geçici 5 nci madde bu değişik 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeye geçmeden evvel kabul 
edilirse geçici 6 ncı madde numarasını alacak 
olan bir madde ilâvesini öngören bir önerge var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının geçici 5 nci maddesinden 

sonra aşağıdaki maddenin geçici 6 ncı madde 
olarak kabulünü ve diğer geçici madde numara-
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larının buna göre düzeltilmesini arz ve teklif 
ederis. 

Cahit Karakaş Ahmet Nihat Akay 
Zonguldak Çanakkale 

Memduh Erdemir 
Kırşehir 

«Geçici madde 6. — Geçici 4 ncü ve 5 nci 
maddelerde söz konusu olan üstün basarı: Bu 
okulların her bölümündeki öğretmenler için Mil
lî Eğitim Bakanı tarafından o bölümle ilgili pro
fesörler arasından seçilecek dört kişilik bir jü
ri tarafından tesbit edilir. 

Bu jüri tarafından üstün başarıları tesbit 
edilmemiş olan öğretmenler üstün başarıları tesbit 
edilinceye kadar öğretim görevlisi olarak vazi
felerine devam ederler.» 

BAŞKAN — Komisyon, değişiklik önergesi
ne katılmakta mısınız? 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yardımcı, değişiklik 

önergesinde imzanız yok, Komisyon da katıldığı
nı. beyan ediyor... 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yeni bir madde teklif ediliyor, bu iti
barla bu madde üzerinde söz istemek hakkım
dır. 

BAŞKAN — Evet, geçici 6 ncı madde olarak 
ilâvesi düşünülen bu maddenin üzerinde konuş
mak istiyorsunuz, peki. Buyurun. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanunun tü
mü üzerinde konuşurken bu akademilerdeki pro
fesörlük ve doçentlik unvanlarının pek ucuza 
mal edilmemesi hususunda fikirlerimi arz et
miştim ve öyle zannediyorum ki, Yüksek Heye
tiniz iltifat buyurmuşlardı. Şimdi arkadaşların 
da bu istikamette verdikleri teklifler var. Şim
di bunun dışında bendeniz bu madde bakımın
dan bir mütalâada bulunmak istiyorum. 

Mümkün olabilir ki, bu bir jüriden geçecek 
olan arkadaşlar, emek sarf etmiş olan arkadaş
lar veya dışarıda aynı kapasiteye sahip bulunan 
bir arkadaş bulunabilir, iltifat edilirse bu hu
susta bir takrir de arz edebilirim; o da şudur: 
Meselâ bu müesseselerde Amerika'daki tatbikatı 

getirebilirler, Sayın Komisyon bunu dikkate 
almak isterse. Şöyle ki, bu arkadaşlar emek sarf 
etmişler, mesleklerinde ilerlemişler, eser yazmış
lar ve hattâ muhitlerinde de mesailerinin karşı
lığı olarak hürmet de görmüşlerdir ve muhitle
rinde de hakiki mânada o meslekin kuvvet ve 
kudretine sahibolduklarmı göstermiş olabilirler. 
Ben diyorum ki, Amerika'da olduğu gibi şu şe
kilde bir formül tatbik edilebilir; müesseseye 
kürsüde ders verme şeklinde intikal eden, bura
da akademi olarak intikal eden arkadaşlara şu 
şekilde bir formül konulabilir: Meselâ arz etti
ğim gibi, Amerika'da, dışarıda profesör titrini 
haiz olmayan ve fakat eseri ile, mesaisi ile, ah
lâki cephesi ile bu kürsüye lâyık olabilecek şe
kilde bir arkadaşı üniversiteye, profesör titrini 
vermek suretiyle, davet ederler; yalnız kürsüde 
bulunduğu müddet zarfında, üniversitede çalış
tığı müddet zarfında bu titri kullanır, orayı terk 
ettiği andan itibaren o profesörlük titrini bıra
kır. 

Bu şekildeki bir formül tatbik edilmek su
retiyle de bugüne kadar orada mesai gösteren ve 
fakat jüri huzurunda muvaffak olamıyacak olan 
arkadaşların bu kürsülerden bu tarzdaki bir for
mülle mahrum edilmememesini düşünüyorum ve 
bunu Yüksek Heyete arz ediyorum. Komisyonun 
da, bu noktai nazarı eğer kabul ediyorlarsa, bir 
teklif vereceğim veyahut da ayrı bir madde ola
rak ilâve edilmesini arz ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Yardımcı lütfen 
müşahhas hale getiriniz, teklifinizi takrir halin
de verecekseniz, hemencecik yazınız. Vereceği
niz önergenin mahiyetini öğrenmem lâzım. Bu 
okunmuş bulunan geçici madde değişikliğe uğ
rasın, diye ini önerge vereceksiniz, yoksa başka 
madde mi ilâve etmek istiyorsunuz? 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Bir 
madde, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Bu madde ile irtibatı yok, bu 
maddeye ayrıca... 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Bu 
maddeye başka bir madde ile böyle bir formül 
getirmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜH1D-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-

DtN GÜVEN (istanbul) — Efendim, Sayın Yar-
dımcı'nm vâki teklifleri, ben öyle zannediyorum 
ki, kanunun geçici maddeleri içinde değil, esas 
maddeleri içinde yer alması icabederdi. Aslında 
geçici madde, mevcudolan durumun bir intiba
kını ifade eden hükümleri ihtiva etmektedir. 

Ayrıca yine kürsüde beyan ettikleri gibi, im
tihanı kazanamayan, fakat hizmet etmek imkâ
nı olan üyelerden de öğretim görevlisi olarak 
da istifade etmek imkânı daima acık. Bu, kad
rolar da tetkik edildiği zaman görülmektedir. 
Binaenaleyh, zannediyorum ki; kanun muhteva
sı itibariyle esasen bunu halletmiş bulunmakta
dır. Bu izahattan sonra bir önerge vermiyecek-
lerini tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ERTEM 

(Edirne) — Efendim, arkadaşımız arz ettiler, 
durumu. Ben de diyeceğim ki, bu ileri sürdük
leri görüş daha çok Üniversiteler Kanununda da 
düşünülmesi lâzımgelen şey. Bizim burada yap
tığımız bir intibaktan ibarettir. Sayın Komis
yon Başkanı da arz ettiler, bu hususu. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Vaz

geçtim, efendim. 
BAŞKAN — Geçici madde olarak yeni bir 

maddenin ilâvesini öngören önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş, Ça
nakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay ve Kır
şehir Milletvekili Memduh Erdemir'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde numara
sını almak üzere bu maddenin ilâvesini ön
gören değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından filhal kabul edildiği 
cihetle geçici 6 ncı madde olarak bu madde
nin tasarı metnine ithalini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu 
şekilde kabul edilmiştir, geçici 6 ncı madde 
olarak tasarı metnine ithal edilmiştir. O hal
de tasarı metninde mevcut geçici 6 ncı madde, 
geçici 7 nci madde olacaktır. Geçici 7 nci mad
de olarak okutuyorum. 

Geçici Madde 7. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte birinci görevleri İstanbul, Elâ
zığ ve İzmir teknik okullarında olup da durum
ları geçici madde 4, 5 ve 9 ncu hükümleri dı
şında kalanlar veya birinci görevi bu teknik 
okulları dışında olup da bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte mezkûr okullarda ek görevle 
öğretmenlik yapanlardan madde 14 te beyan 
edilen Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri profesörlüğü şartlarını gerçekleştir-
miyenler kanunun yürürlüğe girmesiyle (Öğ
retim görevlisi) unvanı altında göreve devam 
ederler. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
söz istiyen? Yok. Yalnız bu maddede geçici 
9 ncu maddeye atıf var. Bu madde şu kabul 
ettiğimiz sisteme göre 10 numarayı alacaktır. 
Buyurunuz Sayın Akay. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Geçici 6 ncı madde olarak kabul edilen tekli
fimizde esasen bu husus var. «Bu şartları haiz 
olmıyanlar öğretim görevlisi olarak vazifeleri
ne devam edecekler» diyoruz. Onun için bu 
maddeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, kaldırılmasını teklif 
ediniz. Haşiv mahiyetindedir diyorsunuz. 

Sayın Komisyon arkadaşlarımız, bu geçici 
7 nci madde olarak okuttuğumuz maddeye lü
zum yoktur diyorlar; haşiv olarak kabul et
mektedirler. Siz ne dersiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (istanbul) — Efendim, bu dü
şünceye iştirak ediyoruz, çıkarılması lâzımgele-
cek. 

BAŞKAN — Yazılı metinde geçici madde 
6 olarak ifade edilen, biraz evvel kabul etmiş 
olduğumuz sisteme göre geçici madde 7 ola
rak yazılması gereken bu maddenin tasarı met
ninden çıkarılmasını öngören önergeyi okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 7 nci maddenin metinden çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Ahmet Nihat Akay 

Çanakkale 

BAŞKAN — Şimdi ifade etmiş olduğum 
şekilde maddenin tasarı metninden çıkarıl
ması hususunu öngören bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenter... 
Kabul edilmiştir. 
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Komisyon tarafından filhal tekabbül edil
diği cihetle maddenin çıkarılmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu hale göre, şimdi tekrar yazılı tasarı 
metninde ifadesini bulan numarataj sırasını ta-
lriflt>edeceğiz. 

Geçici Madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul, Elâzığ, izmir teknik 
okullarında en az 15 yıl birinci görevle öğret
menlik yapmış olan fakat bilimsel veya tek
nik bir eseri olmıyan ve durumu geçici 9 ncu 
madde hükümleri dışında kalanlar en çok üç 
yıllık bir süre sonunda bir bilimsel veya tek
nik eser vermek ve bu sürenin bir yılında 
mensup bulunduğu akademi dışındaki bir aka
demide görev yapmak şartiyle profesör un
vanını alır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
rumu geçici 5 nci maddedeki şartlara uymak
la beralber 5 yıllık süreyi doldurmamış bulu
nan İstanbul, Elâzığ, izmir Teknik okulları 
öğretmenleri mensup bulunduğu akademi dışın
daki bir akademide bir yıl görev yapmak 
şartiyle, bu süreyi doldurdukları zaman doçent 
unvanını alırlar. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
söz istiyenler? Yok. Oyunuza sunuyorum. Ka-
fbul.edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — Madde 14 ve 17 hüküm
lerine göre asistan ve doçentlerin üst öğre
tim üyeliği derecesine geçirilmelerinde istan
bul Teknik Okulunda veya diğer öğretim mües-
seselerindeki kıdemleri hesaba katılır. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde 
söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 9. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul, İzmir, Elâzığ Teknik 
okullarında sosyal bilimler öğretimi ile görevli 
bulunan öğretmenler, öğretmen, yabancı dil 
öğretmenleri de okutman unvanı ile Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde gö
revlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Geçidi madde 9 üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle yapılacak intibak neticelerine ilgi
liler, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden iti
baren 15 gün içinde, Millî Eğitim Bakanlığına 
itirazda bulunabilirler. Bakanlık, bu itirazları 
en geç 2 ay içinde nihai karara bağlar. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerinde 
söz istiyen? Buyurunuz Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, bu geçici maddede neden iki ay içe
risinde Bakanlık itirazlan karara bağlıyor 
da, bir ay içinde bağlamıyor, sebebini öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener sorarlar; «Niçin 
'bu geçici 10 ncu maddede en geç iki ay için
de hükmü var da, bir ay hükmü yok?». Yani 
Bakanlık bu itirazları neden iki ay içinde 
nihai karara bağlar da, bir ay içinde bağla
maz?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanlbul) — Efendim, bir im
kân vermek içindir. Bâzı meseleler daha uzun 
zaman çalışmayı icabettirir. Binaenaleyh bir 
ay değil iki ay kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerin
de başka söz istiyen yok. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle yapılacak intibak neticelerine ilgi
liler, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden iti
baren 15 gün içinde, Millî Eğitim Bakanlı
ğına itirazda bulunabilirler. Bakanlık, bu iti
razları en geç 2 ay içinde nihai karara bağlar. 

BAŞKAN — Geçici 11 nci madde üzerinde 
söz istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 12. — Bu kanunun 42 nci 
maddesiyle ilga edieln 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurları ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim 
kurumundaki unvanları değişmiyenlerin yeni
den tâyinine lüzum olmayıp aylıkları ve ücret
leri yeni işgal edecekleri kadrodan ödenmiye 
devam olunur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından atanmaları bu kanunun yayımı 
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tarihinden geçerli olmak üzere yapılır ve bun
lardan izinli olanlar için göreve başlama kaydı 
aranmaz. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde 
söz istiyen?... Yok. 

Sayın Komisyon Başkanı, bu geçici 12 nci 
maddenin birinci paragrafında, «Bu kanunun 
43 ncü maddesi ile ilga edilen...» deniyor. Ya
zılı metinde 42 olarak ifadesini bulmuş, daha 
sonra düzeltme yapılarak 43 ncü maddeye atıf 
ta bulunulmuş. Bu hususta beyanda bulunur 
musunuz? Geçici madde 12 nin birinci parag
rafında bulunan rakam 42 midir, 43 müdür? 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (istanlbul) — 43 olacak efendim. 

BAŞKAN — 43 olacak. Mevcut tasarı met
ninde bu değişikliği yapacağız. Demek ki 
43 ncü maddeye atıf yapılıyor. Muhterem ar
kadaşlarım geçici 12 nci maddede «fou kanu
nun 42 nci maddesi ile ilga edilen» ifade 
«43. maddesi ile ilga edilen» şeklinde düzelti
lecektir. 

Geçici 12 nci maddeyi bu düzeltilmiş şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka-
Tbul etmiyenler... Aynen kaibul edilmiştir. 

Geçici Madde 13. — Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerinde profesör olabilmek 
için, 14 ncü maddede belirtilen şartlardan 
başka mensufbolduğu akademi dışındaki bir 
akdemide en az ilki yıl eylemli doçent olarak 
çalışmış olmak gereklidir. Ayrıca, dışarda mes
lek çalışmaları, eserleri ve yayımlariyle tanın
mış kimseler de bölüm profesörler kurallarının 
üçte iki çokukla yapacakları teklif, akademi 
yönetim kurulunca uygun, görülmek ve Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası 
Kurulca onanmak şartiyle usulü veçhile pro
fesör veya doçent seçilebilirler. 

Bu maddenin uygulama süresi on yıldır. 
BAŞKAN — Geçici madde 13 üzerinde söz 

istiyen? Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bundan evvelki kür
süye çıkışımızdaki esbabı mucibe geçici 13 ncü 
madde ile burada tekrar edilmektedir. Bu se
beple de, yine aynı esaslara dayanarak izahat 
yermek üzere söz almış bulunuyorum. 

Geçici 13 ncü maddenin birinci fıkrası «Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde 
profesör olaJbilmek için, 14 ncü maddede belir-
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i tilen şartlardan başka mensubolduğu akademi 
dışındaki bir akademide en az iki yıl eylemli 
doçent olarak çalışmış olmak gereklidir.» de
niyor. 

Halbuki bundan evvelki maddelerde profe
sör olma şartları, kimlerin profesör olacağı, 14 
ncü maddede sarahaten belirtildiği için, bu fık
ra buraya nereden getirilmiştir, belli değildir. 
Yeni bir profesörlük inşıa tarzı mıdır? Yok
sa buna ne lüzum vardır? Bu açıkta kalıyor. 

Bundan evvel diğer maddelerde kimlerin 
profesör olabileceği hususu açikca belirtilmiş, 
14 ncü maddede de belirtilmiş. Onia munzam ola
rak bu nereden geliyor, anlaşılamamıştır. 

Kaldı ki, ayrıca dışarıda meslek çalışmaları, 
eserleri ve yayınlariyle tanınmış kimselerde 
bölüm profesörler kurullarının 2/3 çoğunlukla 
yapacakları teklif akademi yönetim kurulunca 
uygun görülmek ve Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerarası kurulunca onanmak 
şartiyle usulü veçhile profesör veya doçent se
çilebilirler. 

Şimdi, profesörlüğü bıraktık, bir de doçent
lik ekledik buraya. Yani işte oy toplanacak, 
eserleri tetkik edilecek, ister yerli olsun, ister 
yabancı olsun, burada o şartta konmamıştır. 
Toplanacağız ve unvan dağıtacağız. Diyeceğiz 
ki, «Senin eserlerini tetkik ettik, sen profesör
lüğe lâyıksın, seninkileri de tetkik ettik, sen 
de doçentliğe lâyıksın, ister gel bu şartlar altın
da çalış.» Bu çalışmaya da vâbest'e bir şey de
ğildir. ilim adamı, doçentliği veya profesörlüğü 
tescil edilir, bu unvanı aldıktan sonra belki de 
gelip müessesenizde çalışmıyalbilir. 

Yani bu şartlar bana göre bir nevi doçentlik 
ve profesörlük istihsal makinesi gibi bir şey 
oluyor. Ben, yabancı üniversitelerde tahsil et
miş bir arkadaşınız olarak böyle gayet hafif gö
rüyorum bu vaziyeti, çok hafif. 

Sonra kaldı ki, «Bu maddenin uygulama sü
resi on yıldır.» deniyor. Bu da neden konmuş
tur, neye göre konmuştur? Niye beş yıl değil, 
niye yirmi yıl değil? Demek ki on yıl içerisinde 
bu fırsattan istifade edecekler bulunacak, çıka
cak, on yıl sonra belki ondan daha iyi kalite ve 
kaabiliyette bulunan ve eser vermiş olanlar bun-

I dan istifade etmiyecekler. Bu da bir nevi tekel 
vaziyeti koymaktır. Arkadaşlar, bence bu mad-

I denin çıkarılması uygun olur veya başka şekilde 
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tedvin edilerek getirilmesi uygun olur. En so
nuna böyle bir madde getirmek bu kanunu ma
lûl hale sokmaktır, bir nevi, ilim yönünden. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bu hususu istih
daf eden Önergeniz var mı efendim? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Aceleye gel
di, önerge yazamadık. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; meseleyi uzat
mak istemem. Bu geç saatte bu mühim kanunun 
biran evvel çıkmasını samimî olarak temenni et
mekteyim, ama noksanlıklar olmasın, açık ka
pılar olmasın. Bendeniz biraz evvel burada de
dim ki, dışarıda akademiye ithal edilmek iste
nen ve mesaisi ile tanınmış bir kimse olursa ve 
oraya geldiği zaman profesörler kurulu kara-
riyle profesör olursa, Amerikada olduğu gibi, 
o zaman orada bulunduğu müddet içerisinde 
profesörlük hüviyetini taşısın, ama her hangi 
bir sebeple gerek kendisi, gerek müessese onu o 
kürsüden aldığı takdirde profesörlük unvanını 
bıraksın diye teklif ettiğim zaman Sayın Komis
yon bana şu cevabı verdi: «Bu husus esas mad
delerde geçti» diyor. 

Halbuki şimdi bakınız burada ne diyor? 
«Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademile
rinde profesör olabilmek için 14 ncü maddede 
belirtilen şartlardan başka mensubolduğu aka
demi dışındaki bir akademide en az iki yıl ey
lemli doçent olarak çalışmış olmak gereklidir» 
Bu güzel. «Ayrıca, dışarıda meslek çalışmaları, 
eserleri ve yayınlariyle tanınmış kimselerde..» 
Görüyor musunuz, «kimseler de bölüm profesör
ler kurulunun üçte 'Ski çoğunlukla yapacakları 
teklif, akademi yönetim kurulunca uygun gö
rülmek ve Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Kurulunca onanmak şartiyle usulü 
veçhile profesör veya doçent seçilebilirler» di
yor. Mesele burada. Şimdi, o halde demin arz 
ettiğim ve komisyonun kabul etmek istediği 
noktaya geldi kendiliğinden. Demek oluyor ki, 
dışarıda bir arkadaşımız eseriyle tanınmış, ne 
olacak, akademi ne yapacak? Akademi bu kür
süye bunu toplanacak ve profesör olarak veya 
doçent olarak getirip oraya koyacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben şunu arz 
etmek isterim; hakiki mânada düşünmek ister
sek yeni kurulan müesseselerde, mazide de yeni 

kurulan müesseselerde biz bunları gördük ve 
şahidolduk. Evet kabiliyetli, isim yapmış, ha
kikaten ilmî kariyere lâyik insanlar gelsin ve bu 
tedris kadrosunda vazife görsünler. Yok elimiz
de. Açık konuşmak lâzımgelirse, nereden bula
cağız, namütenahi üniversite açıyoruz, fakülte 
açıyoruz, akademi açıyoruz? Ama nerenden 
bulacağız, kariyer akademikten geçmek sure
tiyle gelip de kürsü sahibi olsun? Zor bir me
sele bizim için. Biz bir dar boğazdan geçiyo
ruz. Bunu kabul ediyoruz. Bunu kabul ediyo
ruz, ama kariyerden geçenlerin hakkını da ye
meye hakkımız yoktur. Emek verenlerin, emek 
karşılığını görmemezlikten gelmeye de hakkı
mız yoktur. 

O zaman ne olacak muhterem arkadaşlarım? 
Niçin bir arkadaşımız kalksın da doçentlik im
tihanı gibi büyük ağır şartlar içerisinde doçent
lik imtihanına girsin? Sonra, profesör olmak 
için büyük bir mesai sarfetsin, eser yazsın, yazı 
yazsın ve nihayet ikinci bir lisana da ihtiyaç 
görülsün, Üniversiteler Kanunu gereğince ve 
gelsin kürsü sahibi olsun? Bu kadar ucuz ol
mamalı. Bunun ucuz olmamasını temin etmek 
edecek formülü bulmaya mecburuz. 

Şimdi ve bu maddede Komisyon demin ben
denize itiraz buyurdular, ama şimdi benim dedi
ğim yere geldiler. Burada yazıyorlar. Bir nok
tayı daha arz edeceğim, bunu da Sayın Komis
yonun dikkatine arz etmek isterim: Şimdi, pro
fesör olacak, doçent olacak. Peki. Biz bu ka
pıyı namütenahi açık tutacak mıyız? Yoksa bir 
müddet koyacak mıyız? Yoksa bir defaya mah
sus olmak üzere diye bir nokta koymak mec
buriyetinde kalacak mıyız? Bunu da düşünmek 
gerekir. Bunun misâli vardır. Vaktiyle An
kara Tıp Fakültesi kuruldu. Ankara Tıp Fa
kültesi kurulduğu zaman gerek dışardan ve ge
rekse Tıp Akademisinden tedrisat yapan arka
daşlar bir defaya mahsus olmak üzere profesör 
olarak geçtiler oraya, ve orada bir müddet kon
du, dendi ki, kürsülerinin ihtiyaçları temin 
edilinceye kadar, beş seneye kadar profesörler 
kurulu karariyle gelip kürsü sahibi olacaktır. 
Ama beş seneden sonra Üniversiteler Kanununun 
hükümleri câridir. Yani, kariyerden geçmedikçe, 
kariyer akademik imtihanını vermedikçe sure
ti katiyede, lâalettâyin şu veya bu şekilde kürsü 
sahibi olup titr alamıyacaktır diye kondu. 
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Ve nihayet şunu da arz etmek isterim: Biz 
Tıp Akademisine intikal ettiğimiz zaman imti
hanlardan geçtik, orada da bu şartı koyduk. 
Bugün Tıp Akademisinde doçent ve profesör 
kürsüsüne gelecek olan her arkadaş mutlaka ve 
mutlaka kariyer akademikten geçmek mecburi
yetindedir, Üniversite çerçevesi içerisinde bu
lunmamasına rağmen. Mesele emek veren, me
sele ilim çerçevesini derinlemesine götürmek is-
tiyenlerin hakkını zedelememektir. Binaena-
leh, ben bu noktayı Sayın Komisyonun dikka
tine arz etmek istiyorum. 

Birincisi: Biraz evvel burada arz ettim, 
Amerika'yı da misâl olarak gösterdim. Esas 
maddede buyurdular; fakat geçici maddede de 
yeri var, burada aynı geçmektedir. Bunu hiç 
değilse benim arz ettiğim şekilde yapsınlar. 

ikincisi de: Mutlaka bir müddet koyup ka
pılan da kapamak mecburiyetindeyiz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Muhterem Yardımcı, zatiâliniz 
Komisyon üyesisiniz. Şimdi size Komisyon Baş
kanı cevap verecek. Halbuki usulen bu gibi 
noktalarda daima maddeye muhalefet şerhi koy
mak gerekir. 

Buyurunuz Sayın Güven. Komisyon adına, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-

D4N GÜVEN (istanbul) — Efendim, biraz 
evvelki konuşmamda meseleleri mütalâa ederken 
memleket realitelerini göz önünden uzak tut
mamak icabettiğine işaret etmiştim, öyle anlı
yorum ki, Komisyonumuzun geçici madde 13 te 
getirdiği, maddenin ihtiva ettiği mâna ve mak
sat kâfi derecede anlaşılmamıştır. Şundan do
layı: Komisyona intikal eden kanun tasarısın
da profesör ve doçent olabilmek için akademik 
kariyer içindeki ölçülerin yanı başında bir baş
ka fıkra da vardır. Bu fıkra, Türkiye'nin 
her tarafında kurulması düşünülen mühen
dislik ve mimarlık akademilerine öğretim üyesi 
bulamamaktan mütevellit bir mecburiyetin vaz'ı 
idi. Yani, profesör olabilmek için veya doçent 
olabilmek için o doçentin asgari iki yıl profesör 
ve doçent olacağı akademinin dışında Anadolu'
nun başka yerindeki bir akademide vazife gör
mek mecburiyeti konuluyordu. Doçent olabil
mek için de yine bu kayıt konuluyordu. Maksat 
şu idi : Akademilere öğretim üyesi bulunamadı
ğı için, doçentlikten profesörlüğe veya asistan

lıktan doçentliğe geçebilmek için, iki sene ken
di bulunduğu akademinin dışında hizmet gör
mek mecburiyeti vaz'edilerek üye bulamamak
tan mütevellidolan mecburiyeti, ihtiyacı bir zor
lama ile temin bahis mevzuu oluyordu. 

Komisyonumuz, Türkiye'nin realiteleri mu
vacehesinde duyduğu ihtiyacın karşısında vaz'e-
dilmesi düşünülen böyle bir mecburiyetin mu
vakkat mânada mütalâa edilmesi icabettiğine 
kaani olmuştur. Dolayısiyle akademik kariyer
de icabeden ilmî ölçüleri, asıl maddeler içinde 
yer almasını uygun mütalâa etmiştir. Binaen
aleyh, Türkiye'nin ihtiyaçları karşısında bir zor
lamayı icabettiren fıkra ayrılarak geçici madde
nin içine konmuştur. Dolayısiyle profesör olabil
mek için eiı az iki yıl kendi dışındaki bir akade
mide hizmet etmek mecburiyeti veya doçent ola
bilmek için yine iki yıl kendi dışındaki bir aka
demide hizmet etmek mecburiyeti, geçici madde 
13 e yerleştirilmiştir. Türkiye'nin öğretim üyesi 
ihtiyacı gelecekte giderildiği takdirde bu geçici 
maddenin hükmü esasen kalmıyacaktır. 

Yaptığımız incelemeler ve Komisyonda yap
tığımız müzakereler neticesinde bu maddenin sü
resinin de 10 yıl olması kabul edilmiştir. Esasen 
geçici madde 13 tatbikatının 10 yıl süreye bağ
lanması keyfiyeti söylediklerinin ispatı mahiye
tinde de telâkki edilebilir. 

Ayrıca yine Türkiye'nin, Anadolu'nun muh
telif illerinde kurulacak akademilerde o bölge 
içinde eğer profesörlük yapabilecek veya do
çentlik yapabilecek derecede eser vermiş, çalış
mış, kendi ilmî hüviyetini ispat edebilmiş olan 
kimseler mevcut ise, bundan da faydalanmayı 
uygun telâkki etmiştir. Komisyon. Dolayısiyle 
bunun da hangi şartlarla yapılabileceği yine ge
çici 13 ncü maddenin alttaki fıkrasında tesbit 
edilmiştir. Ama bu da nihayet öğretim üyesi ih
tiyacının Türkiye'de giderildiği bir müddet dâ
hilinde tatbik edilecektir. Bu maddenin de yine 
uygulama süresi 10 yıl dendiğine göre, bu hü
küm 10 yıl müddetle tatbik edilecektir. 

Arzım kısaca bundan ibarettir. Geçici mad
denin anlattığım maksat ve muhteva dâhilinde 
mütalâa edilmesini bilhassa istirham ederim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMt ERTEM 
(Edirne) — Bir noktayı belirtmek için söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM I 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kır-
Ibaşlı ve Sayın Yardımcı arkadaşlarımız haklı
dırlar. Hükümet tasarısında bu madde yoktur. 
Eğer dediğimiz üzere bir öğretim üyesi ihtiyacı 
varsa bu bir gerçektir. Ama yalnızca bu akade
miler için değil, güzel sanatlar akademileri için 
de, bütün üniversiteler için de mevzuubahistir. 
Binaenaleyh, eğer biz akademik kariyerin dı
şında muayyen bir süre ile öğretim üyesi yetiş
tirmek için bir hüküm getireceksek onun burada 
yeri olmamak lâzımdır. Biz burada yalnızca bu
gün mevcüdolup bir müessesede çalışanların 
nasıl akademik kariyere intikalini gerektiren 
hükümleri getiriyoruz ki, geçici 4 - 5 - 6 ncı 
maddeler bunu getirmiştir. Hükümet olarak, bu 
maddeye ihtiyaç yoktur. Böyle bir zaruret var 
ise bunu müstakil olarak getirip hem üniversite- l 
lerde, hem de diğer akademilerde uygulamamız 
lâzımgelir. Bu sebeple arkadaşlarımızın görüşü
ne biz Hükümet olarak iştirak etmekteyiz. Arz 
ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın Başkan bir 
ufak izahta bulunmak mecburiyetindeyim. Söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güven. 
Sayın Yardımcı, bizim elimizdeki tasarı met

ninde sizin bu tasarıyı imzalamış olduğunuz gö
rülüyor. Aksi varitse o başka. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Efendim, bir ufak 
izahatta bulunmak mecburiyetinde kaldım. 

Komisyonumuza sevk edilen tasarının mad
de 14 ünün (a) paragrafının son fıkrası şöyle 
diyor: «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri Profesörlüğü» başlık. Madde 14, (a) 
fıkrası: «İki yılı mensup bulunduğu akademi 
dışındaki bir akademi veya üniversite olmak 
üzere en az beş yıl eylemli veya eylemsiz ola
rak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerinde veya diğer yüksek öğretim müessesele
rinde doçentlik yapmış veya doçent unvanını 
kazandıktan sonra en az yedi yıl bir bilim veya 
meslek işinde çalışmış bulunmak. (Ancak, bu 
müddetin en az iki yıl Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri içinde eylemli veya ey
lemsiz doçentlikte geçmiş olması şarttır.)» 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, Hükümet tasa
rısında yer almış olan bu 2 yıl kendisinin bu- | 

lunduğu akademinin dışında hizmet etmek kay
dını biz muvakkat bir işlem diye kabul ettik. 
Bir zaruretin icabı olarak, bir zorlama olarak, 
muhakkak kendi akademisinin dışında bir yer
de görev yapmak hususunu akademik kariyerin 
ölçüsü dışında bir zorlama unsuru diye kabul 
ettik. Dolayısiyle tefrik ederek geçici madde 
13 e aldık. Bu, gerek profesörlüğe yüksel
mede, gerekse asistanlıktan doçentliğe yüksel
me mevzuunda böyledir. 

Arzım şudur ki, tasanda mevcudolan bir 
hükmün esas akademik kariyer ölçülerinden 
çıkarılarak geçici madde 13 e yerleştirilmesin
den ibarettir. Yoksa munzam her hangi bir hu
sus mevcut değildir. Yalnız dışarida hizmet 
çören ve ilmî hüviyeti bulunan kişilere de im
kân sağlamak ve dolayısiyle de imkân sağlamak 
için onlara da bu profesörlük payesinin verile
bileceğini realiteler muvacehesinde tesbit ede
rek, yine muvakkat bir süreye bağlıyarak, ge
çici maddenin son fıkrası olarak vaz'eittik. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, sizte söz ver
meyi çok arzu ederini. Yalnız usuli yönden bu 
tasarının her hangi bir maddesinin aleyhinde 
konuşmak için söz veremem. Ama mutlak iti
raz ediyorsanız, «Ben bu tasarının altına imza 
atmadım.» derseniz, ben Başkan olarak o za
man söz veririm. Yalnız bendeki matbu tasa
rıda sizin imzanızı da muhtevi olduğu aşikâr 
durumda görünüyor. Bu sebeple İçtüzükte bir 
komisyonun üyesi bir tasarıyı imzalamışsa onun 
aleyhinde beyanda bulunamaz, muhalefet şer
hi koymadığı müddetçe. 13 ncü maddeye mu
halefet etmiş olsaydınız izah etmek imkânınız 
vardı. 

Esasen bu hususta verilmiş önerge de var
dır. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Fikri
mi tebarüz ettirebilmek için üzerinde konuşa
bilir miyim Saym Başkanım? 

BAŞKAN — Hayır. Biraz evvel de konuş
tunuz. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan kanunun geçici 13 ncü 

maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 
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Sayın Başkanlığa 
Geçici 13 ncü maddenin şifahen arz ettiğim 

gerekçelerle metinden çılkanlmasmı arz teklif 
ederim. 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı gayeyi 
taşımaktadır. Geçici 13 ncü maddenin tasarı 
metninden çikanlmasuıı öngörmektedir. 

Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-

DİN GÜVEN (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon »katılmıyor. 
Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER

TEM (Edirne) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katı lmadadır. 
önergeleri Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu şekliyle tasarı metninden geçici 13 ncü 
madde çıkarılmış bulunmaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (istanbul) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bir hususu hatırlatmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-

DİN GÜVEN (istanbul) — özür dilerim. Belki 
bir eksiklik olacaktır. Yazılı olarak ifade edi
yorum. Acaba geçici madde 11 okundu mu 
efendim? 

BAŞKAN — Geçici madde 11 okunmadan 
geçici madde 13 e nasıl geçilir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Efendim, bize öyle 
geliyor ki, bu geçici madde 11 iki defa yazıl
mış, bir yanlışlık var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Bir yanlışük var her halde 
efendim, iki defa yazılmış. 

BAŞKAN — Geçici madde 11 okundu ve Sa
yın Ahmet Şener, «Niçin iki ay içinde nihai ka
bara bağlar da bir ay içinde bağlamaz» dedi, ha
tırladığıma göne. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın Başkan, «Bu 
kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrasında is
tenen doktora şartı..» ile başlıyan kısım... 

21 . 3 . 1969 O : 2 

I MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER-
TEM (Edirne) — Bu kısım okunmadı Sayın 
Başkan. Geçici madde 11 iki defa yazılmış, bir 
zühul olarak. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi geçici 11 nci 
maddeyi müsaade ederseniz ben nasıl okuttuğu
muzu ifade edeyim. 

«Geçici madde 11. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesiyle yapılacak intibak neticelerine ilgili
ler, kendilerine yazıyla tebliğ tarihinden iti
baren 15 gün içinde, Millî Eğitim Bakanlığına 
itirazda bulunabilirler. Bakanlık bu itirazları 
en geç 2 ay içinde nihai bir karara bağlar.» Ge
çici 11 nci maddeyi böyle okuttuk. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (istanbul) — Evet efendim. Onu 
okuduk, ondan sonraki geçici madde 11 var. 

BAŞKAN — Beyefendi biz bunu geçici 
madde 11 olarak okuttuk. Hatırımda kaldığına 
göre Sayın Ahmet Şener itirazda bulundu ve 
niçin 2 ay yerine bir ay denmiyor diye... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHÎD-
DİN GÜVEN (istanbul) — Sayın Başkan, ha
yır efendim, geçici madde 11 tasarının geçici 
madde 10 u olarak gösterilmiş. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bir madde ilâve edildi ve 6 nci maddeden son
ra madde numaraları değişti. Burada geçici 
madde 10 diye yazılan 11 nci madde olarak yer 
aldı; fakat tasarıda, Hükümet teklifinde 2 de
fa geçici madde 11 var. ikinci defa yazılan ge
çici madde 11 i geçici madde 12 diye okudunuz. 

Geçici madde 11, yani 1 ncü defa yazılan ge
çici madde 11 okundu mu, okunmadı mı, benim 
de tereddüdümü muciboldu. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ifade ettiğim 
gibi bizim elimizdeki tasarılarımız, elimizdeki 
metinler sizinkilerden biraz daha düzgün, dü
zeltilmiş, ifadelendirilmiş, kadrolandırılmıştır. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Elimiz. 
deki metinde iki tane geçici 11 nci madde var. 
Bunların birisi okunmadı. 

BAŞKAN — Beyefendiler, biraz evvel ifade 
ettim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne) — Sayın Başkan, müsaade eder 

I misiniz? 
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BAŞKA N— Buyurun, efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER

TEM (Edirne) — Efendim, şimdi bizdeki me
tinlerde 11 üki defa yazılmış. Burada birinci 
11 okunmadı. Bu birinci 11 e ihtiyacımız var. 
«Bu kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrasında 
istenen doktora şartı, kanunun yayımı tarihin
den itibaren 10 yıl müddetle aranmaz...» 

BAŞKAN — Bu okunmadı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUH1D-

DİN GÜVEN (İstanbul) — Bu ofkunmadı efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Ve bu bizim metinlerde de 
var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Geçici 10 ncu maddeyi okuttuktan sonra, ge

çici 11 nci madde olarak Hükümetin teklif et
miş olduğu geçici 10 ncu maddeyi okuttuk. Ge
çici 11 nci madde olarak Hükümet teklifinde 
bulunan geçici madde 10 u okuttuk. Ondan son
ra geçici madde 12 ye geçtik. Geçici 12 nci mad
de de «Bu kanunun 42 nci maddesiyle..» diye 
devam ediyor. 

İşte Geçici Komisyon o maddeyi tayyetmiş 
görünüyor, kaldırmış görünüyor bizim elimiz
deki tasarı metninde. Mesele o. Bunu komisyon 
daha iyi bilir. Bizim elimizde bulunan tasarı 
metninde sizin mükerrer olarak yazıldığını ba
his buyurduğunuz ve geçici madde 11 de «Bu 
kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrasında is
tenen doktora şartı...» diye başlıyan maddeyi 
Geçici Komisyon dikkat nazara almamış ve 
metnine dercetmemiş, biz son metin olarak ge
çici komisyonun değiştirişi metnini müzakareye 
esas tuttuğumuz cihetle böyle bir maddeyi ta-
biatiyle okutmadık. Bir yanlışlık varsa buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Evet, efendim. Yani 
bir eksiklik varsa onu izale etmek için arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Hayır eksiklik varsa değil, ev
velâ onu şunu tesbit edelim. Bir yanlışlık var 
mı yok mu? Bunu tesbitte fayda var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Evet, bir eksiklik 
var efendim. Onu arz etmek istiyorum. Bura
daki... 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Komisyonun ha
tası var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Mümkün olabilir 
efendim. 

Yani geçici madde 11 in karşılığında bizim 
yazdığımız teklifte «tasarının geçici madde 10, 
geçici madde 11 olarak aynen kabul edilmiş
tir» de hata oluyor. 

Bu, tasarının geçici madde 11 i olması lâ-
zımgelirdi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lis Başkanlığı Geçici Komisyondan gelmiş bu
lunan tasarı metni ne ise onu kendi numara-
tajma göre esas alır ve müzakereye o esas ol
duğuna göre o esas dairesinde gider. 

Şimdi 13 ncü maddeyi kabul etmiş bulunmak
tayız. 14 ncü madde olarak şayet «Bu kanunun 
17 nci maddesinin (b) fıkrasında istenen dok
tora şartı, kanunun yayımı tarihinden itibaren 
10 yıl müddetle aranmaz, ancak bunun yerine 
özel yönetmeliğine göre yapılacak yeterlik ça
lışmasını başarmak şarttır.» maddesinin ika
mesi isteniyorsa onun üzerinde ayrıca müzake
re açarız, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Efendim, bu husus
ta Sayın Özarda bir önerge vereceklerdir. 

BAŞKAN — Evet, bu verilen önerge, Ge
çici Komisyonun değiştirmiş olduğu tasarı met
nine yeni bir maddenin ilâvesi mahiyetindedir. 

Sayın Komisyon, müsaade ederseniz madde 
numaratajında bir değişiklik yapmıyalım, bu
nu geçici 14 ncü madde olarak ilâve ve ikâme 
edelim, eğer Heyeti Umumiye uygun görürse? 

Madde numarası, geçici madde 14 olarak 
ilâve edelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Evet uygundur. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet tasarısının geçici 11 nci maddesi

nin geçici 14 ncü madde olarak kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Reşat özarda 
Aydın Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Özarda, önergenizde bir 
tashihat yapacağım. 
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Hükümet teklifinde geçici 11 nci madde nu
marasını taşıyan iki madde vardır. Bu sebeple 
tashihatı müsaade ederseniz yapayım. Evvelâ 
Hükümet teklifindeki ilk 11 nci geçici maddeyi 
okutuyorum. 

Geçici Madde 14. — Bu kanunun 17 nci mad
desinin (b) fıkrasında istenen doktora şartı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl müd
detle aranmaz, ancak bunun yerine özel yönet
meliğine göre yapılacak yeterlik çalışmasını ba
şarmak şarttır. 

BAŞKAN — Bu madde hükmünün 14 ncü 
madde olarak ilâvesini istiyorsunuz? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon bu fikre katılıyor mu 

efendim? 
GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI MUHÎD-

DİN GÜVEN (istanbul) — Katılıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmaktadır. 
Bu verilmiş bulunan, madde ikamesini öngö

ren önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından filhal kabulü muta-
zammm bulunduğu cihetle, Geçici Komisyon 
değiştirişinde, geçici madde 13 olarak ilâvesini 
oyunuza sunuyorum. Çünkü geçici madde 13 
biraz evvel çıkarılmıştı. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Geçici madde 13 olarak, biraz ev
vel ifade ettiğim şekilde tasarı metnine ilâvede 
bulunulmuştur. 

Geçici Madde 14. — Bu kanun gereğince 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
kurulduktan sonra, İstanbul Yıldız Teknik 
Okulu mezunlarının yeni hale intibak istekle
ri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
lerarası kurulca hazırlanacak ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca onaylanacak yönetmelik esasları
na göre uygulamaya tabi tutulur. 

BAŞKAN — Geçici 15 nci made üzerinde 
söz istiyen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 55. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Ancak malî hükümler ve kad
rolar kanunun yayımı tarihini takibeden malî 
yıl başından itibaren uygulanır. 
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BAŞKAN — 55 nci made üzerinde söz is
tiyen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 56. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde söz is
tiyen ?Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis mesai saat
lerini de aşkm bir süre zarfında bir buçuk saat 
munzam mesai yapmak suretiyle bu kanunun 
bütün maddelerinin görüşülmesi nihayete er
miştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya ta
bidir. 

Lehinde, aleyhinde söz istiyenlerden... 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Cetvelleri oylamadınız. 
BAŞKAN — Başkanlığı bizden çok daha 

iyi biliyorsunuz bakıyorum, yani. Cetvellerin 
oya konması gerekse, biz oya korduk. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Bir cümle ile teşekkürüme 
müsaadenizi rica edeceğim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi kanunun lehinde îşçi 
Partisi Grupu adına Sayın Tank Ziya Ekinci, 
buyurun efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 110 
ncu maddeye göre... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci 110 ncu maddeye 
göre değil, 137 nci maddeye göre söz veriyo
rum, buyurun. 

TARIK ZÎYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 110 
ncu maddeye göre konuşmama müsaadenizi ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Kanun açık oylamaya tabidir, 
o bakımdan müsaade edilemez. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Takrir sebebiyle izahta bulunmak isterdim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Şimdiye kadar 
hiç böyle bir tatbikatım yoktur. Bir kanunun 
tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak için hem 
lehte konuşacaksınız, aleyhte konuşacaksınız 
110 ncu maddeye göre, arkadan açık oylamaya 
tabi olduğu için bu sefer 137 nci maddeye göre 
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ifade edeceksiniz, bu mümkün değil. Bir kanun 
işari oya tabi ise 110 ncu maddeye göre söz ve
riyoruz. 

Açık oylamaya tabi ise 137 nci maddeye gö
re lehte, aleyhte söz veriyoruz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Şu 
halde, konuşmaktan vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Niçin istinkâf ettiniz, aynı şey 
değil mi? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bi
raz evvel de arz ettim, takrir sebebiyle izahta 
bulunmak isterdim... 

BAŞKAN — Bir kanunun lehinde, aleyhin
de konuşma bahis konusu olunca, hem lehinde, 
aleyhinde husule gelen konuşma hakkını haiz 
olursanız, hem de o kanun açık oylamaya tabi 
ise 137 nin hükmünden istifade etmek sure
tiyle tekrar lehte, aleyhte konuşma imkânına 
sahibolursanız. İçtüzük buna mesağ vermez be
nim kanaatime göre. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Tat
bikat var bu şekilde. 

BAŞKAN — Bâtıl makisünaleyh olmaz. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Tasa

rının tümünün lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, lehte, oyunuzu 

izhar yönünde. 
Buyurun Yardımcı. Çok kısa. 
Sayın Ekinci'ye söz vermedim, o, o riayet-

kârlığı gösterdi, o bakımdan sözden istinkâf 
etti, siz de çok kısa veciz, reyinizin rengini belli 
edeceksiniz. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sa
yın Başkan, mulhterem arkadaşlarım; kanun 
iyi forme edildi, Bu tasarının hazırlanması 
hususunda gösterilen emekler yerine masruf
tur ve yerini bulacaktır, öğretim üyelerine ve 
öğretimi temin maksadiyle burada çalışacak 
olan bütün arkadaşlara büyük muvaffakiyetler 
temenni ediyorum. 

Boş olup da, kürsü profesörlüğü bulunmı-
yan öğretim görevlisi unvanını alanların da ora
da çalıştıkları müddet esmasında tekrar kariyere 
girmek suretiyle bihakkın o kürsünün profesör
lüğünü kazanma suretiyle ilme yardım edecek
lerini umuyorum. Kanun hayırlı uğurlu olsun. 
Hürmetler ederim. (Alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Bir cümle ile teşekküre mü
saadenizi rica ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür mahiyetinde buyu
run Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞÜTtM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; mesai saatini de geçmek 
suretiyle gösterdiğiniz yüksek alaka sayesin
de, 1937 yılından beri mühendis, 1959 - 1960 
yılından beri yüksek mühendis yetiştiren bu 
değeri müessesemiz maalesef bugüne kadar 
bir teşkilât kanununa sahip değildi. Şimdi yük
sek tasivplerinizle bu müessese ileri bir teşki
lât kanununa sahiboldu. Burada ders okutan 
öğretim üyeleri de, akademik kariyerden ve 
bunun imkânlarından mahrumdular; yine 
yüksek kabullerinizle böylelikle bu da sağlan
mış oldu, bundan sonra bu müessese değerli 
çalışmalarına şu ileri statü içinde daha ileri 
hamle ile devam edecektir. Şükranlarımızı arz 
«derim. 

BAŞKAN — Kanun tümü itibariyle açık 
oylamaya tabidir, oy kupası müsaade ederse
niz bu maksadı istihsal için sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

Mulhterem arkadaşlarım, çok uzun bir çalış
manın sonunda Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri Kanun tasarısının tümü ve bu
lun maddeleri görüşülerek açık oya sunulacak 
hale gelmiştir. Kabulü halinde bütün müntesip-
lerine ve millete hayırlı olsun. 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait kanun ta
sarısının yapılan açık oylamasına 191 millet
vekili katılmıştır. 180 kabul, 11 ret oyu çık
mıştır. 

Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihet
le oylama muamelesi gelecek birleşim tekrar 
edilecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesabına ait kanun tasarısı ya
pılan açık oylamasına 190 milletvekili katıl
mıştır. 180 kabul, 10 ret oyu çıkmıştır. Tasa
rı gerekli oy çoğunluğunu sağlıyamadığı ci
hetle gelecek ibirleşim tekrar açık oya sunula
caktır. 

3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da Mil
letlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair sözleş
me hakkında kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 193 milletvekili katılmıştır. 191 
kabul, 2 ret oyu çıkmıştır. Gerekli oy çoğun-
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luğu sağlanamadığı cihetle tasarı gelecek bir
leşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında yapılan göç anlaşması 
hakkımda kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 187 milletvekili katılmıştır. 185 kabul, 
2 ret oyu çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağ
lanamadığı cihetle tasarı gelecek birleşim tek
rar açık oya sunulacaktır. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu 
tasarlısının yapılan açık oylamasına 191 millet
vekili katılmıştır. 189 kabul, 2 ret oyu çıkmış
tır. Tasarı gelecek birleşim tekrar açık oya su
nulacaktır. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri kanun tasarısının oylama işlemi sona er
imiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
16 milletvekili katılmıştır. 16 kabul oyu çık
mıştır. Tasarı gelecek birleşim çoğunluk sağ
lanamadığı cihetle tekrar açık oya sunulacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 20,35 e gel
miştir. Bu sebeple göstermiş olduğunuz büyük 
faaliyetten dolayı hepinizi tebrik eder Birleşi
mi 24 Mart 1969 Pazaritesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere kapatırım. 

Kapanma saati : 20,35 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait kanun, tasarısına 
verilen oyların sonucu 

Üye sayışa : 450 
Oy verenler : 191 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 11 

Çekinserler : " O 
Oya, katılmıyanlar : 253 

Açık üyelikler : 6 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kenual Çetinsoy 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attilâ 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlelttin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kental Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzına Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Em|in Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmp. Boztepe 
Refet Eker 
Ahmpt Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
İsnyet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç. 
Enver Güreli 
Fennî İslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdıı 
Cem,al Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayra,moğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Güraoy 
Cen^al Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahm,et Nihat Akay 
Muamtner Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Rernj^i Şenel 

DİYARBAKIR 
Recai tskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Âdjil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihait Diler 
Ahm^t Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Senyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım^ 

ESKİŞEHİR ~ 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Ertusrufl, Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşiıt Sarıca 
Süleym,an Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudrelt Bosuter 
M. Kwval Cilosiz 

GÜMÜSANE 
Saba|ha.tJtin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

Ali İhsan Balım 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kem^'l Ataman 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhid(din Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
1. Hakkı TeMnel 
Osmia/n Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehm/et Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Sin asi Osm a 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıipaışaoğlu 
Feyyaz Koksal 
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Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
Mekkl Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım, 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Süleyman Çamlar 
Şevket Raşit Hatipoğtfu; 

ADANA 
Ali Karcı 

AMASYA 
Kâzımı Ulusoy 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

Nahit Yenişehirlioğlu 
MARAŞ 

Kem/alî Bayazıt 
Veysi Kadıioğlu 
Enver Kaplan 
Vcfik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
İzzet O'ktay 

;MUŞ 
Kemjal Aytaç 
Nerm/in Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Haikkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda GüTey 
Hrııırydi Madden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akeal 

İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

TTKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Oavdarogflu 
Osman Hacıbalo^lu 
Bedrettin Karaerkek 

[Reddedenler] 

BOLU 
Kemal Demir 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu. 

IZMlR 

Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim, 

Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğhı 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Neom ettin Cevheri 
MahuVut Çeltin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza ATfhıyıkoğlu 

VAN 
Mujslih Göre-ntaş 

YOZGAT 
'Tumıiit Nizam'oğlu 
Celâl Su/ngur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
'S. Telkin Müftüoğlu 

KONYA 

Nazif Kurucu 

TEKİRDAĞ 

Kem,aJ Nebioğlu 

» • • - « ..*.. 

— 214 — 



M. Meclisi B : 67 21 . 3 . 1969 O : 2 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yıllı KesMıesaibına ait kanun tasarısına verilen 
oyların sonuca 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 190 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 254 

Açık üyelikler : .6 
[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Keımıal Çetinsoy 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tabir Yücekök 
AFYON KARAHlSAR 
Osmıan Attilâ 
Şevki GKiler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl «ttin Topala 

ANKARA 
Ismıai'l Rüştü Aksal 
Keımal Ba^eıoglu 
Ali Rıza Cetiner 
Musa Kâzım] Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ereiider 
Emjin, Pfliklsıiit 
ZülMii Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akcalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Fker 
Ahımeıt Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
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Reşat Ozanda 
îsmjet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim, Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahımjet İhsan Kırımjlı 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BTTRDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırba sk 

BURSA 
N^Uifer Gürsoy 
Cemal Külah b 
Mustafa, Taj^ar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Mua/mimer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydjl 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR. 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nediımoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık: Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Öiler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Acınan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım^ 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismiet Angı 
Hayri Başar 
Ertuğruil Gazi Sakarya 
Aziz Zevtmo.§lu 

GAZİANTEP 
Nasit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kem(a.l Çilesiz 

GÜMÜSANE 
SaibaJhattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 

Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kental Ataman 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhidjdin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakışık 
Osmjan Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar îksel 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdbğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüra 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Tolközlü 
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KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Naym/an 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
'Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin. Uzun 

KIRŞEHİR 
Mernfd'uıh Endemir 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoglu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
Mekkü Keskin 
Sait Sına Yüeeısoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mahmut Ereoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

ADANA 
Ali Karcı 

AMASYA 
Kâzım, Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

JVLANÎSA • 
Süleymıan Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDÎN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kental Aytaç 
Nermiin Neftçi 
Kâm|ill Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrajhim Boz 
IS. Hakkı E'satoğlu 

NlĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamjdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Enol Yıdmıaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittm Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMiSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim, Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemjil Karahan 

SİVAS 
Nasujh Nazif Arıslan 
Kâzım; Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurrtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyaıs Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Reddedenler] 

ESKÎŞERÎ 

Şevket Asbuzoğlu 

İZMlR 

Cem,al Hakkı Selek 

. KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Nazif Kurucu 

TEKİRDAĞ 
Kental Nebioğlu 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahm/ut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali RızaAklbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizaım(oğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

TOKAT 

irfan Solmazer 

TRABZON 

Hamdii Onhon 

»>•-« 
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3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındıki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayışa : 450 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya,, katılmıyanlar : 251 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan, Aksay 
M, Kernjal Çetinsoy 
Ali Karcı 
Ahumet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
T ahir Yücekök 
AFYON KARAHlSAR 
Ostmjan Atillâ 
Şevki Güler 
Ali İhsan Uluıbahşi 

AĞRI 
Abdüllbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Gel âlettin Topala 
Kâzım; Ulufsoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemjal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Mulsa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Erıgüder 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Ayni Akın 
(Yüzbaşı) 
îhısa,n Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Ahmftt Tortgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda 
îsmjet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim; Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahm^t İhsan Kırımlı 
Mesut Ozanısü 

BİNGÖL 
M. Em;m Oündoğ'du 
Cemıa! Yavuz 

BOLU 
S. Nihat Bayram oğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmıet Çakmak 
Kem.al. D<m\ir 

BTTT?-nuR 
FH-hi Colikbaş 
Faik Knrhaslı 

BURSA 
Niiılıî -Fev Gii r«oy 
Co<m,a,l Külâhlı 
Bn.rİP;«! Küntay 
Mnjstafa, Tavva.r 

CANAKK4LE 
Ahmet Nihat Akay 
Mua.nrruıetr Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmjeit Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remjzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevrıi Nedimjoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Ataheyli 
Sadık Perincek 
Âdil Sağıroelu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahım,et Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan' Senyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
M.ph!m(et İsmet Angı 
H*yvri Başar 
Ertuo-rul Gazi Sakarya 
Aziz Zev+inophı. 

GAZİANTEP 
Na-şit Sarıca 
Süıleymıan Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

M. Kem,al Çilesiz 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
HATAY 

Hüsnü Özkan 
İSPARTA 

İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Nurettin Bulak 
Telkin Erer 
Nuri Erıoğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
1. Hakkı Tekinel 
Osmian Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmiet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsaımıettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Şinasi Osm/ı 
Cenıal Hakkı Selek 
Mujstafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Tokiözlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Meihmjeft Yüceler 

KIRKLARELİ' 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memiduh Erl^emjr 

KOCAELİ 
Nihmt Erim; 
Şeviket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Avtan 
Hasan Dinçer 
Mek'kj Keskin 
Sait Sına Yücesioy 

KÜTAHYA 
Ahm>et Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırma 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu' 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Ka;dıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kem,al Aybar 

MUÖLA 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kentali Ayttaç 
Neırm/in Neftçi 
Kâmil fiz^nvılrhz 

NEVŞEHİR 
Ibruhîmi Boz 
S. Halkkı F*»«.tn#Ta 

Ntm>E 
Ruhi Söver 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

Ferda Güle|y 
Ham^i Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevaıt Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muislihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
AbdJÜlhalimi Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yişa 

SİNOP 
< Cemali. Ka;rahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arıslan 
Kâzım, Kangal 
TevHk Kor^ltan 
Sevfi KuHbek 
Cevad Odyakımaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
ÎTvas Dernpir 
Kemial Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Haeoibaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Ahım êt Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmult Çetin 
Cemal Güven 
Raımıazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslifh Görentaş 

YOZGAT 
Turguit Nizamjoğlu 
Celâl Suneur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit, Karnkaış 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asibuzoğlu 
KONYA 

Nazif Kurucu 
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Türkiye Öümiüuriyetoi $e Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 ffaimMA&r 
Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Clıffl4hüTy©tinden 
Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkında Anlaşmanın onaylaJima^mm uy^un büliiiidu-

ğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M, Kemftl Çetinsoy 
Ali Karcı 
Ahim}ett Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahlif Yücekök 
AFYON KARAHİSAR 
Osmja,Ti Attilâ 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abldlülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâleıttin Topala 
Kâzım, Uluisoy 

ANKARA 
îsrr^ail Rüştü Aksal 
Kemjal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetincr 
Mulsa Kâzınij Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Züıhtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hassan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehım(i Boztcpc 
Refet Eker 
Ahmet Törıgay 

ARTVİN 
Saibirt Ossraan Avcı 

Üye sayıısti : 450 
Oy verenler : 187 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oy ı̂ katılmıyanlar : 257 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Yükjsel Menderes 
Reşa',t Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim, Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî İslimyeli 
Ahm;et İhsan Kırımdı 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
M. Emjn Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmft Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

Ccnvail 
BURSA 
Külâhlı 

Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahnijet Nihat Akay 
Muamlmpr Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nejdet Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 

Zafer Nihat Özel 
Remjzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık* Ziya Ekinci 
Recai Iskjenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedinıjoğlu 

ERZİNCAN 
Hüjsanwtıtin Atabeyli 

Sadık Peririçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahm.et Mmstafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan. Şenşürt 
İsmail HakkıYıkl,irım 

ESKİŞEHİR 
Möhm;et İsmjet An'gı 
Hayri Başar 
ErtugrUil Gatzi Sakarya 
Aziz Zeytinloğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kuıdrct Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
KemjalAtaman 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhildin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Os.nı,an Özer 
1. Hakkı Tekinel 
Osn^an Nuri Ulusoy 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baksak 
Osm^u Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
•Settar îksel 
Cem/al Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
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Celâl Nuri Koç 
KASTAMONU 

Ahımjeft Şevket Bohça 
Âdjill Toközlü 

IÇAYSERÎ 
M^hm^t Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz, Koksal 
Cengiz, Naymjan 
Vedat Âli Özkan 
Meıhmlelt Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmelt Atagün 
Arif Hikmet Gömer 
Hasan, 'Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Meımjduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim, 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hajsan Dinçcr 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ensoy 

1. HakkjL Yıldırım, 
MALATYA 

Hüseyin Doğan 
MANİSA 

Süleymaın Çağlar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemjalî Beyazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinç çioğlu 

MARDİN 
Esat Kemali Aybar 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemjaıl Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız. 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
!S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamjdi Mağden 

Arif Hikmet Onat 
RİZE 

Eriol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevalt Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafedıdin Palker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdüilhalim Araıs 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdji'l Yaşa 

SİNOP 
Comjil Karahan 

SİVAS 
Na,suh Nazif Arslan 
Kâzım; Kangal 
Tevfiik Koraltan 
Seyfi Kurtlbek 
Cevad Odyakmjaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kental Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükr,ü Ça,vdaroğlu 
Osın^an Hacıbaloğlu 
İBed;rettin Karaerkek 
0!smjan Saraç 
irfan Solmjazer 

TRABZON 
A. İhsan Binicioğlu 
Ham|di Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza, Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmjettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akıbıyıkoğlu 

VAN 
Mujslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
'Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahi't Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[ReddedtnlerJ 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KONYA 
Nazif Kurucu 

^ • » » 
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Devlet düzel Sanatlar akademileri kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğ^tnlulk yoktur.) 

ADANA 
M:. Kem&l Çetinsoy 
Ali Karcı 
Ahımjet Topaloğlu 
BekjrTünay 
Talhir Yücekök 
AFYON KAJRAHİSAR 
Osuı^an Atillâ 
Şevki Güler 
Ali lhsa,n) Ulubahşi 

AĞRI 
Abd,ülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzait Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım. Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemjal Bağcıoğlu 
Aü Rıza Çeıtiner 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emjin Pakısüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçaflıoğlu 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Halsan Fehmi. Boztepe 
Refet Ek;er 
Abmjet Torıgay 

ARTVİN 
Sabit Osm,an Ayc] 

Üye sayışa : 450 
Oy verenler : 191 

Kabul edenler : 189 
Reddedenler : £ 

Çekjinserler : 0 
Oya; katılmayanlar : 253 

Açık; üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Yükseli Menderes 
Reşat Özard,a 
Kem;al Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim] Aytaç 
Entver Güreli 
Fennî Islimjyeli 
Ahmet İhsan, Kırımılı 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
M. EmjinGündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihajt Bayram'oğlu 
Hâjlil İbrahim Cop 
Ahmet Çaklmiak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelilkbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Günsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlası Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muamımerj Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
NGJ4et Yüeer 

DENİZLİ 
FuM Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Renizi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya, Ekinci 
Recai Iskıenderoğ'lu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedinıoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Âdjil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Alunet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Ad^an Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Melhmjet tsmjet Angı 
Hayri Başar 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Süleymıan Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

M. Kemal Çilesiz 
GÜMUÜŞANE 

Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Irjfan Aksu 
Ali İhsan Balım, 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kental, Ataman 

İSTANBUL 
Sadrın Aren 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
'Nuri Eroğa,n 
M.uhid|d|in Güven 
A hd|ur rahman Şeref Lâç 
Osm,an Özer 
I. Halkjkı Tekinel 
Osıman Nuri Ulusoy 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Meıhmjet Ali Aytaş 
Şeref Bakişık 
Osman Zeki Efe oğlu, 
Hüsamettin Gümüşpala 
Sottar İksel 
Şina&i Osm|a 
Cemal Halkkı M d k 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdıoğlu 
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KARS 
Lâtif Akfüzüm. 
Abbais! Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ah,nret Şevket B,ohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğ'lu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayaj^an 
Meihme't Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikm(et Güncr 
Hajsan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Momıduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Nihat Erini, 
Şöviket Usftaoğlu 

KONYA 
Selc/ıılk Aytan 
Hasan Dineer 
Mekki Keskin 
Sait Sma Yücesoy 

Kemıal Nebioğlu 
KÜTAHYA 

Ahraeit Can Bilgin 
Meh,m,et Ensoy 
1. Hafekı Yıldırım, 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

M,ANİSA 
Süleıymjan Çağlar 
Şev'k,ct Raşit Hatipoğlu 
Naihit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kcımjalî Bayazıt 
Veyni Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefi'k Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kerr)|a,l Aybar 

MUĞLA 
İzzet Ökitay 

MUŞ 
Kemjal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâınjil (kusarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim, Boz 
S, Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Rıiıhi Soyer 

ORDU 
Feridjun Cemal Erkin 
Fer»d,a Güley 
Ham|d£ Mağden 
Arif Hikhıvet Onalt 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Ismjailj Sarıgöz 
Ceıvat Yalçın 

SAKARYA 
Kadiri Eroğan 
Mu)Sİihiittin Gürcr 
Şerafeıttin Paker, 

1SAM5SUN 
Melâhaıt Gedik 

SİİRT 
Abdülhaflim Araş 
Hüseyin, Hüsnü Oran 
Âd,il Yaşa 

SİNOP 
Cenifil Karahan 

SİVAS 
Najsuh Nazif Arşla n 
Kâzını, Kangal 
Tovfik KoraHan 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Ha,lil Başiol 
Ilyas Denıjr 

TOKAT 
M. Şükrü Çavidaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaer'kek 
Osman Saraç 
İrfan Solnıja^er 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ham(di Orhon 
Abjnuct Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ccımal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akfbıyıkoğlu 

VAN 
MıifSİih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamloğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Eseugin 
Cahit Karalkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Redde ienler] 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KONYA 
Nazif Kurucu 
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Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri kanunu tasarısına verilen oyü#rm sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BURDUR 
Faik Kıribaşlı 

BURSA 
•CempU Külâhlı 
Barlas Kümtay 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya; katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
16 
16 
0 
0 

434 
6 

[Kabul Edenler] 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

EDİRNE 
İlhanı,! Ertem, 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSTANBUL 
Muhittin Güven 
Osm^an Nuri Ulusay 
Meıhnijet Yardıımcı 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 

Nihat Erim 

SAMSUN 

Melâh,at Gedik 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 NCt BİRLEŞİM 

21 . 3 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik

lere seçim 
2. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 

üyeliklere seçim. 
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

XI . — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/947, 1/325) (S. Sayısı : 817) 
•(Dağıtma tarihi : 12.2.1969) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
nün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/924, 
1/248) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 
12.2.1969) 

X 3. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî 
ıSavunma komisyonları raporları (1/600) (S. 
Sayısı : 790) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1969) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halik Cumhuriyeti arasında yakın akraba
ları 1962 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asjUlı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında Anılaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanım tasarısı 
ve Dışişleri ve Pılân komisyonları raporları 
(1/522) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 
20 . 2 . 1969) 

X 5. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile istanbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

ir 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Türkiye 'Cumhuriyeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköp-
rü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine müta-
allik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (1/392) 
(S. Sayısı : '681 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ım, 

vahama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
'et komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril-



m esi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı :«759) [Dağıtma tarihi • 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S-
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ok) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-

2 — 
I ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
I (özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka-
I mm tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 

(1/103) (-S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . ,1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi :• 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (ıS. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve Isıtanbul Mil
letvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 .3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 

I Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri" 



(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1.1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunuiı 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karmsı 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 

8 — 
I (S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 

5 . 2 . 1969) 
24. — TüıMye Büyük Millet Meclisi Say

manlığınım, Aralık 1967 ve Ocak, Şubat 1968 
ayları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/42) (S. Sayısı : 717 ve 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1969) 

25. — Tünkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 ayları 
hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/43) (S. Sayısı : 718 ve 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 3 . 1969) 

26. — Türkiye Büyük MiEet Meclîsi Say
manlığının, Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 
aylarına ait Hesaplan İnceleme Komisyonu ra
poru (5/46) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1969) 

27. — Tünkdye 'Büyük Milleit MeelM Say
manlığının, Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarıra 
ait Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/45) 
(S. Sayısı : 830) (Dağıtma tarilü : 7.3.1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile izmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . ]968] 

<̂ 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru 
I luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 



değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri. Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek 
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 

4 — 
I 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 

(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968) 

11. — Çorum Milletveküi Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kök-
I sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 

Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 

i arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı lakân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
işleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

I 16. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvemlik ve 
huzuru bozam bâzı fiiller hakkımdaki Kamumum 



yürürlükten kandırılması hakkında kamum tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 19681 

17. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eM) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer UcuzaPım, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (Ş. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 19. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S, Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

20. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 21. — Oezalaırın infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 22. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 23. — Toprak ve su Kaynaklarının Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
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Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

24. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11.1968) 

25. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 26. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 27. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 28. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 , 1968) 

29. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (iS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
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bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi I 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi r 
10 . 12 . 1968] 

'32. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 33. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

34. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhan gil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

35. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 12 .1968) 

36. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 12 . 1968) 

37. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11 . 12 .1968) 

38. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

39. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

40. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 0 .. 1968] 

41. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

42. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Kaa-
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübcccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 .1968] 

X 43. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumiî 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, imar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

44. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğreni/ı Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 



ilk fıkrası ile 28 n>ci maddesinin (a) bendinin 
. değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

45. — Türk (Silâhlı Kuvvetleri Persnel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/5G2) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

46. •— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili Isımail Hakkı Yıldı
rımam, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1, . 1969) 

X 47. — Vakıflar Genel (Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 48. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

49. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlıı'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

50. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerin' ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
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I kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-

demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkınca kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(iS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

51. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun, tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

52. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

53. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta-

. tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

54. — Uyuşturucu maddelerin ımurakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve 'Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

55. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

56. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
mn, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko* 
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa-

i yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 



57. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(«S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1969) 

58. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
iu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı ma'd-
•dıesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 59. —• Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/60*6) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

60. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 saydı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2.1969) 

X 161. — ıSermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkımda kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisy omlarından seçi
len 3 OT üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

62. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesime 
bir fıkra eklenmesi hakkımda (kamun teklifi ile 
Kütahya Milletvekilli Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine ilki bend ve bu fca-
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nuna geçici madde elkıleramesli hakkımda kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden 'kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarûhi: 15 . 2 . 1969) 

X >63. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Milleıtvelklilli Hüdai Oral ve 
24 arkadaşınım teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân kamisyonılarından 3 OT üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

64. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala üe Sinop Milletvekilli Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nci (maddesinin (a), (c) 
fıkralarımın değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından seciden 6 şar üyeden 'kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 65. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X '66. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

67. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) 
(S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 12 . 3 . 1969) 

68. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

69. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcııa 
rina döner sermayeden ödenek ve prim, yar-



dımcı tıp personeline prim verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/603) (S. Sayısı : 836) (Da
ğıtma tarihi 12 . 3 . 1969) 

70. — Kayseri (Milletvekili Ahmet 'Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kamına bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

71. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka-
-nununuın 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek 2 ve & ncü maddelerinin de
ğiştirilmesinle ve (bu (kanuna 'bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, '3491 sayılı Toprak Mahsulleri 

Ofisi Kanunumun değişik 27 nci maddesine (bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. ıSayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

72. — ^Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü ihane 11, cilt <5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı Ihakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . )3 . Iİ969] 

73. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 ,. 3 > 1969] 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri kanunu tasarısı ile 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 
Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek okulları kanunu teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /533, 2/117, 2/204, 2 /361) 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri kanunu tasarısı (1/533) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 6 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 718/4467 

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Miüî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 1 . 6 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri ka
nunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

(Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan . 

DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİLERİ KANUNU GEREKÇESİ 

Genel Gerekçe : 

Memleketimiz, çağdaş medeniyet seviyesine erişip ayak uydurabilmek için her alanda olduğu 
gibi teknik yönde de, zarureti tartışılamıyacak olanı bir seferberlik halindedir. 

Büyük 'ölçüde, yapı, yol, liman ve sn inşaatı dle birlikte fabrikaların kurulması ve 
makinaiı ziraatın 'geliştirilmesi! üstün gayretleri gerektiren şartları ortaya çıkarmıştır. 
Bu işlerin gerçekleştirilmesinde projelerin hazırlanması için mütehassıs yabancı firmalara 
başvurulmaktadır. Gerek imar, gerekse endüstri alanlarmldaki faaliyetlerimizin yürütülme
sinde ileri memleketlerdeki bilimsel ve teknik araştırma zıihniyet ve metotlarının en kısa 
bir zamanda teknik çalışma sistemimizin içine tam mânasiyUe yerleşmesi icabettiği de muhakkaktır. Bu 
bakımdan mühendislik ve mimarlık öğretimti veren yüksek dereceli okullarımızın memleket 
şartlarının gerektirdiği hacım ve seviyede teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde de baş
lıca rol sahibi olmaları zaruri bir keyfiyettir. Esasen Batıda tekniğin gelişme safha
ları incelenirse çok sayıda ve farklı karakter taşıyan yüksek dereceli öğretim müesseseleriyleı 
araştırma 'enstitülerinin, tekâmül yolunda ballıca rolü oynadıkları görülür ve bür milletin kal
kınması için yüksek öğretim müesseselerinin.' sağlam (esaslara dayatılarak desteklenmesi ve dona
tılması icabettiği sonucuna varılır. 
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Zamanımızda mühendislik ve mimarlık öğretimi veren ileri bir bilim müessesesinde aşağı

daki şart ve özellikler görülmektedir : 
1. Geliş/en bir öğretim ancak metotlu ve sürekli araştırma çalınmaları ile paralel -olarak 

yürütülmektedir. 
'2. öğretim üyelerinin geliştirilmesi öğretim ve araştırma çalışmalarınım fiilen varlığı ve 

sürekliliği ile sağlanmaktadır. 
3. Teknik ve bilimsel problemlerin çözülmesinde resmî ve özel sektörle işbirliği yapmak ve 

istişıari münasebetlerde bulunmak zaruridir. 
4. Bilim ve tekniğin ilerleyişini adım adım takibetmek üzere geniş çapta bilimsel yayın faa

liyeti gösterilmektedir. 
'5. Yabamcı benzer müesseseler ile bilimsel işbirliği kurmak ve araştırma çalışmalarında 

dış âlemdeki gelişme ve problemlerden faydalanmak içtin onlar gibi teşkilâta sahip bulunmak 
gerekmektedir. 

6. 'İş hayatının ve endüstrinin değişen ve relişen şartlarına devamlı olarak uyabilmek ve 
ilerlemek imkânlarını geliştirebilmek için teşkilât ve müfredat değişikliklerinin kolaylıkla yapıl
masını mümkün 'kılacak mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. 

7. Çağdaş medeniyette en büyük rollerden birini oynadığında şüphe olmıyaın tekniğin ve 
müspet fikirlerin memleket sathına yayılmasında, tekniğin bilim kurumlarına büyük sorum
luluk payı düşmektedir. 

Bu şartların ve özelliklerin gerçekleşmesi, bilimsel ve dolayısiyle idari bakımdan kendi ken
dine 'gelişebilen öğretim ve eığitim müesseselerinin kurulması ile mümkün olmuştur. 

Türlkiye^de halen mühendis ve mimar yetiştirmekte olan yüksek dereceli teknik okullar
dan İstanbul Teknik Okulu ve istanbul Aksan Teknik Okulu ile 7475 sayılı Kanunla açıl
maları' kararlaştırılan izmir ve Elâzığ Teknik okullarının, 165 sayılı Kanunla açılması öngö
rülen Zonguldak Teknik Okulunun ve ileride açılmaları zaruri olan diğer yüksek dereceli tek
nik okulların açılmalarını ve sonra da gelişerek yaşamalarını sağlamak için (Devlet mü
hendislik ve mimarlık akademileri) adı altında ve bu kanun teklifinde öngörülen hüviyette 
teşkilâtalmdırılmıalıarı gerekmektedir. 

İstanbul Teknik Okulu ve İstanbul Akmm teknik Okulu : 
19H1 yıılında (Kondüktör Mektebi Âlisi) adı ile kurulan ve bilâhara (Nafıa Fen Mektebi) 

olarak fen memuru yetiştirmekte iken 1937 yılında mühendis ve mimar yetiştirmek üzere 
yeniden' teşkilâtlandırılan, 1943 yılında yüksek dereceli bir okul haline getirilen ve 1959 yı
lında da yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık bölümlerind de açmış bulunan istanbul 
Teknik Okulu, bünyesine aldığı değerli öğretim üyelerinin gayretleriyle1 kısa zamanda büyük Öl
çüde gelişmiş, öğrettuei sayısı hızla artmış ve halen 1 400 ü bulmuştur. 

Elektrik, Harita, ve Kadosftro, inşaat Makina Mühendisliği ve mimarlık bölümlerinde 4 
yıl süreli mühendislik ve mimarlık öğretimini bir yüksek öğretim kurumu olarak başarı 
ile ifa etmekite olan istanbul Teknik Okulundan şimdiye kadar 2 300 mühendis ve 280 mi
mar yetişmiştir. Bu Okuldan mezun olan mühendis ve mimarlardan Amerika'ya gidenler, ora 
üniversitelerine bağlı mühendislik «kullarında dört yıllık bir yüksek öğrenimle yetiştirilen 
(B. S. dereceli) mühendisliere denk seviyede olduklarını imtihanla ispat etmiş bulundukla-
rından, on beş yıldan beri onlar gibi doğrudan doğruya (Yüksek Mühendislik) öğrenimine 
kabul edilmekte1 ve yine Amerikan mühendisleri gibi, aynı süre içinde yüksek mühendis- (M. S.) 
derelcesini kazanabilmektedirler. 

Bu sonuç, Amerika'daki yüksek mühendis ve yüksek mimar yetiştirme sistemine bcnziyen bir 
sistemi uygulayarak istanbul Teknik Okulunda da yüksek mühendis ve yüksek mimar yetiştirilme
sinin lüzumunu göstermiştir. Böylece, meslekte ilerlemek istiyen üstün kabiliyetli mühendis ve mi
marlarımıza, sistem değişikliği dolayısiyle istanbul Teknik Üniversitesinde fazla sene kaybettikle
ri için dış memleketlere giderek döviz israfına scbeboOjmadan bu imkânı sağlıyabilme gayesiyle, İs-

M. Meclisi ('S. iSayısı : 742) 



— 3 — 
tanbul Teknik Okulunda 1959 - 1960 ders yılından itibaren, şimdilik dört mühendislik ve bir de mi-
rmaclik dalında Amerikan sistemine benzer şekilde öğretim yapan yüksek mühendislik ve yüksek 
mimarlık «ihtisas» sınıfları açılmıştır. 

Bu sistem, yeni ilk dört yılda mühendis ve mimar yetiştirdikten-sonra, 'bunlar arasından ancak 
bâzı şartları yerine getirebilmiş olan sınırlı sayıda mühendis ve mimarın yüksek mühendis ve yük
sek mimar olarak yetiştirilmesi yoluna gidilmesi, beş yıllık bir öğretimle 'doğrudan doğruya yük
sek mühendis ve yüksek 'mimar yetiştirme sistemine nazaran çok: daha ekonomik ve memleketin in-
sangücünün israfını önlemesi bakımından da çok daha yüksek verimli bir sistemdir. 

Halen Orta - Doğu Teknik Üniversiteyi ve (Robcrt College) de bu sistemle öğretim yapmakta
dır. Ancak, İstanbul Teknik Okulunun bu kurumlardan farkı, mühendislik (B. S.) öğretiminde bu 
sistemin memleketimize adepte edilmiş bir memleket şartlarına daha uygun olan bir şeklini tatbik 
etmektedir. Gerçekten, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, Robert College aynen Amerika'da olduğu 
gibi sanayinin ve piyasanın, okuldan çıkan mühendisi kendi şartlarına göre eğiteceği prensibini göz 
önünde tutarak mühendislik formasyonu vermekte ve bu sebepten mühendislikle ilgili bütün dersleri 
okutmak zorunda olmadığında'n bu okullarda haftalık toptanı ders saati sayısı 30 un altımla kakmaktadır. 
Halbuki, Türk -sanayiinin ve piyasamın henüz istenen neviyode eğitici bir durumla gelmemiş olması, okul
dan yeni çıkan bir mühendisin taım salâhiyetle işe başlamasını gerektirmektedir. Böyle olunca da mü
hendislik formasyonunun temini süresinde yete. i kadar meslekî'bilginin de verilmesi zaruri'olmak
tadır. İşte bu sebepten, İstanbul Teknik Okulu Amerikan sistemini bu şartları göz önünde tuta
rak memleketimize adepte ötmek suretiyle uyg alam aktadır. Yüksek mühendislik ve yüksek'mi
marlık «İhtisas Bölümü» ise, Amerika'daki benzerlerine tamamen uymaktadır. 

İstanbul Teknik Okulunda 1959 yılında açılımş olan bu «İhtisas» sınıflarına en az dört yıllık 
yüksek dereceli mühendislik ve mimarlık okullavmdan mezun olanlar, belirli şartları yerine getir
mek suretiyle kabul edilirler ve en az bir yıllık bir öğretimden sonra da «Yüksek Mühendis» ve
ya «Yüksek Mimar» diplomasını ve unvanını alırlar. Bu yıla kadar İstanbul Teknik Okulunun bu 
sınıflarından '200 kadar yükse'k mühendis ve yüksek mimar diploma almıştır. Bu sınıflardaki 
öğretimin derecesi tamamen uluslararası stan d a tlara uygun bulunmaktadır. 

İstanbul Teknik Okulunun gerek yayın faaliyeti, gerekse öğrenci çalışmalarının meslekî muhas-
salası olarak ortaya çıkan projeler, öğretim metotlarının zindeliği ve öğretim üyelerinin evsafı bu 
okulun, memleketimizin yüksek öğretim seviyesi tim önsafmda yer aldığının delilleri olarak göste
rilebilir. 

Bu o'kul mezunları, iş hayatına pek çabuk intı>ak etmekte ve üstün başarılar göstermektedirler 
büyük yatırımlara mal olan fabrika, santral ve çeşitli işletmeler gibi teknik teslislerin pek çoğu
nun başında teknik bakımdan sorumlu kimseler olarak bulunmakta ve pek de elverişli olmıyan 
şartlar içinde bu - tesisleri tam bir salâhiyetle işletip idare etmeyi başarabilmektedirler. 

İstanbul Akşam Teknik Okuluna gelince, gündüzleri öğretim yapan İstanbul^ Teknik Okulu 
bünyesi içinde ve bu okulun bina, lâboratuvar, kütüphane ve diğer her türlü tesislerinden ve öğ
retim üyelerinden faydalanmak suretiyle, gündüzleri hayatlarını kazanmak zorunda bulunan tek
nik elemanların geceleri çalışarak meslekte daha fazla yükselmelerini sağlamak için 1959 yılında 
açılmıştır. İstanbul Teknik Okulu öğretim üycUrinin ağır yüklerine ek olan yeni sorumlulukları 
yüklenmeyi kabul etmeleri sayesinde, mühendislik öğretimi gibi zor bir öğretim dalında Türkiye'
de ilk defa gerçekleştirilebilen bu gece öğretimi ile verilen mühendislik formasyonunun seviyesi
nin uluslararası standartlara uygun olması için müfredat programları denk olara'k düzenlenmiş, 
fakat geceleri çalışma saatlerinin daha az olma ;ı dolayısiyle, gündüz okulunda dört yılda verilen 
mühendislik formasyonunun Akşam Teknik Okulunda ancak beş yılda verilmesi mümkün olabil
miştir. Böylece şimdilik yalnız İnşaat, Makina, Elektrik Mühendisliği dallarında beş yıl süreli bir. 
öğretimle mühendis yetiştirilmektedir. Bu o'kul un yüksek mühendislik veren «İhtisas» sınıfları 
yoktur. Fakat Akşam Teknik Okulundan diploma alan mühendisler, eşit şartlarla İstanbul Tek
nik Okulunun yüksek mühendislik ihtisas sınıflarına girebilirler. 
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Bu okulun halen 650 öğrencisi vardır. V'e şimdiye kadar 118 mühendis yetiştirmiştir. 
Teklif edilen kanunla Akşam Teknik Okulunun müstakil bir yüksek okul hüviyetiyle değil, fa

kat Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademiler inin gece öğretimi yapan bir bölümü şeklinde 
çalışması öngörülmüştür. 

Akşam Teknik Okulu, gündüzleri öğretim yapan İstanbul Teknik Okulunun tesislerinden, mal
zemesinden ve öğretim üyelerinden faydalandığı için Devlete son derece ucuza mal olmaktadır. 7 
yıldan beri başarı ile çalışan bu kurum, üniversiteler dâhil olduğu halde bütün yüksek öğretilm ku
rumlarına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim, göçen yıl, Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde de öğretim üyelerine çok daha iyi ve müsait şartlar tanımak suretiyle gece öğreti
mine başlıyabi'lmck mümkün olmuştur. 

İzmir ve Elâzığ Teknik Okulları 

7475 sayılı Kanunla laçıknaları kararlaştırılan İzmir ve Elâzığ Teknik Okullarının faaliyete geçi
rilmeleri içlin lüzumlu bina ihtiyaçları az, çok giderilmişse ide öğrettim üyesi temininde büyük zor
luklarla karşılaşılmıştır. ıSon defa Millî Eğitim Bakanlığı Ibu okulların bilimsel ve idari yönetimi
ni en eski ve tecrübeli teknik okulumuz olan İstanbul Teknik Okuluna vermişse de, biraz sonra aşa
ğıda taçiiklanan sebepler dolayisiyle öğretim üyesi bulmaktaki sıkıntının, bu kanun teklifindeki çö
züm yolları (gerçekleşmediği takdirde, giderilemiyeceği görülmüştür. 

Halen İzmir Teknik Okulunda bir tek makina mühendisliği dalının açılabilmesi imkânı hâsıl ol
muş, fakat bu dalın da ıgelecek yıl ikinci sınıfının teşkili, gene teklif edilen kanunun getireceği im
kânlara bağlı kalmıştır. 

Elâzığ Teknik Okulunda ilk merhalede Makina ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinin açılması dü
şünülmüşse de mevcut şartlarla bu okulda değil ikinci sınıfları, hattâ ilk sınıfları açmak için bile 
gerekli öğretim üyelerinin teminine imkân bulunamamıştır. 

Zonguldak Teknik Okulu ve diğer teknik okullar 

165 sayılı Kanunla açılması kararlaştırılan Zonguldak Teknik Okulunun henüz bina ve tesis
lerinin projelerini hazırlama çalışmaları yapılmaktadır. Bina ve tesislerin hazırlanarak okulun öğre
tim faaliyetine (geçmesi için en az 3 yıllık bir süreye ihtiyaç vardır. Bu bakımdan, öğretim üyesi 
temini için gerekli hazırlıkları yapmak üzere önümüzde, hiç olmazsa 3 yıllık bir zaman mevcut ise 
de, şimdiden teklif ledilen kanunun getireceği imkânlar sağlanmaz ve gerekli tedbirler alınmazsa, 
bu okulun öğretime başlatılması da mümkün olamaz. 

Bunlardan başka, imemleketin çeşitli yerlerinle, (meselâ Samsun, Kayseri,... gibi), açılması ta
sarlanacak diğer yüksek dereceli teknik okullar için de (bugün karar verilse bile, ıgene 4,5 yıllık 
bir süre sonunda bunlar 'gerçekleşebilir. Fakat, bütün bu okulların 'açılmalarının zaruri olduğu dü
şünülerek şimdiden, bu teklifle «sağlanmak istenen imkânların gerçekleştirilmesi ve en önemli faktör 
olan öğretim üyelerini temim için lüzumlu olan hükümleri ve teminatı ihtiva ©den bir işleyiş ka
nununun tedvini elzemdir. 

Öğretim üyesi bulma zorluğu 

Yüksek dereceli teknik okullara öğretim elemanları butoaktaki zorluğun başlıca sebeplerinden 
biri bu kurumlarda bilimsel çalışmaları fiilen zaruri kılan şartların ve talbiaıtiyle bu çalışmaları 
gerçekleştirecek maddi ve mânevi imkânların bu okulların statülerinde açıkça yer almamış olması
dır. Memleket hizmetinde büyük fedakârlıklara katlanan öğretim elemanlarının müessesenin ge
lişmesine paralel olarak artan 'büyük yükü, bu elemanlar tarafından ısadece bir hizmet zevki karşılığı 
olarak paylaşılmaktadır. 

Fakat, bu elemanlar hanigi bilim seviyesinde olurlarsa olsunlar, benzeri müessese elemanlarının 
sahip bulundukları pek çeşitli yetişme ve ıgelişme imkânlarından mahrumdurlar. Kuruma sadakat 
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ve samimiyetle bağlanmış ve değerleri, memleket yüzeyinde fiilen vazife gören mezunlarla müşah
has ölçüsünü (bulmuş olan öğretim 'kadrosunun, hakiki hüviyetini ifade eden unvanları yoktur. İlk
öğretim kademesinden itibaren kendi seviyesine kadar olan geniş fasıladan hiçbir unvan ayrılığı gö
zetilmemiş olması, bütün yüksek öğretimde olduğu gibi mühendislik okulları için de öğretim eleman
larını ibu kurumlara çekecek unsurların dikkat dışı bırakılmış boşluklarından biridir. 

Bu yüksek okullarda ders veren öğretim üyeleri ile asistanlarda aranan dik formasyon yüksek 
mühendislik ve yüksek mimarlık diplomalarını hak bulunma şartı olduğuna göre ve gerek özel 
sektör ve ıgerekse devlet sektörünün çeşitli alanlarında bu formasyondaki kimselere temin olunan 
maddi imkânlar göz önünde tutulacak olursa, bunların yüksek dereceli teknik okullarda neden dola
yı görev almak istemedikleri de kolayca anlaşılır. 

Diğer taraftan, bu ıgibi mühendislik ve mimarlık öğretimi yapan yüksek dereceli teknik okullara 
öğretim üyesi yetiştiren 'bir özel kurum mevcut değüdir ve olamaz. Bu öğretim üyeleri, gene kendi 
müesseseleri içinde, asistanlıktan başlıyarak sıkı bir çalışma tve uzun yıllar .sonunda yetişirler. Me
selâ halen, memleketimizde eski ve gelişmiş bir mühendislik okulu olan İstanbul Teknik Okulunda 
cari usule göre, öğretim üyesi olmak arzu eden hevesli ve kabiliyetli ıgenç yüksek mühendis ve yük
sek mimarlar (asistan unvanı ile bu okula alınarak en az 5 yıl asistanlıkta çalışmakta ve bu süre için
de bir yabancı idil imtihanı ıgeçimıek, bir yeterlik çalışması hazırlıyarak jüriye kabul ettirmek ve ni
hayet, bir deneme 'dersini de başarı ile vermek zorundadırlar. Ancak bundan sonra asistanlıktan 
(Öğretmenlik) 'lige geçebilmektedirler. Halbuki asistanlık akademik bir kademe olduğu halde, «Öğ
retmen» unvanı sadece ilk ve orta öğretimde kullanılmaktadır. Başka memleketlerdeki mühendis 
yetiştiren yüksek öğretim kurumlarmm öğretim üyelerine doçent, profesör,... gibi akademik unvan
lar verilmektedir, istanbul 'Teknik Okulunda, yukarda açıklanan şekilde akademik bir çalışmayı 
başarı ile ikmal eden bir asistan, bu başarısının mükâfatı olarak, akademik hiyerarşinin ilk kade
mesi olan asistanlığını kaybederek «Öğretmen» unvanını almaktadır. Bundan başka, barem kanunu
na uygun olarak 500 lira maaş alan bu yüksek mühendis veya yüksek mimar (asistanlara 439 sa
yılı Kanun gereğince ödenen '200 lira aylık tazminat da kesilir. Öğretim üyelerine ise her hangi bir 
tazminat verilmediğinden, bu başarılı elemanın aylık kazancı da böylece azalmış olur. 

İşte bütün bu sebepler, ne maddi ve ne de mânevi bakımdan hiçbir cazip (tarafı bulunmıyan 
teknik okul öğretim üyeliğine istekli olacak değerli genç elemanların temininde çekilen sıkıntının 
başlıca âmilidir. 

Mevcut en eski teknik okulumuza, İstanbul «gibi nisbeten teknik eleman ve öğretim üyesi temini 
daha kolay olan bir yerde kurulmuş olmasına rağmen öğretim üyesi ve asistan (bulunmasında bü
yük güçlükler çekildiği ıgöz önünde tutulursa, memleketimizin değişik yerlerinde açılması bir za
ruret olarak ortaya çıkan yeni yüksek dereceli teknik okullara öğretim üyesi sağlanmasının he
men hemen imkânsız olacağı kolayca görülür. 

İşte, teklif edilen kanunla bu güçlükleri ortadan kaldırarak mühendis yetiştiren yüksek dereceli 
okullarda öğretim üyeliği ve asistanlık görevlerini maddi ve mânevi bakımdan çekici hale sokacak 
yeni hükümler (getirilmektedir. 

Okulların ad% 

Mühendis, yüksek mühendis, mimar ve yüksek mimar yetiştiren İstanbul Teknik Okulu ile bu 
okulun benzeri olarak açılması düşünülen diğer yüksek dereceli teknik okullara «Teknik Okul» 
adının verilmesi, teknik öğretim alanında çalışan ve orta dereceli okulları da içine alan genel de
yim oluşu dolayısiyle, birçok karışık ve yanlış anlayışa sebebolmaktadır. 

Halen memleketimizde faaliyette bulunan ve yalnız mühendis ve mimar yetiştirmekte olan özel 
teknik okullar, Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen «Özel Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulları» >adı ile tanınmakta oldukları halde, devlete bağlı ve devletin sağladığı imkânlara daya
nan, 55 yıllık geçmişi bulunan, yüksek mühendis ve yüksek mimar da yetiştiren İstanbul Teknik 
Okulunun ve bundan sonra açılacak (benzerlerinin sadece «Teknik 'Okul» adı ile adlandırılması, bu 
okullara lâyık oldukları önemi ve değeri vermemek demek olacaktır. 
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Diğer taraftan, sınırlı bir okul sistemi dışında akademik ve üniversiteler sisteminin (gerektirdiği 

çalışma metotlarını ııygulıyan bir yüksek öğretim kurumu olması dol ay isiyle İstanbul Teknik Oku
luna ve yeni açılacaklara «Okul» denmesi de gerçek hüviyetlerine uygun düşmiyecektir. 

/Bu bakımdan, bu kurumları özel mühendislik okullarından ayırdederek devlete ıbağlı oldukları
nı da açıkça göstermek için gerek İstanbul Teknik Okuluna ve /gerekse ileride devlet tarafından açı
lacak olan diğer mühendislik okullarına «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi» adının ve
rilmesi ien doğru, /gerçeğe ve hakkaniyete en uygun olan (bir tutumun ifadesi olacaktır. 

Kısaca, İstanbul 'Teknik Okulu, ımüh en dişilik öğretimi veren yüksek okulların haiz olmaları 
lâzıımgeıldiği belirtilmiş 'bulunan imkânlara hakkiylc lâyık »olduğunu ispat 'Ctmiş (bir örnek olmak 
üzere mütalâa edilebilir. (Buma ıgöıre, yukarda 7 mailde hailinde arz olunan şart ve özelliklere biran 
'evvel intibak ettirilmeye halk kazanmıştır. 

Mühendis yietiştirmek üzere yeni (açılacak yüksek dereceli 'okullara da inkişaf imlkâmlan verile
rek onların da kusa hür süre içinde 'aynı şartlara intibak 'edecek 'duruma getirilmeleri zaruridir. 
Bu hususlarım gerçekleş'tirilmesıi, yeni bir kuruluş ve işleyiş kanununun kabulü ille mümlkün olacak
tır. İşte Ibu kanun teklifi, (bu atmaca erişmek için hazırlanmıştıır. 

Bu İkamın teklifine ekli 'kadro cetvelleri, Millî Eğitim Bakanlığı 'özlük 'İşleri (remel Müdürlü
ğünle ait kadro eetvıe/llerinde «Teknik okullar» (başlığı altındaki kadroların heımeın heımem aynıdır. 
Bu sebeple 'bu kamun teklifi Devlete yemi hır malî külfet de yüklemıe/ınelktedir. 

MADDELER lOEREİKÇEıSİ 

Birinci bolüm (Madde 1 ve madde 2) : 
(Bu kısımda Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka d cim ilerinin fonksiyonu belirtilımektedir. Mü

hendis, mimar ve özeli yönetmeliğine göre yüksiek mühendis ve yüksek mimar yetiştiren, gereğine 
göre geceleri öğretim yapmak üzene akşam 'bölümleri de açabiılen bu yüksek öğretim kuramları, ge1-
mel gerekçede belirtilen sebepler .muvacehesinde, gelişmelerini ve yaşamalarını sağlıyacafc olan bi-
flimsel özerkliğe kavuşturulmalıdır. Hattâ, yeni açılması düşünülen üniversiteler ve yüksek okullar 
problemini görüşmek üzere 'Millî (Eğitim Bakanının Başkanlığında Mart 19'66-ayında toplanarak ça
lışmalarına devam eden ve son toplantısını '9 Mayıs 196'6 tarihinde yapmış bulunan üniversiteler 
'temsilcilerinim katıldıkları istişari kongremin hazırlandığı raporda, memleketimizde önplânda mü
hendis ve mimar yetiştiren yüksek öğretim (kurumlarının açılması, bunları/n üniversiter Ibir statüye 
ve özerkliğe kavuştııruilm'aları, Ibıir hükmi şahsiyat halline 'getirilmeleri ve 'bütçelerinin katma 
bütçeli olması tavsiye olunmuştu. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık (akademilerinin, özellikle yeni a/çılacak olanlarınım kurulup ge
lişmeleri ve Devletle olan münasebetlerinin kendilerine yararlı olabiılımlesi için daha bir süre Millî 
Eğitim Bakanlığına Ibağlı olmaları, ancak (bilimsel Ibakıımdaın tam Ibir özerkliğe sahip (bulunmaları 
faydalı olacaktır. Bu kurumlarım müstakbel 'gelişmeleri bakımlımdan özerklik zaruridir. Zira, Millî 
Eğitim Bakanlığı, çeşitli /mühendislik ihtisas dallarında ileri h/ir öğretim /seviyesinin 'gereklerini 
yakından izleyip yetki ile karar verelbileeek .kapasitedeki elemanları klendd yönetim kadrosu içlinde 
devamlı olarak toplıyamaımakta ve yetersiz (bir bilimsel müdahale ise, zararlı sonuçlara ve ^gelişme
leri emgelliyeın oluşlara yol açabilir. 

Mühendis ve mimar, yüksiek mühendis ve yüksok mimar yetiştirilmesi içlin konan ıminimum sü
reler, halen ılstanbull 'Teknik Okulunda uygulanmakta olan sürelerdir ve esasen, dünya /standartla
rına göre tesıbit edilmiş olduğundan, hu sürelerde bir değişiklik yapılması cihetime gidilımeımliştir. 

. İkinci bölüm (Madde 3, 4, 5, 6 ve 7) : 
Bu ıkıısı,ım, <akademileırin 'çeşitli organlarını tarif ve bu organların (görevlerini tesbilt etmektedir. 

. Halen 'İstanbul Teknik Okulunda 'Şube (yani bölüm) organı olarak mevcut bulunan Şube Ku
rulu ve 'Şube Şefi yerine, Bölüm Oenel Kurulu, Bölüm Profesörler Kurulu, Bölüm Ylöneıtim Kurulu 
ve Bölüm Başkanı konmuştur. Teklif olunan kanundaki Bölüm 'Genel Kurulu, şimdiki Sulbe Ku-
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rukınun eşdeğeri olup o foööıümün bütün öğretiım üyelerinden tevekkül etımıekite ve halbuki on basit işler 
için 'bile böyle (geniş bir kurulum toplamıması fa&m (lüzumsuz 'bir enerji (israfına ve vakit kaylbıma se-
foelb olmakta, hem 'de çoğunluğun sağlanması h'eır zaıman mümkün olaımamıaktadır. İşte bunun ilcin, 
foölümün genel yönetimime ibir yön venmek ve yöneıticiıleri seçmek üzere Oenei Kurula istişari bir 
hüviyet tanımımış, ona mukabil, daha kolay toplan'aibilen ve işleri da'ha çalbuk ıgörelblilen 5 kişilik 
küçük <bir Yönetim Kurulu düşünülmüştür. Bu suretle, 'meselâ her türlü (formalitesi ilkmal edilmiş 
olan bir öğrencinin mKezumiyat kararının 'çıkarılması için Genel Kurulun toplantısına (beklemeye 
ihtiyaç kalmryaeak, Yönetim Kurulu ıgerekli kararı derhal alabilecektir. 

özet olarak, Bölüm Yönetim Kurulu, Bölümün her türlü işlerini igörecelk olan toir organdır. Yö-
tnetiim Kurulu üyelerinin, demokratik mizama uygun olarak seçimlerinin yapılması ise, Genel Ku
rula 'bırakılmıştır. 

Bunun yanında İbir de (Bölüm Profesörler Kurulu) düşünülmüştür. (Madde'5.) 
Bölüm Profesörler Kurulu, Bölümün öğretim üyeleriyle ilgili konuları inceler ve karara İfrağ

lar. İçinde doçentlerin (ve öğretim görevlilerinin de 'bulunacağı kalabalık ibir 'Bölüm Gentel Kuru
lunun veya «sadece 5 kişiden kurulu olan Bölüm Yönetim Kurulunun bir profesör hakkında karar 
alması doğru o'lmıyacağından, her hanıgi ibir profesörle ilgili terfi, tâyin veya ıgörevlenıdinme gi'bi 
konuları, gene 'ancak profesörlerden teşekkül eden İbir kurulun imoeliyerek 'karara bağlıyalbileceğd 
düşünülmüş ve 'böyle 'bir (Profesörler Kurulu) nun ihdasına lüzum ıgörülımüştür. 

'Bölüm profesörler kurulu, (bölümün doçentleri hakkında da karar alıalbileeeği için, Ibu kurulda 
iki doçentin de bmlunimiasının uygun olacağı nıütalâ edilmiştir. 

7 nci ımaddenim Ikomıısu olan (Bölüm Başkanı), 'halen istanbul Teknik Okulundaki (<$ulbe Şefi) 
nin yerine konmuştur. '(Sulbe) ve (Şef) deyimleri yerine, Türkçe olan * (Bölüm!) ve (Başkam) 'keli
meleri kullanılmıştır. 

Bölüm Başkamı, Yönetim Kurulu ile ''bölüm profesörler Kurulu ve Bölüm 'Grenel Kurulu gibi fku-
~ ruiiara (başkanlık 'edeceğimden ve yönetmeliklerin hükümlerini ve 'çeşitli kurulların aldıkları karar
ları yürütme >görevi ile görevlendirilmiş olduğundan, profesörler arasından ve Bölüm Geneli Kurulu 
tarafından seçilmıesi uygun olacaktır. Aynıca, müessesenin Devlet ve Hükümetle olan ilişkileri 'ba
kımından, böylece seçilen Bölüm Başkanının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da tasvip ıgönmüş 
olması düşünülerek 7 nci maddeye (seçilir ve Millî Eğitim Bakanlığınca (atanır) kaydı konmuştur. 

Diğer taraftan, (böyle idari ibir görevin sürekli olarak belirli ibir kimsenin omuzları üzerine yük
lenmesini önlemek üzere, Bölüm Başkanınım iki yıl için seçileceği ve aynı (başkanın da ancak »arka 
arkaya iki defa iseçilelbileeeği kaydı konmuştur. 

Kendilerini yönetecek bir kimsenin seçiminin 'büyük 'bir çoğunluğun katılması ille yapılmasını 
sağlamak üzere, Bölüm Başkanımı seçecek olan Bölüm Genel Kurulunun üçte iki 'çoğunlukla top-
üanımasi şartı konmuştur, 

İkinci bölüm (Madde 8, 9, 10 ve 11) : 
8 nci madde, Akademilinin bütünü ile ilgili organları'belirtmektedir. 
9 ncu maddede ısıöz konusu edilen (Akademi Genel Kurulu), ibumdam ıönce (bölümler için açık

landığı giibi, bütün (bölümlerin genel kurullarınım 'bir araya gelmesiyle teşekkül eden kalabalık ve 
dolayısiyle istişari ibir kuruldur. Fakat, bütün akademinin ibaşkanı ve temsilcisi olaın Akademi Baş
kanının seçiminin, kurumun 'bütün mensuplannm toüyük !bir çoğunluğumun müspet oyları ile yapıl
mış olmasını sağlamak üzere, Akademi Başkanını seçime 'görevi bu Genel Kurula verilmiştir. 

10 ncu maddedeki (Akademi Yönetim Kurulu), halen İstanbul 'Teknik Okulumda mevcut ibulu-
mam (Okul Kurulu) na 'bienziyen ıbir organdır. Yalnız, önceki Akademi Başkanının da (bu kurulda 
bulunması, evvelce yapılan işler ve izlenen yönetim sistemi hakkında (bilgisine faaşvurulıması (gere
keceği düşüncesiyle lüzumlu görülmüştür. 

(Akademi Yönetim Kurulu) Akademinin en yetkili organıdır. Bölümler arasında koordinas
yonu sağlamak ve Akademinin bütünü ile ilgili kararları almak bu kurulun görevidir. 
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(Devlet Mühendislik ve Mimarlık (Akademileri) gilbi bilimsel özerkliği bulunan ve memleketi

mizin teknik yönden gelişmesinde büyük görevleri bulunan yüksek öğretim kurumlarının başla
rında bulunacak kimselerin o mevkilere, bu kurumların mensupları arasında seçimle getirilmele
rinin, yönetimde ve çalışmalarda ahengi sağlıyacağı ve kurumun demokratik yönden itibarını 
yükselteceği düşünülmüş, aynı zamanda başkanın, (Millî Eğitim Bakanının bir bakımdan temsil
cisi sıfatiyle Devletin sağlıyacağı otoriteye de sahip bulunmasını temin için 11 nci maddeye (Millî 
Eğitim Bakanınca atanır) kaydı konulmuştur. 

(Bölüm başkanları için olduğu gibi, Başkanlık sorumluluğunun da bir tek şahsın omuzları 
üzerine sürekli olarak yükletilmemesi için başkanların görev sürelerinin üç yıl olacağı, fakat 
her hangi bir başkanın arka arkaya iki defa seçilebileceği hükmü konmuştur. 

Devlet Mühendislik ve Miımarlijk AJkademilerarası kurul (Madde 12) 
Üniversitelerdeki (Üniversitelerarası Kurul) ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerindeki 

(Akademilerarası Kurul) gibi, ileride memleketimizin çeşitli bölgelerinde açılacak olan Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri arasında işbirliğini, koordinasyonu, yönetim ve eğitim 
beraberliğini, karşılıklı dnetlemeyi ve 'Devletle olan teması sağlamak için Millî Eğitim Bakanı
nın başkanlığında toplanan bir (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akajdemileraraısı kurul)- un 
lüzumu aşikârdır. Akademilerden istenen görevlerin kendilerine iletilmesi bakımından, bu kurul
da Millî İEğitim Bakanlığının Teknik öğretimi yöneten müsteşarı ile Talim ve Terbiye Dairesi 
(Başkanı veya temsilcisinin ve yapılan eğitime sanayiin isteklerini de göz önünde tutarak bir yön 
verilmesini sağlamak üzere tüzel kişiliği haiz Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden temsilcile
rin iştişâri olarak katılmaları öngörülmüştür. Bu bakımdan, bu kurul, gelişmiş yabancı memleket
lerin bir çoğunda mühendis yetiştiren kurumlarda mevcut bulunan ve sanayi temsilcilerini de içi
ne alan (Geliştirme Konseyleri) nin görevlerini de ifa edecek ve genel olarak, eğitime verile
cek olan yönü de tesbit edecektir. 

Üçüncü Bölüm (Madde 13 ilâ Madde 26) : 
Kanun teklifinin bu kısmı ;(ıÖğretim Heyeti) ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Bütün dün

ya memleketlerinde mühendis, yüksek mühendis, mimar ve yüksek mimar yetiştiren yüksek öğre
tim kurumlarının öğretim üyeleri akademik unvanlara sahiptirler. ıŞimdiye kadar yalnız bizim 
memleketimizde bu kuralın dışında kalınmış ve meselâ yıllardan beri memleketimize değerli mü
hendis ve mimarlarla yüksek mühendis ve yüksek mimarlar yetiştiren İstanbul Teknik Okulunun 
öğretim üyelerine sadece t«öğretmen» adı verilmiştir. Bununla Iberaber, bu müessesede gene aka
demik hiyerarşinin ilk kademesi olan (asistanlık) mevcutsa da doçentlik ve profesörlük ka
demeleri mevcut değildir. Halbuki, asistanlıktan bir üst kademe olarak düşünülen akademik ka
deme öğretmenlik değil, doçentliktir. 

Mühendislik öğretimi yapacak kurumların açılabilmesi ve gelişmesi için karşılaşılan en büyük 
zorluk, yeterli öğretim üyesi bulunması problemidir. ıSadece, mühendislik mesleki için ücret istik
rarının bulunduğu sıralarda öğretim üyesi olarak kendilerini vakfetmiş elemanların gayretleri ile 
yaşamakta olan İstanbul Teknik Okulu için bile yeni öğretim üyesi temini güçlüğü mevcudoldu-
ğuna göre, memleketin plânlı ekonomik gelişmesinin temelini teşkil eden mühendis ve mimarları 
yetiştirecek, teknik alanda gerekli araştırmaları yapacak ve memleket yüzeyine yayılacak olan 
yeni yüksek öğretim kurumlarını açabilmek için gerekli yüksek kaliteli öğretim üyelerinin temini, 
mevcut şartlarla hemen hemen imkânsızdır. Bu zorluk, ancak bu gibi mühendislik öğretimi ya
pan kurumlarda öğretim üyeliği mesleğini maddî ve mânevi yönlerden çekici hale getirmekle ber
taraf edilebilir. 

İşte bu bakımdan, (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) öğretim heyetine, diğer 
memleketlerdeki benzerlerinde olduğu gibi, akademik unvanların verilmesi ve asistanlıktan sonra 
doçentlik ve profesörlük kademelerinin ihdası öngörülmüş ayrıca bu kurumlara (bütün zaman
larını ayıramıyan, fakat bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmak istenen elemanlar bulunduğu tak
dirde bunların da (Öğretim görevlisi) olarak istihdam edilmeleri düşünülmüştür. 
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Böyle bir kurumda, doğrudan doğruya mühendislik formasyonu ile ilgili olmıyan yabancı dil 

dersleri okutacaklara diğer meslek dersleri öğretim üyelerinden farklı olarak ve benzeri kurum
larda da anlaşıldığı gibi (Okutman) unvanı verilmesi, lâboratuvarlardaki çalışmalarda ve benzeri 
işlerde istihdam edilmek üzere akademik formasyona sahibolmıyan teknik personelin de (Uzman) 
adı ile çalıştırılmaları öngörülmüştür. 

Asistanların doçent ve daha sonra profesör olabilmeleri için meselâ, doktora veya bir yeter
lik çalışması yapmak, yabancı dil imtihanı geçirmek, bir eser meydana getirmek, gibi belirli aka
demik çalışmaları yerine getirmiş olmaları şartı konmuş olup, özet olarak asistanlıktan profesör
lüğe kadar her kademe için aranacak şartların en az benzeri akademik kurumlarda arananlardan 
farklı olmamasına dikkat edilmiştir. Bunlara ilâveten, yeni açılacak akademilere mevcut akade
milerden öğretim üyesi göndereıbilmc imkânlarını da sağlamak için, ileride (Geçici maddeler) de-
kilerden başka, ayrıca 14 ncü maddenin a) bendinede bir doçentin profesör olabilmesi için, (İki 
yılı mensup bulunduğu Akademi dışındaki bir akademide olmak üzere en az beş yıl eylemli 
veya eylemsiz olarak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde doçentlik yapmış olmak) 
şartı konmuştur. 

Öğretim üyeliği özelliklerine haiz olmakla beraber sürekli olarak kurumun esas kadrosuna . 
alınmaları mümkün olmıyan değerli elemanlar mevcut bulunduğu zaman, bunlardan belirli bir 
süre için faydalanmak istendiği takdirde, sözleşmeli olarak çalıştırılmaları imkânıda madde 21 
de düşünülmüştür. Bu maddeye göre, sözleşmeli olarak, yabancı uyruklu profesörler yetiştirmek 
de mümkün olacaktır. 

Dördüncü Bölüm (Madde 27, 28 ve geçici madde 12) 
Öğretim üyelerinin zamanlarını Akademiye ayırmaları ve ayrıca yukarda belirtildiği gibi, 

mânevi çekicilik yanında maddi çekiciliği de artırmak için öğretim üyelerine, bulundukları ka
demeye göre (Akademi tazminatı) adı altında bir ek ücret verilmesi düşünülmüştür. Zira, her 
biri en az bir yüksek mühendis veya yüksek mimar olan bu öğretim üyeleri, özel sektörü bir ta
rafa bırakınız, Devlet sektörünün bile .Millî Eğitim Bakanlığı dışında kalan istihdam alanların
da çalıştırıldıkları takdirde, yevmiyeli personel yönetmeliği hükümlerine göre oldukça yüksek 
ücretler alabildikleri göz önünde tutulursa, bu formasyondaki öğretim üyelerini daha az bir üc
retle cezbederek öğretim hizmetinde çalıştırmanın mümkün olmıyaeağı aşikârdır. 

İşte bu bakımdan mânevi çekicilik yanında maddi çekiciliği de sağlamak gayesiyle, teklife 
(Akademi tazminatı) ile ilgili hükümler konmuştur. 

Bu akademilerin geceleri öğretim yapan bölümleri de bulunduğu takdirde, gece öğretiminin 
güçlüğü göz önünde tutularak, Ankara Dil - Tarih ve »Coğrafya Fakültesinde gece öğretimi yapıl
ması için öğretim üyelerine ödenen ücretleri belirten kanundaki hükümlere paralel olmak üzere 
teklifte 28 nci madde yer almış bulunmaktadır. 

Beşinci Bölüm (Madde 29, 30 ve 31). 
Bu kısımda kurum çalışabilmesi için lüzumlu personele ait hükümler bulunmaktadır. Üniver

siteler sistemindeki kurumlarda bir (Genel Sekreter) mevcutsa da (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri) ndc kurumun dışından alınacak Akademik formasyonu bulunmıyan !bir kim
se yerine, öğretim ve yönetim işleriyle meşgul olan iki İBaşkan yardımcısı bulunmasının ve bun
ların öğretim heyeti arasından Başkan tarafından seçilmelerinin, kurumun işlerini daha iyi 
kavramaları ve öğrencilerle olan. münasebetlerin selâmetle yürütülmesi bakımından daha faydalı 
olacağı düşünülmüştür. Dolayısiyle, kanun teklifinde (Genel iSekretcr) e yer verilmiştir. 

Altıncı bölüm (Madde 32, 33, 34, 35, 36 ve 37) 
Bu bölümde altı madde, disiplin işleriyle ilgili hükümleri ihtiva etımdktedir. Bu hükümler, Me

murin Muhakemat Kanunu gereğince yapılması gereken soruşturma ve koğıışturmalar dışında 
kalan ticari ilimler akademilerine uygulanan hükümlerden farklı değildir. 
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Yedinci bölüm (Madde 38, 39, 40, 41 ve 42) 
Bu kısımda malî hükümlere ait maddeler yer almaştır. Bütçenin nasıl hazırlanacağı tahakkuk 

ve ita âmirleri hakkında kayıtlar konmuştur. Bu madde, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerimde bir döner sermayenin teısis olunması ile ilgilidir. Gerçekten, bu Akadamiler gibi bilimsel 
ve teknik kurumların sanayiiyle işbirliği yapmaları hem kendi gelişmeleri, hem de memleket sana-
yiinle yol göstermeleri bakımından zaruridir. Bu işbirliğinin tabii bir sonucu olarak, kurumun 
lâboratuvarlarında sanayicilerin karşılaştıkları güçlükleri çözecek deneme ve araştırmaların yapıl
masıdır. Akademiler, memleket sanayiinin karşılaştığı problemleri çözerken, yaptığı bu çalışma
ların karşılığı olarak kendi yönünden de lâboratuvarlarmm ve teçhizatının zenginleşerek gelişme
sini sağlıyabilmelidir. İşte, 40 ncı maddt bu imkânı Bağlıyacak olan. bir döner sermayenin bu 
kurumlara verilmesini âmirdir. 

Sekizinci bölüm (Madde 43 ilâ 53) 
43 ncü madde., pek zor yetişen bilgili, teknik elemanlar sınıfına dâhil bulunan Devlet Mühendis

lik vt Mimarlık akademileri öğretim üyelerinden, memleketin her alanında gerektiği zaman fay
dalanabilmek için tedvin edilmiştir. Bu elemanlardan beklenen faydalanmayı sağlıyabilmek için 
araştırma ve inceleme çalışmalarında kendilerine geniş bir serbesti tanımak zorunluğu vardır. 

Bu kanun teklifi, yeni açılacak Mühendislik ve Mimarlık akademilerinin gelişmelerini 49 ncu 
madde hükümleriyle sağlamaktadır. Yeni açılacak bir akademi, bu teklifin geçici hükümler kıs
mında söz konusu edilen İstanbul Teknik Okulunun halen bulunduğu ileri bir durumda olamaya
cağından ve kendi haline bırakıldığı takdirde uzun yıllar zarfında kendinden beklenen gelişmeyi 
gerçekleştiremiyeceği aşikâr olduğundan, böyle genç bir akademiyi daha eski ve tecrübeli başka 
bir akademinin yönetimine vermek doğru olacaktır. Nitekim, son açılan İzmir Teknik Okulu ile 
açılması düşünülen Elâzığ Teknik Okulu, eski ve denenmiş bir kurum olan İstanbul Teknik Okulu
nun himayesi altınla verilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, aynı şekilde İstanbul Üniversi
tesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinden yardım görmektedir. Bu yardım ve desteklerle gelişen 
bir Mühendislik ve Mimarlık Akademcsi de yeni açılan başka bir akademinin gelişmesini sağlıya-
cak ve bu olay, atomlararası zincirleme reaksiyonlar gibi yayılarak genişliyebilcccktir. 

50 nci madde de, 49 ncu madde gibi, yeni açılacak akademilerle ilgilidir. Esasen yüksek mü
hendis ve yüksek mimar sayısının mühendis ve mimar sayısından daha az olması teknik hiyerarşi 
piramidinin teşekkülü için zaruri olduğundan, yetiştirilecek yüksek mühendis ve yüksek mimarların 
sayılarının az, fakat kalitelerinin çok iyi olmasını sağlamak üzere yeni açılacak akademilerde bu 
elemanları yetiştirecek sınıfların açılmasını bâzı kayıt ve şartlara bağlı tutmak doğru ve yerinde 
bir tedbir olacaktır. 

Geçici hükümler (Madde 1 ilâ 11) 
Geçici hükümler, halen memleketimizde üniversiteler dışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

olarak mühendis, mimar, yüksek mühendis ve yüksek mimar yetiştiren yegâne yüksek öğretim ku
rumu olan İstanbul (Yıldız) Teknik Okulunun bu kanun hükümlerine nasıl intibak ettirileceğini 
belirtmek için düzenlenmiştir. 

Bugüne kadar yetiştirdiği mühendis ve mimarların ve 1959 da açılan ihtisas sınıflarında yetişen 
yüksek mühendis ve yüksek mimarların kalitcleriylo hakikaten gelişmiş vo tecrübeli bir kurum 
olduğunu ispat etmiş bulunan İstanbul Teknik Okulu bugünkü seviyesine, yıllardan beri feragat
le çalışan öğretim üyelerinin gösterdikleri gayret ve fedakârlıklarla erişmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 4, yıllardan beri bu kurumda çalışan değerli öğretim üyelerinden en az 18 yıl 
müstakil ders okutmak suretiyle öğretmenlik yapmış olanlara ve teknik veya bilimsel bir eser mey
dana getirmiş olanlardan da 12 yıl müstakil ders vererek öğretmenlik görevini ifa etmiş olanlara 
(Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri Profesörü) unvanının verilmesini âmirdir. Aynı şe
kilde Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri doçenti unvanını alabilmek için ise, bir yabancı 
dil imtihanını başarı ile geçirmiş olmak şartiyle, bilûmum müstakil ders vermiş olma süresi 5 yıl 
olarak tesbit olunmuştur. 
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Bu şartları yerine getirmemiş olanlar için belirli bir süre (sonunda aynı unvanları elde etmek 
imkânı mevcuttur. Fakat bu gibilere bu imkânlar verilirken, Hükümetin İstanbul dışında ve 
memleketin çeşitli yerlerinde açmayı tasarladığı mühendis yetiştiren yüksek öğretim kurumlarıma 
öğretim üyesi temini probleminin de çözümlenmesi düşünülmüş ve geçici madde 7 de belirtildiği 
gibi 12 yıl öğretmenlik yaptığı halde bilimsel bir eser meydana getirmemiş olanların 3 yıl içinde 
bir eser meydana getirmek ve bu üç yılın bir yılım mensup bulunduğu akademi dışındaki bir aka
demide öğretim görevi ile geçirmek şartiyle prof e lörlüğe geçebilecekleri ve aynı şekilde, 5 yıllık 
süreyi doldurmamış bulunan kimselerin de başka bir akademide görev almak şartiyle doçent olabi
lecekleri kaydı mevcuttur. Bu madde, İstanbul Teknik Okulundaki bâzı öğretim üyelerinin yeni 
açılacak akademilerde çalışmalarıma ve dolayısiyle bu akademilerin açılabilmesini sağlıyacaktır. 

Geçici madde 10, intibak için zaruri olan bir hükmü ihtiva etmektedir. Nitekim bu kayıt, 
evvelce İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi haline geçirilirken aynen 
uygulanmıştır. 

Maldde 54, 55 Kanunun yürürlük tarihi ve yürütecek makam ile ilgilidir. 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, Devlet mühendislik ve an&marlılk yüksek okulları 
kanun teklifi (2/117) 

Sayın Meclis Riyasetime 

Ekli kanun teklifimin alâkalı komisyonlara havale Duyurulmasını arz ederim. 
30 . 11 . . 1965 

Trabzon Milletvekili 
Selâhattin Güven 

DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK YÜKSEK OKULLARI KANUNU GEREKÇESİ 

1937 yılından beri memlekete çok değerli mühendisler ve mimarlar yetiştiren ve teknik alanda 
ön safta bir yüksek öğretim müessesesi olan İstanbul Teknik Okulu, Amerikan usulündeki öğrenimi 
ile değerini dünya milletlerine kabul ettirmiş bulunmaktadır. 

Bünyesine aldığı değerli öğretim üyelerinin gayretleri ile kısa zamanda büyük ölçüde geliş
miş, öğrenci sayısı hızla artmış ve halen 1 400 ü bulmuştur. Bugün inşaat, makina, elektrik, hari
ta ve kadastro ve mimarlık (bölümlerinde dört yıl süretli mühendislik ve mimarlık öğretimini bir 
yüksek öğretim müessesesi olarak yapan İstanbul Teknik Okulu memlekete 2 267 mühendis ve 251 
mimar yetiştirmiştir. Bundan başka; öğretim üyelerinin, ağır şartlara rağmen yeni sorumluluk
ları yüklenmeyi kabul etmeleri sayesinde, şimdilik (makina, elektrik ve inşaat bölümleri olan bir 
akşam teknik okulu da okul bünyesinde 1959 yılından beri faaliyete ıgeçmiş ve ilk olarak 1963 -
1964 öğretim yılında 22 elektrik ve 25 makina mühendisi mezun vermiştir. Akşam teknik okulun
da halen 600 öğrenci kayıtlıdır. 

Gerek okulun yayın faaliyeti, gerek öğrenci çalışmalarının meslekî muhassalası olarak çıkan 
projeler, öğretim metotlarının zindeliği, öğretim üyelerinin evsafı bakımından İstanbul Teknik Oku
lunun memleket yüksek öğretim seviyesinde ön saf ta yer aldığı delilleridir. 

Okulun mezunları iş hayatına çabuk intibak etmekte ve üstün başarılar göstermektedirler. Bü
yük yatırımlara mal olmuş fabrika, santral ve çeşitli işletmeler gibi teknik tesislerin pek çoğunun 
'başımda bu okuldan mezun mühendisler teknikçe sorumlu kişiler olarak pek de elverişli olmıyan 
şartlar altında bu tesisleri tam bir verimle iaşe ve işletip idame etmektedirler. 
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Teknik okulu mezunlarından Amerika'ya gidenler ora üniversitelerine bağlı mühendis okulların
da dört yıllık öğrenimle yetiştirilen mühendisler seviyesinde olduklarını imtihanla ispat etmişler ve 
onlar gibi doğrudan doğruya «Yüksek mühendis» öğretimine kabul edilmişlerdir ve edilmektedirler. 
Mühendislerimiz, Amerikan mühendisleri gibi aynı süre dâhilimde yüksek mühendis derecesini kaza
nabilmektedirler. 

İstanbul Teknik Okulunun beş bölümünde 19 59 - 1960 ders yılından beri açılmış bulunan «Yük
sek mühendis» ihtisas sınıflarında en az dört yıllık yüksek dereceli mühendis ve mimarlık okulla
rından mezun olmuş mühendis ve mimarlardan muayyen vasıfları haiz bulunanlara ihtisas bilgile
ri ve Anglo - Amerika sistemine göre, bunların, imtihanları başarılarınla yüksek mühendis veya 
yüksek mimar diploması verilmektedir. Bu yıla kadar bu sınıflardan 182 yüksek mühendis ve yük
sek: mimar yetiştirmiştir. İhtisas sınıflarındaki öğretimin derecesi tamamen uluslararası standartla
ra uygun bulunmaiktadır. 

Meslekte gelişlmek istiyen mühendis vie mimarlarımıza bu imkânları sağlamakla İstanbul Tek
nik Okulu 'hem bunların öğrenim için harice gitmeleri yüzünden ımelmleket bütçesinde yüklenen 
masrafı önlemekte (hem de (meslek sıeviyesinin yükselmesine hizmet etmektedir. 

'Teknik okullarına öğretim elemanlaırı bulmaktalki zorluğun başlıca sebeplerinden bıiri bu ımü-
esseselerde bilimsel çalışmaları fiilen şart koşan ve tabiatiyle (bu çalışmaları igerçokletireeek mad
di ve imânevi imkânların statüsünde açıkça yer allmamış olmasıdır. Memleket hizmetinde büyük 
fedakârlıklara katlanan öğretim elemanlarınım müessesenin gelişmesine paralel 'olarak artan bü
yük yükü bu elemanlar tarafımdan ısaidoce bür hizmet 'zevki karşılığı olarak paylaşılmaktadır. Fa-
tkat bu elemanlar hangi değer seviyesinde olurlarsa olsunlar ımümaisil müessese elemanlarının sa
hip bulundukları pe!k muhtelif yetişime ve gelişme imkânlarından Imalhırumdurlar. Müesseseye 
saJdakat ve samimiyetle bağlatılmış ve değerli memleiket sathında fiilen vazife gören mezunlarla 
müşa/hlhas ölçüsünü bulmuş solan öğretim kadrosunun hakiiki 'hüviyetini ifade eden ayırıcı unvan
ları yoktur. İlköğretim (kademesinden itibaren 'kendi seviyesine kadar olan geniş fasılada hiçbir 
unvan ayrılığı gösterilmemiş olmalsı 'bütün yüksek öğretimde olduğu gibi mühendislik okulları içiin 
ide öğretim elemanlarını bu müesseselere çekecek unsur]arın diklkat dışı bırakılmış (boşluklarımdan 
biridir. 

Kısacası İstanbul Teknik Okulu ımühemidilslik yüksdk okullarının (haiz olması lâzıim'geldiği be
lirtilmiş bulunan yüksek dereceye hakkıyla lâyık olduğunu ispat etmiş ve bir ölmek olmak üzere 
mütalâa edilebilir. Buna göre, hususiyle İstanbul Teknik Okulu aşağıda 7 madde (halidde arz 
olunan şart ve özelliklerle (biran evvel intifoatk ettirilmeye hak kazanmıştır. 

Memleketimiz çağdaş medemiiyet seviyesine erişip ayaik uydurabilmek için her alanda olduğu 
gibi teknik yönden die zarureti tartışılamıyacakolan bir çalışma halinJdddir 

Büyük ölçtüfde yapı, yol, liman ve su inşaatı ile birlikte fabrikaların kurulması ve ımakinalı 
ziraaıtin gelişttirilmesi üstün gayretleri gerektiren şartları ortaya çıkarmıştır. Bu işlerin gerçekleş
tirilmesinde projelerin hazırlanması için mütehassııs yabancı firmalara başvurulmaktadır. Gerek 
imar gerekse endüstri alanlarındaki faaliyetlerimizin yürütülmesinde ileri memleketlerdeki blilim-
ısel ve teknik araştırma zihniyet ve ımetoıdlannm en kısa bir zamanda teknik çalışıma sistemimizin 
içine ve tam ımânasiyle yterleşimesii ica'betltiği de mulhakkaktır. Bu baikumdan mühendislik ve mi-
ımarlık öğretim 'veren yüksek dereıeeli okullarımızın memleket şartlarının gerektirdiği hacım ve 
seviyelde 'teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde idle başlıca rol sabiilbi /olmaları zaruri bir key
fiyettir. Esasen Batıda tekniğin gelişime safhaları incelenirse çiok sayıda ve (farklı karakter taşı
yan yüksek dereceli öğretim ımlüesseseleriyle araştırma enstitülerinin tıeikamül yolunda (başlıca rolü 
oynadıkları görülür ve bir milletin, kalkınması için yüksek öğretim müesseselerinin sağlam esaslara 
dağıtılarak desteklenmesi ve donatılması icabetti ği sonucuna varılır. 
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Zamanımızda mühendislik ve mimarlık öğretimi verem ileri bir bilim müessesesinde aşağıdaki 
şart ve özellikler görülmektedir. 

1. Gelişen bir öğretim ancak metotlu ve sürekli araştırma çalışmaları ile paralel olarak yü
rütülmektedir. 

2. Öğretim üyelerinin geliştirilmesi öğretim ve araştırma çalışmalarının. fiilen varlığı ve sü
rekliliği ile sağlanmaktadır. 

3. Teknik ve biliimsel problemlerin çözülmesinde resmî ve özel sektörle işfbirliği etmek ve istıi-
şari münasebetlerde bulunmak zaruridir. 

4. Bilim ve tekniğin ilerleyişini adım adım takilbetmek üzere geniş çapta Ibilimsel yayın faaliyeti 
gösterilmektedir. 

5. Yalbancı benzer müesseseler ile bilimsel işbirliği kurmak ve araştırma çalışmalarımda dış 
âlemdeki gelişme ve problemlerden faydalanmak için onlar gibi teşkilâta sahip bulunmak gerekmek
tedir. 

6. İş hayatının ve endüstrinin değişen ve gelişen şartlarına devamlı olarak uyabilmek ve ilerle
me imkânlarını geliştirebilmek için teşkilâta ve müfredat değişikliklerinin kolaylıkla yapılmasını 
mümkün kılacak mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. 

7. Çağdaş medeniyete en büyük rolllerden birini oynadığında şüphe olmıyan tekniğin ve müs
pet fikirlerin memleket sathına yayılmasında, tekniğin bilim 'kurumlarına ıbüyük sorumlululk payı 
düşmektedir. 

Bu şartların ve özelliklerin gerçeklenmesi, bilimsel ve dolayısiyle idari bakımdan kendi kendi
ne gelişebilen özelliği haiz öğretim ve eğitim müesseselerinin kurulması ile mümkün olmuştur. 

Türkiye'de halen mühendis ve mimar yetiştirmekte olan ve yakın bir gelecekte yeniden açılma
ları kararlaştırılmış bulunan «mühendislik okullarının Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek okul
ları» adı altında ve bu kanunda öngörülen hüviyette teşkilâtlandırılmalarının gerektiriri selbepleri 
ise yufcardaki şekilde tesbit edilebilir. 

Bu hususun gerçekleştirilmesi yeni bir kuruluş kanununun kabulü ile mümkün olacaktır. Bu se
beple işjbu kanun tasarısını lüzumlu kadro cetvel leriyle -birlikte hazırlamış ıbulunmaktayız. 

Tasarı, belirecek ihtiyaçlara göre yeniden açılabilecek Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek 
okullarının kuruluşlarına da imkân hazırlamış bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 742) 
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(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları) kanunu teklifi 

Birinci bölüm : Genel hükümler 

MADDE 1. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık; Yüksek okulları mühendis, mimar, yüksek 
mühendis ve yüksek mimar yetiştiren, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı, bilimsel özerkliği olan 
yüksek dereceli öğretim ve araştırırı/a kunımla-
rıldır. 

(Mühendis ve mimarlık bölümlerinin süresi 
en az dört yıl, tamamen denk programlarla ge
celeri öğretim yapan Devlet Mühendislik ve Mi-
ralık Yüksek okullarının süresi ise en az 5 yıl
dır. 

Özel yönetmeliğine göre belirli şartları yeri
ne getirmiş mühendis ve mimarları yüksek mü
hendis ve yüksek mimar seviyesine çıkaracak 
olan bölümlerinin süresi ise en az bir yıldır. 

jMADDE 2. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Yüksek okulları, mühendislik ve mimarlık 
mesleklerinde ve bu mesleklerle ilgili konularda 
öğretim ve araştırma yapan çeşitli bölümlerden, 
enstitü ve diğer bilimsel kurumlardan teşekkül 
eder. Bu teşekküllerin kurulması, kaldırılması, 
değiştirilmesi ve yönetim esasları okul yönetim 
kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının 
onama ile yapılır. , 

ikinci bölüm : Kuruluş 

I - Bölümlerin organları : 

(MADDE 3. — Bölümlerin orgfanları şunlar
dır : 

a) Bölüm ıgenel (kurulu, 
(b) Bölüm profesörler kurulu 
c) Bölüm yönetim kurulu, 
d) iBölüm başkanı. 

MADDE 4. — Bölüm genel kurulu o bölümün 
profesörleri ve doçentleriyle 'bir dersin öğretimin-
'dem Ibaışlı başına sorumlu olan öğretim görevlile
rinden teşekkül eder. Bölüm genel kurulunun gö
revleri şunlardır :• 

a) [Bölümlün akademik çalışmalarını ilgilen
diren konularla Ibölümıde kürls'ü ve .sair bilimsel 
kurumların teşldli için 'teklif ve temennilerde bu
lunmak; 

îb) Tüzük Ve yönetmelikler hakkında teklif
lerde (bulunmak; 

c) Bütçe, kadro ve ödeneklerle ilgili konular
da mütalâa bildirmek; 

d) Bölüm 'başkanı ve bölüm ve okul yöne
tim (kurulu üyelerini 'seçmek. 

ıBölüım •genel kurulları, 'müretltep üyenin ço
ğunluğu ile 'toplanır ve bölüm (başkanı ayrık ol-
mjalk üzere, kararlarını bulunanların çoğunluğu 
ile alır. Genel kurul normal olarak: her yarı yıl
da Ibir defa bölüm başkanının çağrısı ile toplanır. 
Bunun dışında, bölüm müretltep üye ısayısınm en 
az üçte birinin yazılı isteği üzerine bölüm başka
nı, ıgonel kurulu toplantıya çağırır. 

MADDE 5. — Bölüm profesörler kurulu, 
profesörler ile doçentlerin kendi aralarından se
çecekleri iki 'doçent ve profesörü bulunmıyan 
derslerin akademik bakıımıdan kıdemli olan doçen
tinden kurulur. Bölüm profesörler kurulunun 
'görevleri şunlardır : 

a) /Bölüm profesör ve doçentlerinin tâyin ve 
terf ilerine esas olacak kararı almak; 

Ib) 'Geçici olarak görevlendirileeelk öğretim 
üyelerinin seçimini yapmak. 

Bölüm profesörler kurulu üki ayda b'ir onüret-
top üye sayısının üçte ilki çoğunluğu ile toplanır 
ve kararlarını (mevcudun çoğunluğu ile alır. 

MADDE 6. — Bölüm yönetim kurulu, göre
vi başında bulunan başkan, öğretim görevine de
vam eden önceki başkan, bölüm genel kurulunun 
ilki yıl içiride kendi üyeleri arasından seçeceği 
iki profesör ve bir doçentten kurulur, önceki 
başkan crnevcu'dıoltaaıdığı takdirde yerine bir pro
fesör seçilir. 

Bölüm yönetinı Inırulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Bölüm genel kurulunun teHiflerkii in
celemek ve gereğine göre yeni teklifler hazırla
mak; 

b) Bölüm başkanının getireceği işleri inoe-
liiyerek karara bağlamak ve yapması gereken bü
tün işlerde kendisine yardım etimde; 

ıc) Okul yönetmeliklerinin bölümlerle ilgili 
hükümlerini yerine 'getirmek; 
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d) Bölümlün vo bölüme (bağlı kurumların 
Ibültçe hazırlıklarını yapmak. 

(Bölüm yönetim kurulları, .kararlarını müret
tep üye sayısının çoğunluğu ile alırlar. Bu ka
rarlar, bölüm yönetimi ile ilgili yönetmelikler 
hükümlerine göre doğrudan doğruya veya okul 
yönetim kurulundan geçirilmjek suretiyle kesin
ledir. 

MADDE 7. — Bölüm balkanı, bölüm genel 
kurulunca ve müreittep üye sayısının en az üçte 
ilki çoğunluğu ile yapacağı toplanitıda bölüm pro
fesörleri arasından mevcudun çoğunluğu ile iki 
yıl için seçilir ve Millî Eğitim Bakanınca tâyin 
olunur. Süresi dolan bölüm başkanı, a ika arkaya 
üç defa ollmaımalk şartiyle yeniden seçilebilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel Ikurulu, bölüm profesörler 

kurulu ve bölüm yöneltim kurulunu toplantıya 
çağırmak ve başkanlık ötmek ve bu kurullarda 
alman kararları gereğine göre, uygulamak veya 
yürütmek; 

lb) Yönetmelilklerin bölümlere verdiği yöne
ltim ve öğretim işlerini yürütmek. 

Bölüm başlkanı göreVi başında bulunmadığı 
zaman yönetim kurulu üyelerinden bir profesörü 
velkil bırakır. 

MADDE 8. — Devlet Mühendislik ve Mimar-
lıik Yüksek Okullarının öğretim, Eğitim ve yöne
tim işleri : 

ta) Okul genel kurulu; 
lb) Okul yönetim kurulu; 
c) Okul- müdürü 

tarafından görülür. 

MADDE 9. — Okul genel kurulu, bölüm ge
nel kurullarının mürettep üyelerinden teşekkül 
eder. Okul genel kurullarının görevileıti şun
lardır : 

a) Okulun akademik çalışmalarını ilgilen
diren konularda teklif ve temennilerde bulun
mak; 

b) Okulun bütününü ve bütün şubeleri il
gilendiren ve onlarca uygulanacak tüzük ve yö
netmelikler hakkında tekliflerde bulunmak; 

c) Bütçe ile ilgili konularda mütalâa bil
dirmek; 

d) Okul müdürünü seçmek. 
Okul genel kurulu, müdürün başkanlığında 

mürettep üyenin çoğunluğu ile toplanır ve mü-
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dür seçimi ayrık olmak üzere, kararlarını bu
lunanların çoğunluğu ile alır. Müdür seçimi ya
pılacak toplantılara kurulun en yaşlı üyesi baş
kanlık eder. Genel kurul normal olarak her yıl 
bir defa müdürün çağırışı ile toplanır. Bunum 
dışında, mevcut bölümler sayısının en az yarı
sının istemesi veya müdürün gerekli göreceği 
olağan üstü hallerde müdür genel kurulu top^ 
lantıya çağırır. 

MADDE 10. — Okul yönetim kurulu, okul 
müdürü ile öğretim görevine devam eden ön
ceki müdür, öğretim ve yönetim müdür yardım
cıları ve bölüm başkanları ile her bölüm genel 
kurulunun kendi üyeleri arasından bir yıl için 
seçeceği ikişer profesörden teşekkül eder. 

Okul yönetim kurulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Kanun, tüzük, genel kurul teklifleri ve 
yönetmelik hükümleri ile (Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Yüksek okulları arası kurul) ka
ranlarının yerine getirilmesini sağlıyacak ka
rar ve tedbirleri almak; 

b) Bölümlerin hazırlıyacakları bütçe tek
liflerini de göz önünde tutarak müdürlükçe ha
zırlanacak bütçe tasarısına son şeklini vermek; 

c) Okul müdürünün getireceği işleri inceli-
yerek karara bağlamak; , 

d) Bölüm profesörler ve yönetim kurulla
rından okul yönetim kuruluna getirilen karar
ları inceliyerek kesin karara bağlamak. 

Okuıl yönetim kurulu, bölüm frofesörler ve 
yönetimi kurullarınca alınan kararlardan uygun 
görmediklerini, gerekçesiyle birlikte, ilgili ku
rula iade eder. Bu kurulların, okul yönetim ku
rullarınca belirtilecek süre içinde, yapacakları 
ikinci teklif üzerine kesin kararı okul yönetim 
kurulu verir. 

Okul yönetim kurulu müdürün başkanlığın
da mürettep üye sayısının üçte dki çoğunluğu 
ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunlu
ğu ile alır. 

MADDE 11. — Okul müdürü, okul genel ku
rulu tarafından, okulun aylıklı profesörierü ara
sında üç yıl için mürettep üye sayısının çoğun
luğu ile seçilir ve Millî Eğitim Bakanınca tâ
yin edilir. Süresi dolan okul müdürü, arka ar
kaya üç defa olmamak şartiyle, yeniden seçi
lebilir. Okuıl müdürü okulun temsilcisidir. Mü
dürün görevleri şunlardır: 
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a) Okul genel kuruluna ve okul yönetim 
kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulların ka
rarlarını uygulamak; 

b) Okulun yönetimle (ilgili her türlü işleri
ni görmek; 

c) Okul yönetim kurulunca onanan ka
nun,, tüzük ve yönetmeliklerle bu 'kurtul tara
fından karara bağlanan şekilde bütçe,, kaid.ro,, 
tâyin, terfi, izin, disiplin ve ödenekle ilgili hu-
suslları Mıilllî Eğitim Bakanımın onayına sun
mak. 

Müdür bütün bölümler uzletimde 'genel de
netleme yetkisine sahiptir. Bu kanunla belir
tilen görev ve yetkilerin kullanılmasına ve 
böylece okulun, yönetim, öğretim, eğitim, ıılnıce-
leme ve araştırma işlerinin gereği gibıi yürü
tülmesini sağlar. Müdür işi başında bulunma
dığı zaman bölülm bakkamlarından birini ve
kil bırakır. 

MADDE 12. — (Devlet Mühendislik ve Mi
mari ı'k Yüksek Okuldan arası kurul) her Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu
num Müdür vo böllüm başkanlariyle her oku
lun genel kurulunun kendi üyeleri arasından 
iki yıl. için mürettep üye sayısının salt çoğun
luğu ile seçeceği birer proferuörden kurtulur. 
Bu kurula Millî Eğitim Bakanı veya Baka
nın kurul! (üycilord arasından seçeceği kimse 
başkanlık eder. Devlet mühendislik ve mimar
lık yüksiek oikulları arası kurul toplantılarına 
Millî Eğitim Bakanının teknik öğretimi idare 
eden müsteşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başka
nı veya görevlendireceği bir üye tabiî üye 
olarak katılır. Ayrıca tüzel kişiliği haiz mü
hendis ve Mimar Odalara Birliğine dâhil oda
lardan gereği kadar temsilci, istişare maksadı 
nıie topDantıya davet edilebilir. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yükseik 
Okullarıarası kurul) yılda en az bir defa olmalk 
üzere, Mlillî Eğitim Bakanının çarısı ille uygun 
göreceği yerde toplanıır. Ayrıca, Devlet mühen
dislik ve mimarlık yüksek okulları müdürle
rinin çoğunluğunun teklifi üzerine kurul on-
beş glün içjitnıde Millî Eğitim Bakamı tarafın
dan olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu kuru
lun raportörlüğü, toplantının yapıldığı yerde
ki Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek oku
lunun bölüm başkanlarından biri tarafından ya
pılır. ! j 
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(Devlet Mühendislik vo Mimarlık Yüksek 
okulları arası kurul) un görevleri şunlardır : 

a) Mühendislik vo mimardık mesleklerine 
ait öğretim ve araştırma metotlarının memle
ket ölçüsünde gelilşmiesilne imkân verecek ko
nuları inceler ve karara bağlar. 

b) Devlet mühendislik ve mimarlık yük
sek okulları ile ilgili muadelet meseleleri, dip
loma dereceleri,, ihtisas çalışmaları) halkkmıda 
kararar alır. 

c) Yeniden açılacak Devlet mühendislik 
ve mimarlık yüksek okulları hakkında müta
lâasını bildirir ve Millî Eğitim Biaikanının bu mü
esseselerde ilk olarak görev alacak öğretim 
üyeleri ve yardımcıları hakkında teklifler ya
par. i 

d) . Muhtelif Devlet mühendislik ve mimar-
ılıfk yükseik okullarının öğretim ve eğitim ça
lışmaları araJsında koordinasyonu sağlıyacak 
tedbirleri inceler ve karara bağlar. 

e) öğretim üyelerinin akademik unvan ve 
disiplin işleri ile ilgilli olmak üzere yapacak
ları müracaatları, inceliyerek kesin karara bağ
lar. 

Üçüncü Bölüm: öğretim heyeti 

MADDE 13. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık: yüksek lokullarımm öğrettim heyeti (Dev
let mühendislik ve mimarlık yüksek okulları 
profesörleri; Devlet mühendislik ve mimarlık 
yüksek lokulları ıdo'ç/enltleri); öğretim görevli
leri, okutmanlar, uzmanlar ve laısisıtanlardan te
şekkül eder. 

MADDE 14. — (Devlet ırnöhemdislilk ve mi
marlık yükseik 'okulları profesörleri), (Devlet 
mühemdislik ve mimarlılk yüksek oikulları do
çentleri) arasından ve 'bu hususta hazırlanmış 
olan tüzük gereğince seçilirler. Seçimde arana
cak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli /olarak Devlet mü
hendislik ve mimarlık yüksek \okullarmda veya 
'diğer yüksek iöğretim müesseselerimde doçent
lik yapmış veya doçent unvanını kazandıktan 
ısonra en az yedi yıl bir bilim veya meslek İşin
de çalışmış bulunmak (ancak:, bu müddettin >en 
az iki yılı Devlet mühendislik ve mimarlılk yük
sek lokulları içimde eylemli doçentlikte 'geçmiş 
olmak şarttır.) 
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b) Bilimsel ve öğretim yeteneğini doçent
lik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları 
ve meslekî çalışmaları ile tanınmış olmak. 

MADDE 15. —• Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek «okulları profesörlerinin görev
leri şunlardır : 

a) Ders 'okutmak, imtihanları düzenliyerek 
yapmak veya yaptırmak, 

b) Pratik çalışmaları ve proje çalışmaları
nı, uygulama, lâboraltuvar ve seminerleri yönet
mek ve lâboratuvarlarda araştırma ve deney
ler yapmak ve yaptırmak, 

c) Bilimsel 'teknik araştırmalar ve yayın
lar yapmak ve yaptırmak, 

d) Bölüm ve okul yönetim kurulları tara
fından verilen işleri görmek. 

MADDE 16. — Aynı dersin birden fazla pro
fesörü varsa bunlardan biri, gereğine göre, okul 
yönetim kurulu veya bölüm, profesörler kuru
lunca bu grup dersin ve uygulamalarının yöne
timi ile görevlendirilir. Görevlendirilecek pro
fesörlerin seçimi ve görevleri özel yönetmeliğin
de belirtilir. 

MADDE 17. —• (Devlet (mühendislik ve mi
marlık yüksek okulu doçentliği) sıfattı bu ko
nuda gösterilen imtihanı başarmakla kazanılır. 
Doçentlik imtihanına girebilmek için adaydan 
Devlet memurlarında aranan şartlardan başka 
aşağıda yazılı olanlar aranır : 

a) öğretim görevi alacağı bilim kolu ile 
ilgili bir yüksek mühendislik veya yüksek mi
marlık diplomasına, yahut üniversite veya üni
versite muadili bir öğretim müessesesi (diploma
sına sahibolmak; 

b) İhtisas dalı ile ilgili bir doktora yapmış 
-olmak; 

e) Doktor unvanını kazandıktan sonra en 
az üç yıl kendi bilim veya meslek kolu ile ilgili 
bir işde çalışmış olmak; 

d) özel yönetmeliğinde belirtilen şartlara 
göre yapılacak bir yabancı bilim dili imtihanını 
başarmak; 

•e) Hazırladığı doçentlik tezi, Devlet mü
hendislik ve mimarlık yüksek okulları arası ku
rulca teşkil -edilecek jüriler tarafından kabul 
edilmiş olmak. 

MADDE 18. — Doçentlik imtihanları, yılda 
bir defa olmak üzere, Devlet mühendislik ve 

mimarlık yüksek okulları arası kurulca teşkil 
edilecek jüriler tarafından, yönetmeliğine uy
gun olarak yapılır. Bu imtihanı başaranlar (Dev
let mühendislik ve mimarlık yüksek okulu do
çenti) unvanını alırlar. 

MADDE 19. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulları doçentlerinin görevleri 
şunlardır : 

Dersin yönetimi ile görevli profesörün gös
tereceği yolda : 

a) Ders okutmak, 
b) Lâboratuvar, pratik çalışma, uygulama 

ve proje çalışmaları ile seminerleri yönetmek; 
c) Bilimsel ve teknik araştırma ve yayım

lar yapmaktır. 

MADDE 20. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulları profesör ve doçentleri
nin münhal kadrolara tâyinleri, bölüm profesör
ler kuruluna dâhil profesörlerin seçmesi ve okul 
yönetim kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim 
Bakanınca yapılır. 

MADDE '21. — Sözleşme ile Devlet mühen
dislik ve mimarlık yüksek okullarımda görev
lendirilecek yabancı profesörlerle yerli ve ya
bancı uzmanlar, bölüm profesörler kurulunun 
teklifi ve okul yönetim kurulunun kararı ve 
Millî Eğitim Bakanlığının onamı ile tâyin olu
nurlar. Sözleşme sürelerinin bitmesi ile veya 
başka sebeplerle görevlerine son verilmesi de 
aynı usule bağlıdır. Sözleşmeli profesörler, öğ
retim görevlilerinin icrası bakımından, aylıklı 
profesörler için konulnraş olan hükümlere ta
bidirler. Ancak bunlar Enstitü Müdürlüğü ve 
lâboratuvar şefliği ayrık olmak üzere idari gö
rev alamazlar ve yönetim kurullarına giremez
ler. 

MADDE 22. — Doçenti bulunmıyan ders
leri okutmak için kendi uzmanlık dallarındaki 
çalışma ve eserleriyle tanınmış kimseler (öğre
tim görevlisi) unvanı ile memur edilebilirler. 
öğretim görevlileri, bölüm ve okul yönetim ku
rullarının teklifi ve müdürün inhası ile Millî 
Eğitim Bakanlığınca genel hükümlere göre tâ
yin olunurlar. Bunların görevlerine son veril
mesi de tayinlerindeki usule bağlıdır. 

MADDE 23. — Dil dersi öğretim ile görev
lendirilecek (okutmanların tâyinleri bölüm ve 
okul yöne/tim kurullarının 'teklifi ve müdürün 
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inhası üzerine, münhal öğretim görevlisi kad
rolarından 'biri karşılık gösterilmek suretiyle 
Millî Eğitim Bakanlığınca genel hükümlere 
göre yapılır. 

MADDE 24. — Asistanlar Devlet mühen
dislik ve mimarlık yüksek okurunun ihtiyaç
larına ve (Asistanlık yönetmeliği) hükümleri
ne göre seçilirler. Yönetici profesördün ve ilgili 
bölüm yöneltim kurulunun »teklifi ve okul yöne
ltim kurulunun onamı ile müdür tarafından tâ
yin edilirler ve en az bir, >en çok iki yıl aday 
olarak çalışırlar. Başarısı yeter görülenlerin 
bağ]ı oldukları yönetici profesör veya bu gö
revi yapan öğretim üyesinin teklifi ve okul yö
netim kurulu kararı ile asillikleri müdür tara
fından »onanır. 

Asistanlar bağlı bulundukları dersin ve 
bununla ilgili akademik çalışmaların yürütül
mesinde yardımcıdırlar. 

MADDE 25. — Doktora yapmamış olan 
asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten baş-
lıyarak dört yıl içinde doktora yapmakla ve
ya bir yeterlik imtihanını vermekle mükellef
tirler. Yönetici profesörün teklifi ile bu süre, 
bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıl uzatı
labilir. Bunu, bu süre içinde sağlamayanların 
veya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okullarında asistan olarak çalışmakta devam
ları gerekli görülmiy emlerin tayinlerindeki usu
le uygun lolaralk, asistanlıkla ilgileri kesilir. 

Dördüncü Bölüm : Okul tazminatı ve 
mühendislik yüksek okulları dışında çalışma 

MADDE 26. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek lokulları öğretim üyeleri, Dev
let memurları için kabul edilmiş olan belli ça
lışma saatlerinde bu kanunda belirtilen görev
leri yapmak üzere görevleri başında bulunmak
la mükelleftirler. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
o/kullarında 27 nci maddeye göre resmî veya 
özel bir işi bulunmıyan doçent ve profesörler 
ile asistanları aylıkları ile müdürlük, müdür 
yardımcılığı, bülüm başkanlığı, öğretim bürosu 
şefliği, lâboratuvar şefliği gibi okullar içinde 
alınan ücretli yönetim hizmetlerine ait ek gö
rev tazminatından başka her ay aşağıda yazılı 
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miktarlar üzerinden (Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okulu tazminatı) verilir. 

Profesörlere 1 000 Lira 
Dçcntlere 600 « 
Doktora yapmış asistanlara 300 « 
Doktora yapmamış asistanlara 200 « 

MADDE 27. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulu profesör ve doçentlerin
den istiyenler 26 ncı maddede belirtilen tazmi
natı almamak ve haftada 10 saati aşmamak şar-
tiyle, mesleklerine uygun olan serbest işleri ya
pabilirler. Ancak, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek lokulları profesör ve doçentle
rinin üniversitelerle benzeri yüksek okullar ve 
kendi okullarında; üniversite ve benzeri yük
sek okullar profesör ve doçentlerinin de Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulların
da haftada 10 saati aşmamak üzere 3o56 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi esasları dâhilinde gö
rev almaları halinde, bu görevlerden dolayı 
maaş veya ücret almaları, esas 'görevlerine ait 
tazminatlarına halel (getirmez. 

Beşinci Bölüm : Memur ve hizmetliler 

MADDE 28. — Devlet Mühendislik ve Mi-
m'arlılk Yüksek Okulunda müdürün emrinde : 
(öğretim müdür yardımcısı) ile (Yönetim mü
dür yardımcısı) ve her türlü büro ve içhizmet 
işlerini yapmak üzere (müdür yardımcıları) ile 
memur ve hizmetliler bulunur. Müdür yardım
cıları ve diğer hizmetliler müdürlükçe seçilir 
ve tâyin edilir, öğretim ve yönetim müdür yar
dımcıdan ile diğer müdür yardımcıları profesör, 
doçent, öğretim görevlileri ve okutmanlar ara
sından seçilir. 

MADDE 29. — Her bölüm başkanının emrin
de, (Bölüm sekreteri) ile gereği kadar memur 
bulunur. 

MADDE 30. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları kadrolarında gösterilen 
müdür yardımcıları, bölüm sekreterleri, lâbora
tuvar ve atölyelerin1 görevli elemanları ile diğer 
memur ve hizmetlilerin iş bölümleri ve çalışma 
alanları bi'r yönetmelikle belli edilir. 

Altıncı bölüm : Disiplin işleri : 

MADDE 31. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okullarında öğretim heyeti ile 
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ilgili her türlü disiplin işleri okul yönetim ku
rulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

MADDE 32. — öğretim heyeti üyelerinden 
bu kanunla belirtilen' öğretim ve eğitim görev
lerini gerektiği gibi yerine getiremiyenlere ve
ya meslek vekar ve haysiyetine yaraşmıyan ha
reketlerde bulunanlara bölüm başkanının veya 
okul müdürünün] veya bölüm yönetim kurulu
nun teklifi üzerine okul yönetim kurulunca, ha
reketlerinin kestirilecek ağırlığına ve aşağıdaki 
fıkralarda belirtilen hallilere göre şu disiplin ce
zaları verilir : 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirme : Görevini veya meslek 

vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dola
yı kusurlu sayılmaktır. 

c) işten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği gö
reve özürsüz olarak on gün içinde başlamıyan-
lar, sürekli olarak on gün veya bi'r öğretim yılı 
içinde toplamı 20 gün özürsüz olarak işi başına 
gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları öğretim heyetinden çıkarma : Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu öğretim 
meslekinde kalmaya yer bırakmıyacak kadar şe
ref ve haysiyet kırıcı bir suç işledikleri hükmen 
kesin şekilde sabit olanların bu meslekten çıkarıl
masıdır. Bu gibilerin unvanlarının kaldırılması 
okul yönetim kurulunca karar altına alınır. 

Yukarda yazılı cezalar okul yönetim kurulun
ca karar altına alınır; müdürlükçe yazı ile ilgi
liye bildirilir ve (a) fıkrasından gayri cezalar 
sicile geçirilir. 

MADDE 33. — Bölüm başkanları ve okul 
müdürleri hakkındaki disiplin cezaları Millî Eği
tim Bakanı tarafından verilir. 

MADDE 34. — Okul yönetim kurulunca ve
rilen (Dikkati çekme) ve (Kusur bildirme) ceza
larına, bildirme tarihinden başlıyarak on gün 
içinde ilgililer tarafından itiraz edilebilir. Bu iti
razlar Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları arası kurulda incelenir. Bu kurulun ka
rarı kesin olup, buna karşı ilgililerin yetkili yar
gı mercilerine başvurma hakları saklıdır. 

MADDE 35. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yükselk okulları öğretim üyelerinin görev
leri dolayısiyle veya görevlerini yapma sırasın
da işledikleri suçlar üzerine «Memurin Muhake-
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mat Kanunu» nun gerektirdiği ilk soruşturma, 
müdürün öğretim üyelerinden tâyin edeceği bir 
veya üç tahkikçi tarafından yapılır. Müdürler 
hakkında yapılacak soruşturma tahkikçilerini 
Millî Eğitim Bakanı tâyin eder. Soruşturma kâ
ğıtları ve fezleke, Millî Eğitim Bakanı tarafından 
Danıştaya gönderilir. Yargılamanın gerekliliği
ne veya gereksizliğine Danıştay ilgili dairesince 
karar verilir. Bu kararlara ilgililer veya Millî 
Eğitim Bakanı tarafından yapılacak itirazlar, 
Danıştay Genel Kurulunca incelenerek son ka
rara bağlanır. 

MADDE 36. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yükselk okulları öğretim heyeti üyeleri 
bu kanunda yazılı .sebep ve hükümler dışında 
görevlerinden çıkarılamazlar ve akademik un
vanlarından yoksun edilemezler. Başka bir işe 
geçme ve çekilme yolu ile görevlerinden ayrılan
lar akademik unvanlarını taşırlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 37. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulları malî balkımdan umumi 
muhasebe mevzuat ve usulllerine tâbidir. Itâ 
âmiri okul müdürüdür. Tahakkuk memurlarını 
müdür tâyin eder. 

MADDE 38. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okullarının bütçe hazırlıkları şu 
yolda yapılır: 

a) Okul merkez teşkilâtı ile buna bağlı hiz
metlere mütaallik bütçe hazırlıklarını öğretim ve 
yönetim müdür yardımcılıkları; 

b) Bölüm ve bunlara bağlı kurumların büt
çe hazırlıklarını bölüm yönetim kurulları yapar 
ve her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bitirerek 
okul yönetim kuruluna verir; 

MADDE 39. — Bütçeye konulacak ödenek
ten Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek okul
larına gereği kadar döner sermaye verilir. Bu 
döner sermayenin bölümler arasında dağıtılması, 
gerekirse birinden diğerine aktarılması ilgilile
rin teklifi üzerine okul yönetim kurulunca yapı
lır. 

MADDE 40. — Döner sermayenin hesap yılı 
malî yıldır ve bu ısermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
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1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

MADDE 41. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulu organları tarafından yapı
lan bilimsel ve teknik inceleme, araştırma ve 
yayımların gerektireceği her türlü giderler hak
kında 2490 sayılı Kanun ve tadillerine ait hü
kümler uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak 
esaslar okul yönetim kurulunca belirtilir. 

MADDE 42. — Millî Eğitim Bakanlığı ku
ruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapılmasına dair 58 sayılı Kanun 
ile 165 sayılı Kanundaki cetvellerde bulunan 
teknik okullara ait ilişik 1 ve 2 sayılı cetveller
de gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yerlerine 
Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek okulla
rı başlığı altında ilişik 3 ve 4 sayılı cetvellerde 
gösterilen kadrolar konmuştur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 43. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulları öğretim heyeti bilimsel 
çalışmalar, araştırmalar veya dersleri ile ilgili 
araçların seçim ve temini maksadı ile memleket 
içi ve dışında gereken inceleme gezilerini yap
mak gibi bilim ve meslek hizmetleri için bölüm 
profesörler kurulunun kararı okul yönetim ku
rulunun onamı ile bağlı oldukları okulun dışın
da geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu yolda 
görevlendirilenler aylıklarını kendi okullarından 
almakla beraber başka yerlere gönderiliri işlerse 
geçici görev yolluklarını, okul hesabına gönderil
dikleri takdirde kendi okullarından; başka daire 
ve idarelerce istenımişlerse o daire ve idareler
den alırlar. Okul hesabına memleket dışına gön
derilmeleri halinde kendilerine verilecek yolluk
lar hakiki yol masraf arı ödenmek ve gündelik
leri memleket içi gündelikleri karşılığının beş 
katını aşmamak üzere okul yönetim kurulunca 
belirtilir, çalışmalarının gerektirdiği her çeşit 
idari ve teknik harcamalar ilgili bulunduğu büt
çeden ödenir. Bu kanunun 26 ve 27 nci madde
leri bu gibiler hakkında da uygulanır. Okul öğ
retim heyeti üyelerinden her hangi birini üye
nin kendi isteği ve ilgili bölüm profesörler ku

rulunun karar ve teklifi ile başka yüksek öğre
tim müesseselerinin öğretim hizmetlerinde, iki 
yılı aşmamak şartiyle kendi kadrosu ile nakledil
mek suretiyle görevlendirmeye okul yönetim ku
rulu adına müdür yetkilidir. 

MADDE 44. —• Yedeksubaylarla askerî me
murlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 tarihli ve 1076 
sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 10 sayılı fıkra
sında yazılı Millî Eğitim Bakanlığı mensupları 
arasında Devlet mühendislik ve mimarlık yük
sek okulları öğretim heyeti üyeleri de eklenmiş
tir. 

MADDE 45. — Devlet Mühendislik ve mi
marlık yüksek okulları profesörlerinden öğretim 
görevini yapabilecek durumda bulundukları bö
lüm profesörler kurulunun teklifi ve okul yöne
tim kurulunun onamı ile kabul olunanlar, 70 
yaşına kadar (70 dâhil) görevlerine devam ede
bilirler. 

MADDE 46. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulu öğretim heyeti mensupla
rı ile memur ve hizmetlilerinin izinleri, gereğin
de ilgili bölümlerin de mütalâaları göz önünde 
tutularak okul müdürlüklerince; müdürlerin izin
leri ise Mülî Eğitim Bakanınca verilir. 

MADDE 47. — Bu kanun gereğince Devlet 
mühendislik ve mimarlık yüksek okullarında öğ
retim görevi alacak öğretim üyelerinin seçimle
rinin ne yolda yapılacağı bir yönetmelikle be
lirtilir. 

MADDE 48. — Okulca başka kurumlarda ge
çici olarak meslekleri ile ilgili bir işte çalışmak 
üzere görevlendirilen öğretim heyeti üyelerinin 
bu görevlerde geçirdikleri süre kıdemlerine sa
yılır. 

MADDE 49. — Organ ve unvanlarla ilgili 
seçimler gizli oyla yapılır. Diğer oylamaların 
gizli veya açık oyla yapılacağı oylamayı yapan 
kurullarca fcararl aştırıl ir. 

MADDE 50. — Öğrencilerin okul öğretim 
ve yönetim organları ile olan ilgi ve münase
betleri özel bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 51. — Bu kanunun hüküm koyma
dığı durumlarda genel hükümlere uyulur. 
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Geçici hükümler : 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — İstanbul Teknik 

Okulu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, müessesenin öğretim üye ve yardımcı
ları, personeli, tesisat ve teçhizatı ile (İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu) 
adı altında teşkilâtlandırılıp aralık vermeden fa
aliyetine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun hükümle
rine uygun olmak üzere Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek okullarının ek kadro hüküm
leri uygulanmaya başlayıncaya kadar bu kanu
nun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan «Tek
nik okullar» kadrolarının uygulanmasına devam 
edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
kurulacak okul ve bölüm organları ile ilgili ilk 
seçimler bu kanunun eki olan kadroların uygu
lanmaya başlıyacağı tarihten 30 gün evvel yapı
lır. Seçimler yapılıncaya kadar İstanbul Teknik 
Okulundaki kurullar, müdür ve yardımcıları ve 
bölüm şefleri görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Teknik Okulunda geçici 
madde 8 de zikredilen ders gruplarının dışında
ki derslerin öğretiminde birinci görevle bulunan
lardan bu müessesede toplam en az 18 yıl müs
takil ders okutmak suretiyle öğretmenlik yapmış 
olanlara veyahut 12 yıl müstakil ders okutmak 
suretiyle öğretmenlik yapmış ve ilgili olduğu 
dalda en az bir teknik veya bilimsel eser meyda
na getirmiş olanlardan yüksek öğrenim diploma
sını haiz olanlara (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulu Profesörü) unvanı verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte bir yüksek öğrenim diplo
masını ve öğretmen unvanını haiz ve geçici mad
de 8 de zikredilen ders gruplarının dışındaki 
derslerin öğretiminde birinci görevle bulunup 
geçici madde 4 veya 14 teki Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek Okulu profesörlüğü şartla
rını haiz olmıyanlardan Devlet veya okulca ya
pılmış yabancı dil imtihanını başarı ile geçirmiş 
ve en az beş yıllık sürede müstakil ders vermek 
suretiyle öğretmenlik yapmış olanlar (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yükesk Okulu doçenti) 
unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte birinci görevleri İstanbul Tek-
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nik Okulunda olup da durumları geçici madde 
4, 5 ve 8 hükümleri dışında kalanlar veya birin
ci görevi İstanbul Teknik Okulu dışında olup da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mezkûr 
okulda ek görevle öğretmenlik yapanlardan 
madde 14 te beyan edilen Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek Okulu profesörlüğü şartla
rını gerçekleştirmiyenler kanunun yürürlüğe gir
mesiyle (öğretim görevlisi) unvanı altında gö
reve devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Madde 14 ve 17 hü
kümlerine göre asistan ve doçentlerin üst öğre
tim üyeliği derecesine geçirilmelerinde İstanbul 
Teknik Olculunda veya diğer öğretim müessese-
lerindeki kıdemleri hesaba katılır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte. Teknik Okulunda sosyal bilimler 
öğretimi ile görevli olan öğretmenler «öğretim 
görevlisi1» Are yabancı dil öğretimi ile görevli olan 
öğretmenler de (Okutman) unvanı ile Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulunda gö
revlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun 17 ncr 
maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora şartı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl müd
detle aranmaz, ancak bunun yerine özel yönet
meliğine göre yapılacak yeterlik çalışmasını ba
şarmak şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yayı
mı sırasında İstanbul Teknik Okulu öğretini he
yetine dâhil bulunanların, bu kanunun geçici1 

hükümlerine göre intibakları, kanunun yayımı 
sırasında görevi başında bulunan okul kurulu 
tarafından yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar İstanbul Teknik Oku
lundan Mühendislik ve Mimarlık diploması al
mış olanlar, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulu mezunu sayılırlar ve bu okuldan 
mezun olacaklara verilecek diplomaların numa
raları son diplomaya göre devam ettirilir. 

MADDE 52. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Ancak, malî hükümler ve kad
rolar kanunun yayımı tarihini takibeden malî 
yılbaşından itibaren uygulanır. 

MADDE 53. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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3 SAYILI CETVEL 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulları 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
11 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 

6 
7 
5 
6 
7 

Mamuriyetin <nev'i 

Profesör 
» 
»' 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

Öğreitoiim Görevlisi 
» 
» 
» 
>:> 
» 

S'ölcreiter 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Bölüm Sekreteri 
» 

Muhasip 
Büro Şefi 

» » 

» 

Aded 

2 
5 

32 
55 
83 

125 
40 
40 
80 
80 
60 

20 
30 
68 
80 
80 
80 

3 
2 

10 
10 
6 
1 
8 

Maaş 1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 

950 
800 

1 100 
950 
800 

D. 

5 
7 
8 
9 

10 
8 
8 
9 

10 

9 
10 
11 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Kitaplık Şefi 
»' >y 

» » 
Kitaplık Memuru 

» » 
Muamelât Şefi 
Kâtip 

Ambar Şefi 
Ambar Memuru 

» » 
Laborant 
Doktor 

» 
Yatı Yurdu Müdürü 
Yatı Yurdu Müdürü Yar
dımcısı 
Muamelât Şefi 
Memur 

Ambar Depo Memuru 

Aded Maa§ 

1 
1 
5 
5 
5 
5 

15 
40 

5 
3 
3 

20 
3 
2 
4 

4 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 100 
800 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
600 
950 
800 

1 100 

700 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

4 SAYILI CETVEL 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulları 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Müdür 
Öğretim Müdür Ya 'dımcısı 
Yönetim Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Müdür Yardımcısı 
Lâboratuvar Şefi 
Öğretim Büro Şefi 

5 
5 
5 

20 
15 
20 

5 

400 
300 
300 
300 
250 
200 
200 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri Kanunu teklifi (2/361) 

Cumhuriyet Senatonu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6842/2576 

8 . 10 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Fikret Turhangil 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Yerine 
Başkanvekili 

5 . 10 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanun teklifi ile gerekçe ve maddelere ait gerek
çe 8 nüsha olarak takdim edilmiştir. 

Gereğinin ifasını saygı ile arz ve istirham ederim. 
Rifat Öztürkçine 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİLERİ KANUNU İÇİN 

GENEL GEREKÇE 

Memleketimiz çağdaş medeniyet seviyesine erişip ayak uydurabilmek için her alanda olduğu 
gibi teknik yönde de, zarureti tartışılamıyacak olan bir seferberlik halindedir. 

Büyük ölçüde, yapı, yol, liman ve su inşaatı ile birlikte fabrikaların kurulması ve makinalı 
ziraatin geliştirilmesi üstün gayretleri gerektiren şartları ortaya çıkarmıştır. Bu işlerin gerçekleş
tirilmesinde projelerin hazırlanması için mütehassıs yabancı firmalara başvurulmaktadır. Gerek 
imar, gerekse endüstri alanlarındaki faaliyetlerimizin yürütülmesinde ileri memleketlerdeki bi
limsel ve teknik araştırma zihniyet ve metotlarının en kısa bir zamanda teknik çalışma sistemi
mizin içine tam mânasiyle yerleşmesi icabettiği de muhakkaktır. Bu bakımdan mühendislik ve 
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mimarlık öğretimi veren yüksek dereceli okullarımızın memleket şartlarının gerektirdiği hacım ve 
seviyede teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde de başlıca rol sahibi olmaları zaruri bir key
fiyettir. Esasen Batıda tekniğin gelişme safhaları incelenirse çok sayıda ve farklı karakter ta
şıyan yüksek dereceli öğretim müesseseleriyle araştırma enstitülerinin, tekâmül yolunda başlıca 
rolü oynadıkları görülür ve bir milletin kalkınması için yüksek öğretim müesseselerinin sağlam 
esaslara dayatılarak desteklenmesi ve donatılması icabettiği sonucuna varılır. 

Zamanımızda mühendislik ve mimarlık öğretimi veren ileri bir bilim müessesesinde aşağıdaki 
şart ve özellikler görülmektedir : 

1. Gelişen bir öğretim ancak metotlu ve sürekli araştırma çalışmaları ile paralel olarak yü
rütülmektedir. 

2. öğretim üyelerinin geliştirilmesi öğretim ve araştirma çalışmalarının fiilen varlığı ve sürek
liliği ile sağlanmaktadır. 

3. Teknik ve bilimsel problemlerin çözülmesinde resmî ve özel sektörle işbirliği yapmak ve 
istişari münasebetlerde bulunmak zaruridir. 

4. Bilim ve tekniğin ilerleyişini adım adım takibetmek üzere geniş çapta bilimsel yayın faa
liyeti gösterilmektedir. 

5. Yabancı benzer müesseseler ile bilimsel işbirliği kurmak ve araştırma çalışmalarında dış 
âlemdeki gelişme ve problemlerden faydalanmak için onlar gibi teşkilâta sahip bulunmak gerek
mektedir. 

6. iş hayatının ve endüstrinin değişen ve gelişen şartlarına devamla olarak uyabilmek ve iler
lemek imkânlarını geliştirebilmek için teşkilât ve müfredat değişikliklerinin kolaylıkla yapılmasını 
mümkün kılacak mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. 

7. Çağdaş medeniyette en büyük rollerden birini oynadığında şüphe olmıyan tekniğin ve müs
pet fikirlerin memleket sathına yayılmasında, tekniğin bilim kurumlarına büyük sorumluluk payı 
düşmektedir. 

Bu şartların ve özellikLerin gerçekleşmesi, bilimsel ve dolayısiyle idari bakımdan kendi kendine 
gelişebilen öğretim ve eğitim müesseselerinin kurulması ile mümkün olmuştur. 

Türkiye'de halen mühendis ve mimar yetiştirmekte olan yüksek dereceli teknik okullardan 
İstanbul Teknik Okulu ve İstanbul Akşam Teknik Okulu ile 7475 sayılı Kanunla açılmaları ka-
rarlaştılan İzmir ve Elâzığ teknik okullarının, 165 sayılı Kanunla açılması öngörülen Zonguldak 
Teknik Okulunun ve ileride açılmaları zaruri olan diğer yüksek dereceli teknik okulların açılma
larını ve sonra da gelişerek yaşamalarını sağlamak için (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri) adı altında ve bu kanun teklifinde öngörülen hüviyette teşkilâtlandırılmaları gerekmektedir. 

istanbul Teknik Okulu ve İstanbul Akşam Teknik Okulu : 

1911 yılında (Kondüktör Mektebi Âlisi) adı ile kurulan ve bilâhara (Nafıa Fen Mektebi) ola
rak fen memuru yetiştirilmekteyken 1937 yılında mühendis ve mimar yetiştirmek üzere yeniden 
teşkilâtlandırılan, 1943 yılında yüksek dereceli bir okul haline getirilen ve 1959 yılında da yük
sek mühendislik ve yüksek mimarlık bölümlerini de açmış bulunan İstanbul Teknik Okulu, bünye
sine aldığı değerli öğretim üyelerinin gayretleriyle kısa zamanda büyük ölçüde gelişmiş, öğrenci 
sayısı hızla artmış ve halen 1 400 ü bulmuştur. 

Elektrik, harita ve kadastro, .inşaat, makina mühendisliği ve mimarlık bölümlerinde dört yıl 
süreli mühendislik ve mimarlık öğretimini bir yüksek öğretim kurumu olarak başarı ile ifa etmek
te olan İstanbul Teknik Okulundan şimdiye kadar 2 300 mühendis ve 280 mimar yetişmiştir. Bu 
okuldan mezun olan mühendis ve mimarlardan Amerika'ya gidenler, ora üniversitelerine bağlı 
mühendislik okullarında dört yıllık bir yüksek öğrenimle yetiştirilen (B. S. dereceli) mühen
dislere denk seviyede olduklarını imtihanla isp at etmiş bulunduklarından, onbeş yıldan beri 
onlar gibi doğrudan doğruya (yüksek mühendislik öğrenimine kabul edilmekte ve gene Ameri
kan mühendisleri gibi, aynı süre içinde yüksek mühendis (M. S.) derecesini kazanabilmektedirler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 742) 



_ 26 — 

'Bu sonuç, Amerika'daki yüksek 'mühendis ve yüksek 'mimar yetiştirme sistemine benziyen bit 
sistemi uygulayarak İstanibul Teknik Okulunda da yüksek mühendis ve yüksek imim ar yetiştiril-
mesinin lüzumunu göstermiştir. Böylece, meslekte ilerlemek i&tiyen üsıtün 'kabiliyetli mühendis ve 
mimarlarımıza, sistem değişikliği dolayısiyle İstanbul Teknik Üniversitesinde fazla sene kaybettik
leri için dış memleketlere giderek döviz israfına sebebolmadan bu imkânı sağlayabilme gayesiyle, 
istanbul Teknik Okulunda 1959 - 1960 ders yılından itibaren, şimdilik 4 mühendislik ve bir de 
mimarlık dalında Amerikan sistemine benzer şekilde öğretim yapan yüksek mühendislik ve yük 
sek mimarlık «ihtisas» sınıfları açılmıştır. 

Bu sistem, yani ilk 4 yılda mühendis ve mimar yetiştirdikten sonra, bunlar arasından ancak 
bâzı şartları yerine getirebilmiş olan sınırlı sayıda mühendis ve mimarın yüksek mühendis ve yük
sek mimar olarak yetişiri!mesi yoluna gidilmesi, 5 yıllık bir öğretimle doğrudan doğruya yüksek 
mühendis ve yüksek mimar yetiştirme sistemine nazaran çok daha ekonomik ve 'memleketin insan 
gücünün israfını önlemesi bakımından da çok daha yüksek verimli bir sistemdir. 

Halen Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ve (Eobert College) de bu sistemle öğretim yapmak
tadır. Ancak, İstanbul Teknik Okulunun bu kurumlardan farkı, mühendislik (B. S.) öğrenimin
de bu sistemin memleketimize adapte edilmiş ve memleket şartlarına daha uygun olan bir şeklini 
tatbik etmesidir. Gerçekten, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ve Robert College, aynen Amerika'
da olduğu gibi, sanayinin ve piyasanın, okuldan çıkan mühendisi kendi şartlarına göre eğiteceği 
prensibini göz önünde tutarak mühendislik formasyonu vermekte ve bu sebepten mühendislikle 
ilgili bütün dersleri okutmak zorunda olmadığından bu okullarda haftalık toplamı ders saati sa
yısı 30 un altında kalmaktadır. Halbuki, Türk sanayisinin ve piyasasının henüz istenen seviyede 
eğitici bir duruma gelmemiş olması, okuldan yeni çıkan bir ımühendiMn tam salâhiyetle işe başla
masını gerektirmektedir. Böyle olunca da mühendislik formasyonunun temini süresinde yeteri 
kadar meslekî bilginin de verilmesi zaruri olmaktadır. İşte bu sebepten, İstanbul Teknik Okulu 
Amerikan sistemini, bu şartları göz önünde tutarak memleketimize adapte etmek suretiyle uygu
lamaktadır. Yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık «ihtisas bölümü» ise, Amerika'daki ben
zerlerine tamamen uymaktadır. 

İstanbul Teknik Okulunda 1959 yılında açılmış olan bu «ihtisas» sınıflarına on az 4 yıllık yük
sek dereceli mühendislik ve mimarlık okullarından mezun olanlar, belirli şartları yerine getirmek 
suretiyle kabul edilirler ve en az 1 yıllık bir öğretimden sonra da «yüksek mühendis;» veya «yük
sek mimar»' diplomasını ve unvanını alırlar. Bu yıla kadar İstanbul Teknik Okulunun bu sınıf
larından 200 kadar yüksek mühendis ve yüksek mimar diploma almıştır. Bu sınıflardaki öğre
timin derecesi tamamen uluslararası standartlara uygun bul ummaktadır. 

İstanbul Teknik Okulunun gerek yayın faaliyeti, gerekse öğrenci çalışmalarının meslekî ımı-
hassalası 'olarak ortaya çıkan projeler, öğretim metotlarının zindeliği ve öğretim üyelerinin evsafı 
bu okulun, memlcektimizin yüksek öğretim seviyesinin ön safında yer aldığının delilleri olarak 
gösterilebilir. 

Bu okul mezunları, iş hayatına pek çabuk intibak etmekte ve üstün başarılar göstermektedirler. 
Büyük yatırımlara mâl olan faibrika, santral ve çeşitli işletmeler gibi teknik tesislerin pek çoğunun 
başında teknik bakımdan sorumlu kimseler olarak bulunmakta ve pek de elverişli olmıyan şart
lar içinde bu tesisleri tam >bir salahiyetle işletip idare etmeyi başarabilmektedirler. 

İstanbul Akşam Teknik Okuluna «gelince, gündüzleri öğretim yapan İstanbul Teknik Okulu 
bünyesi içinde ve bu okulun 'bina, lâboratuvar, kütüphane ve 'diğer her türlü tesislerinden ve öğre
tim üyelerinden faydalanmak suretiyle, gündüzleri hayatlarını kazanmak zorunda bulunan tek
nik elemanların geceleri çalışarak meslekte daha fazla yükselmelerini sağlamak için 1959 yılında 
açılmıştır. İstanbul Teknik Okulu öğretim üyelerinin ağır yüklerine ek o'lan yeni sorumlulukları 
yüklenmeyi kabul etmeleri sayesinde, mühendislik öğretimi gibi zor bir öğretim dalında Türkiye'de 
ilk defa gerçekleştirilebilen bu gece öğretimi ile verilen mühendislik formasyonunun seviyesinin 
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uluslararası standartlara uygun olması için müfredat programları denk alarak düzenlenmiş, fakat 
geceleri çalışma saatlerinin daha az oluşu dolayısiyle, gündüz okulunda 4 yılda verilen mühendis
lik formasyonunun Akşam Teknik Okulunda ancak 5 yılda verilmesi mümkün ola/bilmiştir. Böy
lece, şimdilik yalnız İnşaat, Makina ve Elektrik mühendisliği dallarında 5 yıl süreli bir öğretimle 
mühendis yetiştirilmektedir. Bu okulun yüksek mühendislik veren «İhtisas» sınıfları yoktur. Fakat 
Akşam Teknik Okulundan 'diploma allan mühendisler, eşit şartlarla İstanbul Teknik Okulunun 
yüksek mühendislik ihtisas sınıflarına girebilirler. 

Bu okulun halen 650 öğrencisi vardır ve şimdiye kadar 118 mühendis yetiştirmiştir. 
Teklif edilen kanunla Akşam Teknik Okulunun müstakil bir yüksek okul hüviyeti ile değil, 

fakat Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin 'gece öğretimi yapan bir bölümü şeklinde ça
lışması öngörülmüştür. 

Akşam Teknik Okulu, gündüzleri öğretim yapan İstanbul Teknik Okulunun tesislerinden, mal
zemesinden ve öğretim üyelerinden faydalandığı için Devlete son derece ucuza mail olmaktadır. 
7 yıldan beri başarı ile çalışan bu kurum, üniversiteler dâhil olduğu halde bütün yüksek öğretim 
kurumlarına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim, geçen yıl, Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde de, öğretim üyelerine çok daha iyi ve müsait şartlar tanınmak suretiyle gece öğre
timine başlıyabilmek mümkün olmuştur. 

İzmir ve Elâzığ Teknik okulları : 
7475 sayılı Kanunla açılmaları kararlaştırılan İzmir ve Elâzığ Teknik okullarının faaliyete ge

çirilmeleri için lüzumlu bina ihtiyaçları az - çok giderilmişse de öğretim üyesi temininde büyük zor
luklarla karşılaşılmıştır. Son defa Millî Eğitim Bakanlığı bu okulların 'bilimsel ve idari yönetimini 
en eski ve tecrübeli Teknik Okulumuz olan İstanbul Teknik Okuluna vermişse de, biraz sonra aşa
ğıda açıklanan sebepler dolayısiyle Öğretim üyesi bulmaktaki sıkıntının, bu kanun teklifindeki 
çözüm yolları gerçekleşmediği takdirde, giderilemiyeeeği görülmüştür. 

Halen İzmir Teknik Okullunda bir tek Makina Mühendisliği dalının açılabilmesi imkânı hâsıl 
olmuş, fakat bu dalın da gelecek yıl ikinci sınıfının teşkili, gene 'teklif edilen kanunun getireceği 
imkânlara bağlı kalmıştır. 

Elâzığ Teknik Okulunda ilk merhalede Makina ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinin açılması 
düşünülmüşse de mevcut şartlarla bu okulda değil ikinci sınıfları, hattâ ilk sınıfları açmak: için 
bile gerekli öğretim üyelerinin teminine imkân bulunamamıştır. 

Zonguldak Teknik Okulu ve Diğer Teknik Okullar : 
165 sayılı Kanunla açılması kararlaştırılan Zonguldak Teknik Okulunun henüz bina ve tesis

lerinin projelerini hazırlama çalışmaları yapılmaktadır. Bina ve tesislerin hazırlanarak dkulun öğre
tim faaliyetine geçmesi için en az 3 yıllık bir süreye ihtiyaç vardır. Bu bakımdan, öğretim üyesi 
temini için gerekli hazırlıkları yapmak üzere önümüzde, hiç olmazsa 3 yıllık bir zaman mevcut ise 
de, şimdiden teklif edilen kanunun getireceği imkânlar sağlanmaz ve gerekli tedbirler alınmazsa, 
bu okulun öğretime başlatılması da mümkün olamaz. 

Bunlardan başka, memleketin çeşitli yerlerinde, (meselâ Samsun, Kayseri,... gibi), açılması ta
sarlanacak diğer yüksek dereceli Teknik Okullar için de bugün karar verilse bile, gene 4,5 yıllık 
bir süre sonunda bunlar gerçeklenebilir. Fakat, bütün bu okulların açılmalarının 'zaruri olduğu dü
şünülerek şimdiden, bu teklifle sağlanmak istenen imkânların gerçekleştirilmesi ve en önemli fak
tör olan öğretim üyelerini temin için lüzumlu olan hükümleri ve teminatı ihtiva eden bir işleyiş ka
nunun tedvini elzemdir. 

öğretim üyesi bulma zorluğu : 

Yüksek: dereceli teknik okullara öğretim elemanları bulmaktaki zorluğun başlıca sebeplerin
den biri bu kurumlarda bilimsel çalışmaları fiilen zaruri kılan şartların ve tabiatiyle bu çalışmaları 
gerçekleştirecek maddi ve mânevi imkânların, bu okulların statülerinde açıkça yer almamış olma
sıdır. Memleket hizmetinde büyük fedakârlıklara katlanan öğretim elemanlarının müessesenin ge-
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üşmesine parallel olarak artan büyük yükü, bu elemanlar tarafından sadece bir hizmet zevki karşı
lığı olarak paylaşılmaktadır. Fakat, bu elemanlar hangi bilim seviyesinde olurlarsa olsunlar, ben
zeri müessese elemanlarının sahip bulundukları pek çeşitli yetişme ve gelişme imkân]arından mahrum
durlar. Kuruma sadakat ve samimiyetle bağlanmış ve değerleri, memleket yüzeyinde fiilen vazife gö
ren mezunlarla müşahhas ölçüsünü bulmuş-olan öğretim kadrosunun, hakiki hüviyetini ifade eden un
vanları yoktur, tik öğretim kademesinden itibaren kendi seviyesine kadar olan geniş fasılada hiçbir 
unvan ayrılığı gözetilmemiş olması, bütün yüksek öğretimde olduğu gibi mühendislik okulları iein de 
öğretim elemanlarını bu kurumlara çekecek unsurların dikkat dışı bırakılmış boşluklarından biridir. 

Bu yüksek okullarda ders veren öğretim üyeleri ile asistanlarda aranan ilk formasyon yüksek mü
hendislik ve yüksek mimarlık diplomalarını haiz bulunma şartı olduğuna göre ve gerek özel sektör ve 
gerekse devlet sektörünün çeşitli alanlarında bu formasyondaki kimselere temin olunan maddi imkân
lar göz önünde tutulacak olursa, bunların yüksek dereceli teknik okullarda neden dolayı görev almak 
istemedilkeri de kolayca anlaşılır. 

Diğer taraftan, bu gibi mühendislik ve mimarlık öğretimi yapan yüksek dereceli teknik okullara 
öğretim üyesi yetiştiren bir özel kurum mevcut ddeğldir ve olamaz. Bu öğretim üyeleri, yine kendi 
müesseseleri içinde, asistanlıktan başlıyarak sıkı bir çalışma ve uzun yıllar sonunda yetişirler. Mese
lâ halen, memleketimizde eski ve gelişmiş bir mühendislik okulu olan İstanbul Teknik Okulunda ca
ri usule göre, öğretim üyesi ollmak arzu eden hevesli ve kaabiliyetli genç yüksek mühendis ve yüksek 
mimarlar asistan unvanı ile bu okula alınarak en az 5 yıl asistanlıkta çalışmakta ve bu süre içinde 
bir yabancı dil imtihanı geçirmek, bir yeterlik çalışması hazırlıyarak jüriye kabul ettirmek ve nihayet, 
bir deneme dersini de başarı ile vermek zorundadırlar. Ancak bundan sonra asistanlıktan (öğret
men) lige geçebilmektedirler. Halbuki, asistanlık akademik bir kademe olduğu halde, «öğretmen» 
unvanı sadece ilk ve orta öğretimde kullanılmaktadır. Başka memleketlerdeki mühendis yetiştiren 
yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyelerine doçent, profesör,... gibi akademik unvanlar veril
mektedir. istanbul Teknik Okulunda, yukarda açıklanan şekilde akademik bir çalışmayı başarı ile ik
mal eden bir asistan, bu başarısının mükâfatı olarak, akademik hiyerarşinin ilk kademesi olan asis
tanlığını kaybederek «öğretmen» unvanını almaktadır. Bundan başka, Barem Kanununa uygun olarak 
500 lira maaş alan bu yüksek mühendis veya yüksek mimar asistanlara 439 sayılı Kanun gereğince 
ödenen 200 lira aylık tazminat da kesilir. Öğretim üyelerine ise her hangi bir tazminat verilmediğin
den, bu başarılı elemanın aylık kazancı da böylece azalmış olur. 

İşte bütün bu sebepler, ne maddi ve ne de mânevi bakımdan hiçbir cazip tarafı bulunmıyan Tek
nik Okul öğretim üyeliğine istekli olacak değerli, genç elemanların temininde çekilen sıkıntının baş
lıca âmilidir. 

Mevcut en eski Teknik Okulumuza, İstanbul gibi nisbeten teknik eleman ve öğretim üyesi temini 
daha kolay olan bir yerde kurulmuş olmasına rağmen öğretim üyesi ve asistan bulunmasında büyük 
güçlükler çekildiği göz önünde tutulursa, memleketimizin değişik yerlerinde açılması bir zaruret 
olarak ortaya çıkan yeni yüksek dereceli teknik okullara öğretim üyesi sağlanmasının hemen hemen 
imkânsız olacağı kolayca görülür. 

İşte, teklif edilen kanunla bu güçlükleri ortadan kaldırarak mühendis yetiştiren yüksek dereceli 
okullarda öğretim üyeliği ve asistanlık görevlerini maddi ve mânevi bakımdan çekici hale sokacak ye
ni hükümler getirilmektedir. 

Okulların adı : 
Mühendis, yüksek mühendis, mimar ve yüksek mimar yetiştiren İstanbul Teknik Okulu ile bu 

okulun benzeri olarak açılması düşünülen diğer yüksek dereceli teknik okullara «Teknik Okul» adı
nın verilmesi, teknik öğretim alanında çalışan ve orta dereceli okulları da içine alan genel bir deyim 
oluşu dolayısiyle, birçok karışık ve yanlış anlayışa sebebolm aktadır. 

Halen memleketimizde faaliyette bulunan ve yalnız mühendis ve mimar yetiştirmekte olan özel 
Teknik Okullar, Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen «Özel Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okul
ları» adı ile tanınmakta oldukları halde, devlete bağlı ve Devletin sağladığı imkânlara dayanan, 55 
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yıllık geçmişi bulunan, yüksek mühendis ve yüksek mimar da yetiştiren İstanbul Teknik Okulunun 
ve bundan sonra açılacak benzerlerinin sadece «Teknik Okul» adı ile adlandırılması, bu okullara lâyık 
oldukları önemi ve değeri vermemek demek olacaktır. 

Diğer taraftan, sınırlı bir okul sistemi dışında akademik ve üniversiter sistemin gerektirdiği çalış
ma metotlarını uygulıyan bir yüksek öğretim kurumu olması dolayısiyle İstanbul Teknik Okuluna ve 
yeni açılacaklara «Okul» denmesi de gerçek hüviyetlerine uygun düşmiyecektir. 

Bu bakımdan, bu kurumları Özel Mühendislik Okullarından ayırdederek Devlete bağlı olduklarını 
da açıkça göstermek için gerek İstanbul Teknik Okuluna ve gerekse ileride Devlet tarafından açılacak 
olan diğer mühendislik okullarına «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi» adının verilmesi en 
doğru, gerçeğe ve hakkaniyete en uygun olan bir tutumun ifadesi olacaktır. 

Kısaca, İstanbul Teknik Okulu, mühendislik öğretimi veren yüksek okulların haiz olmaları 
lâzımgeldiği belirtilmiş bulunan imkânlara hakkiyle lâyık olduğunu ispat etmiş bir örnek olmak 
üzere mütalâa edilebilir. Buna göre, yukarda 7 madde halinde arz olunan şart ve özelliklere bir 
an evvel intibak ettirilmeye halk kazanmıştır. 

Mühendis yetiştirinelk üzere yeni açılacak yükselk dereceli okullara da inkişaf imkânları verile
rek onların da kısa bir süre içinde aynı şartlara intibak edecek duruma getirilmeleri zaruridir. 
Bu hususların gerçekleştirilmesi, yeni bir kuruluş ve işleyiş kanununun 'kabulü ile mümkün ola
caktır. işte bu 'kanun teklifi, bu amaca erişmek için hazırlanmıştır. 

Bu kanun teklifine ekli kadro cetvelleri, Millî Eğitim Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlü
ğüne ait kadro cetvellerinde «Teknik Okullar» başlığı altındaki kadroların hemen hemen aynıdır. 
Bu sebeple bu kanun teklifi Devlete yeni bir malî külfet de yüklememektedir. 

MADDELER GEREKÇESİ 

Birinci kısım (Madde 1 ve madde 2) : 

Bu kısımda Devlet mühendislik ve mimarlık akademilerinin fonksiyonu belirtilmektedir. Mü
hendis, mimar ve özel yönetmeliğe göre yüksek mühendis ve yüksek mimar yetiştiren, gereğine 
göre geceleri öğretim yapmak üzere akşam bölümleri de açabilen bu yüksek öğretim kuramları. 
genel gerekçede belirtilen sebepler muvacehesinde, gelişmelerini ve yaşamalarını sağlıyacak olan 
bilimsel özerkliğe kavuşturulmalıdır. Hattâ, yeni açılması düşünülen üniversiteler ve yüksek 
okullar problemini görüşmek üzere Millî Eğitim Balkanının Başkanlığında Mart 1966 ayında top
lanarak çalışmalarına devam eden xc son toplantısını 9 Mayıs 1966 tarihinde yapmış 'bulunan üni
versiteler temsilcilerinin katıldıkları istdşari kongrenin hazırladığı raporda, memleketlimizde ön 
plânda mühendis ve mimar yetiştiren yüksek öp-retilm kurumlarının açılması, bunların üniversiter 
bir statüye ve özerkliğe kavuşturulmaları, bir hükmü şahsiyet haline getirilmeleri ve bütçelerinin 
katma bütçeli olması tavsiye olunmuştu. Fakat biz, Devlet mühendislik ve mimarlık akademile
rinin, özellikle yeni açılacak olanlarının kurulur) gelişmeleri ve Devletle olan münasebetlerinin 
kendilerine yararlı olabilmesi için şimdilik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmalarını, fakat bilim
sel balkımdan tam bir özerkliğe sahip bulunmalarını faydalı görüyoruz. Bu kurumların müstak
bel gelişmeleri bakımından bilimsel özerklik zaruridir. Zira, Millî Eğitimi Bakanlığı, çeşitli mü
hendislik ihtisas dallarında ileri bir öğretim seviyesinin gereklerini yakından izleyip yetki ile ka
rar verebilecek kapasitedeki elemanları kendi yönetim kadrosu içinde devamlı olarak toplayamaz 
ve yetersiz Mr bilimisel müdahale ise, bu kurumların çağdaş tekniğin il eriem'elerine ayak uydur
malarını köstekler, geri (kalmalarına sebebolur. 

Mühendis ve mimar, yüksek mühendis ve yüksek mimar yetiştirilmesi için konan minıilmum sü
reler, halen İstanbul Teknik Okulunda uygulanmakta olan sürelerdir ve esasen, dünya standart
larına göre tesbüt edilmiş olduğundan, bu sürelerde bir değişiklik yapılması cihetine gidilmemiştir. 
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İkinci kısım (Madde 3, 4, 5,6 ve 7) : 

Bu kısım, akademilerin çeşitli organlarını tarif ve bu organların görevlerini tesbit etmektedir. 
Halen İstanbul Teknik Okulunda şube (yani bölüm) organı olarak mevcut bulunan Şube Ku

rulu ve Şube Şefi yerine, Bölüm Genel Kurulu. Bölüm Profesörler Kurulu, Bölüm Yönetim Ku
rulu ve Bölüm Başkanı konmuştur. Teklif olunan kanundaki Bölüm Genel Kurulu, şimdiki Şu
be Kurulunun eş değeri olup da Bölümün bütün öğretim üyelerindem teşekkül etmekte ve halbuki 
en basit işler için bile böyle geniş bir kurulun toplanması hem lüzumsuz bir enerji israfına ve 
vaMlt kaybına sebebolmakta, hem de çoğunluğun sağlanması ilıer zaman mümkün 'olamamaktadır. 
işte bunun için, bölümün genel yönetimine bir yön vermek ve yöneticileri seçmek üzere Genel Ku
rula istişari bir hüviyet tanınmış, ona mukabil daha kolay toplanabilen ve işleri daha çabuk gö
rebilen 5 kişilik (küçük bir Yönetim Kurulu düşünülmüştür. Bu suretle, meselâ her türlü forma
litesi ikmal edilmiş olan bir öğrencinin mezuniyet, kararının çıkarılması için Genel Kurulun top
lanmasını beklemeye ihtiyaç kalmıyacak, Yönetim Kurulu gerekli kararı derhal alabilecektir. 

Özet olaralk, Bölüm Yönetim Kurulu, Bölümün her türlü işlerini görecek olan bir organdır. Yö
netim Kurulu üyelerinin, demokratik nizama uygun olarak seçimlerinin yapılması ise, Genel Ku
rula bırakılmıştır. 

Bunun yanında bir de (Bölüm Profesörler Kurulu) düşünülmüştür. (Madde 5). 
Bölüm Profesörler Kurulu, bölümün öğretim üyeleriyle ilgili 'konuları inceler ve karara bağ

lar. teinde doçentlerin ve öğretim görevlilerinin de bulunacağı kalabalık bir Bölüm Genel Kuru
lunun veya sadece 5 kişiden kurulu olan Bölüm Yönetim Kurulunun bir profesör hakkında karar 
alması doğru olmıyacağından, her hangi bir profesörle ilgili terfi, tâyin veya görevlendirme Gribi 
konuları, yine ancak profesörlerden teşekkül eden bir kurulun ineelîverek karara bağlayabileceği 
düşünülmüş ve böyle bir (Profesörler Kurulu) nun ihdasına lüzum görülmüştür. 

Bölüm Profesörler Kurulu, bölümün doçentleri hakkında da karar alabileceği için, bu kurulda 
iki doçentin de bulunmasının uyprm olacağı mütalâa edilmiştir. 

7 nci maddenin konusu olan (Bölüm Başkam), halen İstanbul Teknik Okulundaki fSnbe Şefi) 
nin yerine konmuştur. (Şube) ve (Şef) deyimleri yerine, Türkçe olan (Bölüm) ve (Başkan) ke
limeleri kullanılmıştır. 

Bölüm Başkanı. Yönetim Kurulu ile Bölüm Profesörler Kurulu ve Bölüm Genel Kurulu gibi 
kurullara Başkanlık edeceğinden, ve vönetmeb'klerin hükümlerini ve çeşitli kurulların aldıkları karar
ları vürıitme trörevi ile Görevlendirilmiş olduğundan, profesörler arasından ve Bölüm Genel Kurulu 
tarafından seçilmesi UVPTIU olanaktır. Ayrıca, müessesenin Devlet ve Hükümetle olan ilişkileri 
bakımından, böylece seçilen Bölüm Başkanının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da tasvip gör
müş olması gerekeceği düşünülerek 7 nci maddeye (seçilir ve Millî Eğitim Bakanlığınca atanır,) 
kaydı konmuştur. 

Di^er taraftan, böyle idari bir fyörevin sürekli olarak belirli 'bir kimsenin omuzları üzerine 
yüklenmesini önlemek üzere. Bölüm Başkanının iki yıl için seçileceği ve aynı Başka/nın da ancak 
arka arkaya iki defa seçilebileceği kaydı konmuştur. 

İkinci kısım (Madde 8, 9, 10 ve 11) 
Kendilerini yünetecek bir kimsenin seçiminin büyük bir çoğunluğun katılması ile yapılmasını 

sağlamak üzere Bölüm Başkanını seçecek olan Bölüm Genel Kurulunun üçte iki çoğunlukla top
lanması şartı konmuştur. 

8 nci madde, akademinin bütünü ile ilgili organları belirtmektedir. 
9 ncu maddede söz konusu edilen (Akademi Genel Kurulu), bundan önce bölümler için açık 

landığı gibi, bütün bölümlerin genel kurullarının bir araya gelmesiyle teşekkül eden kalabalık ve 
dolayısiyle istişari bir kuruldur. Fakat, bütün akademinin başkanı ve temsilcisi olan Akademi 
Müdürünün seçiminin, kurumun bütün mensuplarının büyük bir çoğunluğunun müspet oyları ile 
yapılmış olmasını sağlamak üzere, Akademi Müdürünü seçme görevi bu Genel Kurula verilmiştir. 
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ıo ncu maddedeki (Akademi Yönetim Kurulu), halen İstanbul Teknik Okulunda mevcut bu

lunan (Okul Kurulu) na benzeyen bir organdır. Yalnız, önceki Akademi Başkanının da bu ku
rulda bulunması, evvelce yapılan işler ve izlenen yönetim sistemi hakkında bilgisine başvurulması 
gerekeceği düşüncesiyle lüzumlu görülmüştür. 

(Akademi Yönetim Kurulu) akademinin en yetkili organıdır. Bölümler arasında koordinasyo
nu sağlamak ve akademinin bütünü ile ilgili kararları almak bu kurulun görevidir. 

(Devlet mühendislik ve mimarlık akademüeri) gibi bilimsel özerkliği bulunan ve memleketimizin 
teknik yönden gelişmesinde büyük görevleri bulunan yüksek öğretim kurumlarının başlarında bu
lunacak kimselerin o mevkilere, bu kurumların mensupları arasından seçimle getirilmelerinin, 
yönetimde ve çalışmalarda ahengi sağlıyacağı ve kurumun demokratik yönden itibarını yükselte
ceği düşünülmüş, aynı zamanda müdürün, Millî Eğitim Bakanının bir bakımdan temsilcisi sıfa-
tiyle Devletin sağlıyacağı otoriteye de sahip bulunmasını temin için 11 nci maddeye (Mülî Eği
tim Bakanınca atanır) kaydı konmuştur. 

Bölüm başkanları için olduğu gibi, müdürlük sorumluluğunun da bir tek şahsın omuzları üze
rine sürekli olarak yükletilmemesi için, müdürlerin görev sürelerinin üç yıl olacağı, fakat her 
hangi bir müdürün arka arkaya bir defa seçildbileceği hükmü konmuştur. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademileriarası kurul (Madde 12) : 
Üniversitelerdeki (Üniversitelerarası Kurul) ve İktisadi ve Ticari İlimler akad emil erindeki 

(Akademilerarası Kurul) gibi, ilerde memleketimizin çeşitli bölgelerinde açılacak olan Devlet 
mühendislik ve mimarlık akademileri arasında işbirliğini, koordinasyonu, yönetim ve eğitim 
beraberliğini, karşılıklı denetlemeyi ve Devletle olan teması sağlamak için Millî Eğitim Bakanı
nın başkanlığında toplanan bir (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurul) un 
lüzumu aşikârdır. Akademilerden istenen görevlerin kendilerine iletilmesi bakımından, bu ku
rulda Millî Eğitim Bakanlığının teknik öğretimi yöneten müsteşarı ile talim ve terbiye daire
si başkanı veya temsilcisinin ve yapılan eğitime sanayiin isteklerini de göz önünde tutarak bir 
yön verilmesini sağlamak üzere tüzel kişiliği haiz Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden tem
silcilerin istişari olarak katılmaları öngörülmüştür. Bu bakımdan, bu kurul, gelişmiş yabancı 
memleketlerin birçoğunda mühendis yetiştiren kurumlarda mevcut bulunan ve sanayi temsilci
lerini de içine alan (Geliştirme konseyleri) nin görevlerini de ifa edecek ve genel olarak, eğiti
me verilecek olan yönü de tesıbit edecektir. 

Üçüncü kısım (Madde 13 ilâ Madde 25) : 

Kanun teklifinin bu kısmı (Öğretim heyeti) ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Bütün 
dünya memleketlerinde mühendis, yüksek mühendis, mimar ve yüksek mimar yetiştiren yüksek 
öğretim kurumlarının öğretim üyeleri akademik unvanlara sahiptirler. Şimdiye kadar yalnız bi
zim -memleketimizde bu kuralın dışında kalınmış ve meselâ yıllardan beri memleketimize de
ğerli mühendis ve mimarlarla yüksek mühendis ve yüksek mimarlar yetiştiren İstanbul Teknik Oku
lunun öğretim üyelerine sadece «öğretmen» adı verilmiştir. Bununla beraber, bu müessesede yine 
akademik hiyerarşinin ilk kademesi olan (asistanlık) mevcutsa da doçentlik ve profesörlük kademe
leri mevcut değildir. Halbuki, asistanlıktan bir üst kademe olarak düşünülen akademik kademe öğ
retmenlik değil, doçentliktir. 

Mühendislik öğretimi yapacak kurumların açılabilmesi ve gelişmesi için karşılaşılan en büyük 
zorluk, yeterli öğretim üyesi bulunması problemidir. Sadece, mühendislik mesleki için ücret istik
rarının bulunduğu sıralarda öğretim üyesi olarak kendilerini vakfetmiş elemanların gayretleri 
ile yaşamakta olan İstanbul Teknik Okulu için bile yeni öğretim üyesi temini güçlüğü mev-
cudolduğuna göre, memleketin plânlı ekonomik gelişmesinin temelini teşkil eden mühendis ve mimar
ları yetiştirecek, teknik alanda gerekli araştırmaları yapacak ve momleket yüzeyine yayılacak 
olan yeni yüksek öğretim kurumlarını açabilmek için gerekli yüksek kaliteli öğretim üyelerinin 
temini, mevcut şartlarla hemen hemen imkânsızdır. Bu zorluk, ancak bu gibi mühendislik öğ 
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retimi yapan kurumlarda öğretim üyeliği meslekini maddi ve mânevi yönlerden çekici hale getir
mekle bertaraf edilebilir. 

İşte bu bakımdan, (Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri) öğretim heyetine, diğer mem
leketlerdeki benzerlerinde olduğu gibi, akademik unvanların verilmesi ve asistanlıktan sonra doçent
lik ve profesörlük kademelerinin ihdası öngörülmüş, ayrıca, bu kurumlara bütün zamanlarını ayıra-
mıyan, fakat bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmak istenen elemanlar bulunduğu takdirde bunla
rın da, (Öğretim görevlisi) olarak istihdam edilmeleri düşünülmüştür. 

Böyle bir kurumda, doğrudan doğruya mühendislik formasyonu ile ilgili olmıyan yabancı dil 
dersleri okutacaklara, diğer meslek dersleri öğretim üyelerinden farklı olarak ve benzeri kurumlarda 
da alışıldığı gibi (Okutman) unvanı verilmesi, lâboratuvarlardaki çalışmalarda ve benzeri işlerde 
istihdam edilmek üzere akademik formasyona sahibolmıyan teknik personelin de (Uzman) adı ile 
çalıştırılmaları öngörülmüştür. 

Asistanların doçent ve daha sonra profesör olabilmeleri için meselâ, doktora veya bir yeterlik 
çalışması yapmak, yabancı dil imtihanı geçirmek, bir eser meydana getirmek, gibi belirli akademik 
çalışmaları yerine getirmiş olmaları şartı konmuş olup, özet olarak asistanlıktan profesörlüğe 
kadar her kademe için aranacak şartların, en az benzeri akademik kurumlarda arananlardan farklı 
olmamasına dikkat edilmiştir. Bunlara ilâveten, veni açılacak akademilere mevcut akademilerden 
öğretim üyesi gönderebilirle imkânlarını da sağlamak için, ileride (Geçici maddeler) dekilerden 
başka, avrıea 14 ncü maddenin a) bendine de bir doçentin profesör olabilmesi için, (tki yılı men
sup bulunduğu akademi dışındaki bir akademide olmak üzere en az beş yıl eylemli veya eylemsiz 
olarak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde doçentlik yapmış olmak) şartı konmuştur. 

Öğretim üveliği özelliklerini haiz olmakla beraber sürekli olarak kurumun esas kadrosuna alınma
ları mümkün olmıyan değerli elemanlar mevcut bulunduğu zaman, bunlardan belirli bir süre için fay
dalanmak istendiği takdirde, sözleşmeli olarak çalıştırılmaları imkânı da madde 21 de düşünülmüştür. 
Bu maddeye göre, sözleşmeli olarak, yabancı uyruklu profesörler getirtmek de mümkün olacaktır. 

Dördüncü kısım (Madde 26, 27 ve 28) : 
öğretim üyelerinin zamanlarını Akademiye ayırmaları ve ayrıca, yukarda belirtildiği gibi, mânevi 

çekicilik yanında maddi çekiciliği de artırmak için öğretim üyelerine, bulundukları kademeye göre 
(Akademi tazminatı) adı altında bir ek ücret verilmesi düşünülmüştür. Zira, her biri en az bir yük
sek mühendis veya yüksek mimar olan bu öğretim üyeleri, özel sektörü bir tarafa bırakınız, Devlet 
sektörünün bile Millî Eğitim Bakanlığı dışında kalan istihdam alanlarında çalıştırıldıkları takdirde, 
yevmiyeli personel yönetmeliği hükümlerine göre oldukça yüksek ücretler alabildikleri göz önünde tu
tulursa, bu formasyondaki öğretim üyelerini daha az bir ücretle cezbederek öğretim hizmetinde ça
lıştırmanın mümkün olamıyacağı aşikârdır. 

İşte bu bakımdan, mânevi çekicilik yanında maddi çekiciliği de sağlamak gayesi ile, teklife (Akade
mi Tazminatı) ile ilgili hükümler konmuştur. 

Bu Akademilerin geceleri öğretim yapan bölümleri de bulunduğu takdirde, gece öğretiminin güç
lüğü göz önünde tutularak, Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde gece öğretimi yapılması 
için öğretim üyelerine ödenen ücretleri belirten kanundaki hükümlere paralel olmak üzere teklifte 28 
nci madde yer almış bulanmaktadır. Yeni açılacak akademilerin öğretim üyesi ihtiyacını, bu akade
minin esas öğretim üyeleri yetişinceyo. kadar mevcut akadcm ilerdeki öğretim üyeleriyle karşılamak 
için Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kanunda olduğu gibi, başka bir Akademide geçici olarak gö
revlendirilecek öğretim üvelerine brüt maaşlarının % 75 i nisbetindc mahrumiyet ödeneği verilmesi 
öngörülerek bu husus 27 nci maddede belirtilmiştir. 

Beşinci kısım (Madde 29, 30 ve 31) : 

Bu kısımda kurumun çalışabilmesi için lüzumlu personele ait hükümler bulunmaktadır. Üniversiter 
sistemdeki kurumlarda bir (Genel sekreter) mevcutsa da (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri) nde kurumun dışından alınacak akademik formasyonu bulunmıyan bir kimse yerine, öğretim 
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ve yönetim işleriyle meşgul olan iki Müdür Yardımcısı bulunmasının ve bunların öğretim heyeti ara
sından müdür tarafından seçilmelerinin, kurumun işlerini daha iyi kavramaları ve öğrencilerle olan 
münasebetlerin selâmetle yürütülmesi bakımından daha faydalı olacağı düşünülmüştür. Dolayısiyle, 
kanun teklifinde (genel sekreter) e yer verilmemiştir. 

Altıncı kısım (Madde 32, 33, 34, 35, 36 ve 37) : 
Bu kısımdaki 6 madde, disiplin işleriyle ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Bu hükümler, Memu

rin Muhakemat Kanunu gereğince yapılması gereken soruşturma ve kovuşturmalar dışında kalan di
siplin cezalarını belirtmekte olup üniversitelerle İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine uygulanan 
hükümlerden farklı değildir. 

Yedinci kısım (Madde 38, 39, 40, 41, 42 ve 43) : 
Bu kısımda malî hükümlere ait maddeler yer almıştır. Bütçenin nasıl hazırlanacağı, tahakkuk 

ve ita âmirleri hakkında kayıtlar konmuştur, önemli bir husus, 40 ncı maddede belirtilmiştir. Bu 
madde, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde bir döner sermayenin tesis olunması ile 
ilgilidir. Gerçekten, bu akademiler gibi bilimsel ve teknik kurumların sanayi ile işbirliği yapma
ları hem kendi gelişmeleri, hem de memleket sanayiine yol göstermeleri bakımından zaruridir. Bu 
işbirliğinin en tabiî bir sonucu olarak, kurumun lâboratuvarlarmda sanayicilerin karşılaştıkları 
müşkilleri çözecek deneme ve araştırmaların yapılmasıdır. Akademiler, memleket sanayiinin kar
şılaştığı problemleri çözerken, yaptığı bu çalışmaların karşılığı olarak kendi yönünden de lâbora-
tuvarlarınm ve teçhizatının zenginleşerek gelişmesini sağlayabilmelidir. İşte, 40 ncı madde bu im
kânı sağlayacak olan bir döner sermayenin bu kurumlara verilmesini âmirdir. 

Diğer taraftan, bu gibi kurumların yapacakları bilimsel çalışma ve araştırmalar malî mevzuatın 
kısır hükümleriyle sınırlandığı takdirde istenen ve beklenen sonuçları almaya imkân bulunamaz. Bu 
sebeple, 42 nci maddede belirtildiği gibi, bu kurumlar tarafından yapılan bilimsel ve teknik inceleme
lerle araştırma ve yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında 2490 savüV Artırma ve Ek
siltme Kanunu ile bu kanunun tadillerine ait hükümlerin uygulanmıyacağı kaydı konmuştur. 

Sekizinci kısım (Madde 44, ilâ 65) : 
44 ncü madde, pek zor yetişen bilgili teknik elemanlar sınıfına dâhil bulunan Devlet Mühendislik 

ve Mimarlık Akademileri öğretim üyelerinden, memleketin her alanında gerektiği zaman faydalana
bilmek için tedvin edilmiştir. Bu elemanlardan beklenen faydalanmayı sağlayabilmek için araştır
ma ve inceleme çalışmalarında kendilerine geniş bir serbesti tanımak zorunluğu vardır. 

46 ncı madde emekliye ayrılma ile ilgilidir. Kafasiyle çalışan kimseler bütün dünyada çok ileri yaş
lara kadar faal durumlarını muhafaza etmektedirler. Avrupa'da 80 in üstündeki yaşlarda büyük 
başarılar elde eden ve kendilerinden çok faydalanılan profesörler mevcuttur. Esasen, bir bilim ada
mı, bedenen çalışan bir kimseden çok daha uzun süre sağlam bir beyinle yaşayabilmektedir. Memle
ketimizde zaten sayıları çok az olan teknik alandaki bilim adamlarından maksimum verim alabil
mek için, kendilerinden yararlanıldığı sürece çalışabilmelerini sağlamak gereklidir. İşte bu mak
satla, mühendislik akademilermdeki profesörlerin sağlık durumları elverdiği takdirde 70 yaşma 
kadar eylemli alarak çalıştırılmaları için 46 ncı madde bu kanun teklifi içine konmuştur. 

Bu kanun teklifi, yeni açılacak mühendislik ve mimarlık akademilerinin gelişmelerini 52 nci 
madde hükümleriyle sağlamaktadır. Yeni açılacak bir akademi, bu teklifin geçici hükümler kıs
mında söz konusu edilen İstanbul Teknik Okulunun hailen bulunduğu ileri bir durumda olamıya-
cağından ve kendi haline bırakıldığı takdirde uzun yıllar zarfında kendinden beklenen gelişmeyi 
gerçekleştiremiyeceği aşikâr olduğundan, böyle genç bir akademiyi daha eski ve tecrübeli başka 
bir akademinin yönetimine vermek doğru olacaktır. Nitekim, son açılan İzmir Teknik Okulu ile 
açılması düşünülen Elâzığ Teknik Okulu, eski ve denenmiş bir kurum olan İstanbul Teknik Oku
lunun himayesi altına verilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi aynı şekilde İstanbul Üniversitesi 
ile İstanbul Teknik Üniversitesinden yardım görmektedir. Bu yardım ve desteklerle gelişen bir 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de yeni açılan başka bir akademinin gelişmesini sağlıyacak 
ve bu olay, atomlararası zincirleme reaksiyonlar gibi yayılarak genişjliyebilecektir. 
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53 ncü madde ile, 52 nci madde gibi, yeni açılacak akademilerle ilgilidir. Esasen yüksek mü
hendis ve yüksek mimar sayısının mühendis ve mimar sayısından daha az olması teknik hiyer
arşi piramidinin teşekkülü için zaruri olduğundan, yetiştirilecek yüksek mühendis ve yüksek mi
marların sayalarınım az, fakat kalitelerinin çok iyi olmasını sağlamak üzere yeni açılacak akademi
lerde bu elemanları yetiştirecek sınıfların açılmasını bâzı kayıt ve şartlara bağlı tutmak doğru ve 
yerinde bir tedbir olacaktır. 

-: Geçici hükümler (Madde 1 ilâ 11) : 
Geçici hükümler, ha'len memleketimizde üniversiteler dışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

olarak mühendis, mimar, yüksek mühendis ve yüksek mimar yetiştiren yegâne yüksek öğretim 
kurumu olan istanbul (Yıldız) Teknik Okulunun bu kanun hükümlerine nasıl intibak ettirilece
ğini belirtmek için düzenlenmiştir. 

Bugüne kadar yetiştirdiği mühendis ve mimarların ve 1959 da açılan ihtisas sınıflarında yeti
şen yüksek mühendis ve yüksek mimarların kaliteleriyle hakikaten gelişmiş ve tecrübeli bir ku
rum ^olduğunu ispat etmiş bulunan İstanbul Teknik Okulu bugünkü seviyesine, yıllardan beri fe
ragatle çalışan öğretim üyelerinin 'gösterdikleri gayret ve fedakârlıklarla erişmiş bulunmaktadır. 

Geçici m'ackle 4, yıllardan beri bu kurumda çalışan değerli öğretim üyelerinden en az 18 yıl 
müstakil ders okutmak suretiyle öğretmenlik yapmış olanlara ve teknik veya bilimsel bir eser mey
dana getirmiş olanlardan da 12 yıl müstakil ders vererek öğretmenlik görevini ifa etmiş olanlara 
(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Profesörü) unvanının verilmesini âmirdir. Aynı şe
kilde Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Doçenti unvanını alabilmek için ise, bir ya
bancı dil imtihanım başarı ile geçirmiş olmak şartiyle, minimum müstakil ders vermiş olma süresi 
5 yıl olarak teöbit olunmuştur. 

Bu şartları yerine getirmemiş olanlar için belirli bir süre sonunda aynı unvanları elde etmek 
imkânı mevcuttur. Fakat bu gibilere bu imkânlar verilirken, Hükümetin İstanbul dışında ve mem
leketin çeşitli yerlerinde açmayı tasarladığı mühendis yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğ
retim üyesi temini probleminin de çözümlenmesi düşünülmüş ve Geçici madde 7 de belirtildiği 
gibi 12 yıl öğretmenlik yaptığı halde bilimsel bir eser meydana getirmemiş olanların 3 yıl içinde 
bir eser meydana getirmek ve bu üç yılın bir yılını mensup bulunduğu Akademi dışındaki bir Aka
demide öğretim görevi ile geçirmek şartiyle profesörlüğe geçebilecekleri ve aynı şekilde, 5 yıllık 
süreyi doldurmamış bulunan kimselerin de başka bir Akademide görev almak şartiyle doçent 
olabilecekleri kaydı mevcuttur. Bu madde, İstanbul Teknik Okulundaki bâzı öğretim üyelerinin 
yeni açılacak akademilerde çalışmalarını ve dolayısiyle bu akademilerin açılabilmesini sağlıyacak-
tır. 

Geçici madde 10, intibak için zaruri olan bir hükmü ihtiva etmektedir. Nitekim bu kayıt, ev
velce Istanlbul Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi haline geçirilirken aynen 
uygulanmıştır. 
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Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri 
kanun teklifi 

\ BİRİNOt KISIM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri mühendis, mimar, yüksek mü
hendis ve yüksek mimar yetiştiren, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı, bilimsel özerliği olan 
yüksek dereceli öğretim ve araştırma kurum
larıdır. 

Mühendis ve mimarlık bölümlerinin süresi 
en az dört yıl, tamamen denk programlarla ge
celeri öğretim yapan bölümlerinin süresi ise en 
az 5 yıldır. 

Özel yönetmeliğine göre belirli şartları ye
rine getirmiş mühendis ve mimarları yüksek 
mühendis ve yüksek mimar seviyesine çıkara
cak olan bölümlerinin süresi ise en az bir yıl
dır. 

MADDE 2. — Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri, mühendislik ve mimarlık mes
leklerimde ve bu mesleklerle ilgili konularda 
öğretim ve araştırma yapan çeşitli bölümler
den, enstitü ve diğer bilimsel kurumlardan 
teşekkül eder. Bu teşekküllerin kurulması, 
kaldırılması, değiştirilmesi ve yönetim esasları 
okul yönetim kurulunun teklifi ve Millî Eğitim 
Bakanlığının onamı ile yapılır. 

IKlNCt KISIM 

Kuruluş 

I - Bölümlerin organları : 

MADDE 3. — Bölümlerin organları şunlar
dır : 

a) Bölüm genel kurulu, 
b) Bölüm profesörler kurulu, 
c) Bölüm yönetim kurulu, 
d) Bölüm başkanı. 

MADDE 4. — Bölüm genel kurulu o bölü
mün profesörleri ve doçentleriyle bir dersin 
öğretiminden başlıbaşma sorumlu olan öğretim 
görevlilerinden teşekkül eder. 

Bölüm genel kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilen

diren konularla bölümde kürsü ve sair bilimsel 
kurumların teşkili için teklif ve temennilerde 
bulunmak, 

b) Tüzük ve yönetmelikler hakkında tek
liflerde bulunmak, 

c) Bütçe, kadro ve ödeneklerle ilgili konu
larda mütalâa bildirmek, 

d) Bölüm başkanı ve bölüm ve akademi 
yönetim kurulu üyelerini seçmek. 

Bölüm genel kurulları, mürettep üyenin ço
ğunluğu ile toplanır ve bölüm başkanı ayrık 
olmak üzere, kararlarını bulunanların çoğunlu
ğu ile alır. Genel kurul normal olarak her yarı 
yılda bir defa bölüm başkanının çağırışı ile 
toplanır. Bunun dışında, bölüm mürettep üye 
sayısının en az üçte birinin yazılı isteği üzerine 
bölüm başkanı, genel kurulu toplantıya çağırır. 

MADDE 5. — Bölüm profesörler kurulu, 
profesörler ile doçentlerin kendi aralarından se
çecekleri iki doçent ve profesörü bulunmıyan 
derslerin akademik bakımdan kıdemli olan do
çentinden kurulur. 

Bölüm profesörler kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölüm profesör ve doçentlerinin tâyin 
ve terfilerine esas olacak kararı almak; 

b) Geçici olarak görevlendirilecek öğretim 
üyelerinin seçimini yapmak. 

Bölüm profesörler kurulu iki ayda bir mü
rettep üye sayısının üçte iki çoğunluğu ile top
lanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile 
alır. 

MADDE 6. — Bölüm yönetim kurulu, göre
vi başında bulunan başkan, öğretim görevine 
devam eden önceki başkan, bölüm genel kuru
lunun iki yıl için kendi üyeleri arasından seçe
ceği iki profesör ve bir doçentten kurulur, ön
ceki başkan mevcudolmadığı takdirde yerine bir 
profesör seçilir. 

Bölüm yönetim kurulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Bölüm genel kurulunun tekliflerini in-
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celemek ve gereğine göre yeni teklifler hazırla
mak; 

b) Bölüm başkanının getireceği işleri ince-
liyerek karara bağlamak ve yapması gereken 
bütün işlerde kendisine yardım etmek; 

c) Akademi yönetmeliklerinin bölümlerle il
gili hükümlerini yerine getirmek; 

d) Bölümün ve bölüme bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarım yapmak. 

Bölüm yönetim kurulları, kararlarını mü
rettep üye sayısının çoğunluğu ile alırlar. Bu 
kararlar, bölüm yönetimi ile ilgili yönetmelik
ler hükümlerine göre doğrudan doğruya veya 
Akademi Yönetim Kurulundan geçirilmek su
retiyle kesinleşir. 

MADDE 7. — Bölüm başkanı, bölüm genel 
kurulunca ve mürettep üye sayısının en az üçte 
iki çoğunluğu ile yapacağı toplantıda bölüm 
profesörleri arasından mevcudun çoğunluğu ile 
iki yıl için seçilir ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
atanır. Bölüm başkanı, arka arkaya ancak iki 
defa seçilebilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu, bölüm profesör

ler 'kurulu ve bölüm yönetim kurulunu top
lantıya çağırmak .ve başkanlık etmek ve bu 
kurullarda alman ıkararları gereğine göre, uy
gulamak veya yürütmek; 

b) Yönetmeliklerin bölümlere verdiği yö
netim ve öğretim işlerini yürütmek. 

Bölüm başkanı görevi başında bulunmadı
ğı zaman yönetim kurulu üyelerinden bir pro
fesörü vekil bırakır. 

MADDE 8. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinin Öğretim, Eğitim ve yö
netim işleri: 

a) Akademi genel kurulu; 
b) Akademi yönetim kurulu; 
«c) Akademi Müdürü 

tarafından görülür. 

MADDE 9. — Akademi genel kurulu, bö
lüm genel kurullarının mürettep üyelerinden 
teşekkül eder. Akademi genel kurullarının gö
revleri şunlardır: 

a) Akademinin bilimsel çalışmalarını ilgi
lendiren konularda teklif ve temennilerde bu
lunmak ; 
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b) Akademinin bütününü ve bütün bölüm
leri ilgilendiren ve onlarca uygulanacak tü
zük ve yönetmelikler hakkında tekliflerde bu
lunmak: ; 

e) Bütçe ile ilgili konularda mütalâa bil
dirmek ; 

d) Akademi Müdürünü seçmek. 

Akademi genel kurulu, Müdürün başkanlı
ğında mürettep üyenin çoğunluğu ile toplanır 
ve müdür seçimi ayrık olmak üzere, kararla
rını bulunanların ç-oğunluğu ile alır. Müdür 
seçimi yapılacak toplantılara kurulun en yaşlı 
üyesi başkanlık eder. Genel kurul normal ola
rak her yıl bir defa «müdürün çağrısı ile topla
nır. Bunun dışında, mevcut bölümler sayısının 
en az yarısının istemesi veya müdürün gerekli 
göreceği olağanüstü hallerde müdür genel ku
rulu toplantıya çağırır. 

MADDE 10. — Akademi yönetim kurulu, 
Akademi Müdürü ile öğretim 'görevine devam 
eden önceki müdür, öğretim ve yönetim mü
dür yardımcıları ve bölüm başkanları ile her 
bölüm genel kurulunun kendi üyeleri arasından 
bir yıl için seçeceği ikişer profesör'den teşek
kül eder. 

Akademi yönetim kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Kanun, tüzük, genel kurul teklifleri 
ve yönetmelik hükümleri ile (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri arası kurul) 
kararlarının yerine getirilmesini sağlıyacak ka
rar ve tedbirleri almak; 

fo) Bölümlerin hazırlayacakları bütçe tek
liflerini de göz önünde tutarak Müdürlükçe 
hazırlanacak bütçe tasarısına son şeklini ver
mek; 

c) Akademi Müdürünün getireceği işleri 
inceleyerek karara bağlamak; 

d) Bıölüm profesörler ve yönetim kurulla
rından Akademi Yönetim Kuruluna getirilen 
kararları inceliyerek kesin karara bağlamak; 

Akademi yönetim kurulu, bölüm profesör
ler ve yönetim kurullarınca alman kararlardan 
uygun görmediklerini, gerekçesiyle birlikte, il
gili kurula iade eder. Bu kurulların, Akademi 
yönetim kurullarınca belirtilecek süre içinde, 
yapacakları ikinci teklif üzerine kesin kararı 
Akademi Yönetim Kurulu verir. 
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Akademi Yönetim Kurulu Müdürün başkan
lığında onürettep üye ısayısının üçte iki çoğun
luğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun ço
ğunluğu ile alır. 

'MADDE 11. — Akademi Müdürü, Akademi 
Genel Kurulu tarafından, Akademinin aylıklı-
profesörleri arasından üç yıl için mürettep üye 
sayısının çoğunluğu ile seçilir ve Millî Eğitim 
Bakanınca atanır. Süresi dolan Akademi Mü
dürü, arka arkaya iki defa ceçilebilir: Akade
mi Müdürü okulun temsilcisidir. 

Müdürün (görevleri şunlardır : 
a) Akademi genel »kuruluna ve Akademi 

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu ku
rulların kararlarım uygulamak; 

<b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini görmek; 

c) Akademi Yönetim Kurulunca onanan 
Kanun tüzük ve yönetmeliklerle bu kurul ta
rafından karara 'bağlanan şekilde bütçe, kad
ro, tâyin, terfi, izin, disiplin ve ödenekle , ilgili 
(hususları Millî Eğitim Bakanının onayına sun-
malk. 

Müdür bütün bölümler üzerinde genel de
netleme yetkisine sahiptir. Bu kanunla belirti
len görev ve yetkilerin kullanılmasını ve böyle
ce Akademinin yönetim, öğretim, eğitim, ince
leni ve araştırma işlerinin gereği gibi yürütül
mesini sağlar. Müdür işi başında bulunmadığı 
zaman (bölüm başkanlarından birini vekil bı
rakır. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
arası kurul 

MADDE 12. — (Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri arası kurul) her Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Mü
dür ve bölüm başkanlariyle her Akademinin ge
nel kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl 
için mürettep üye sayısının salt çoğunluğu ile 
seçeceği birer profesörden kurulur. Bu kurula 
Millî Eğitim Balkanı veya Bakanın kurul üye
leri arasından seçeceği kimse başkanlık eder. 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri 
arası kurul toplantılarına Millî Eğitim Bakanı
nın teknik öğretimi idare eden müsteşarı Ta
lim ve Terbiye Dairesi Başkanı veya görevlen
direceği bir üye tabiî üye olarak katılır. Ayrı
ca, meslek kademeleri arasındaki ahengin temi

ni Ibalkımından, aynı meslek formasyonunu ve
ren kurumlar ile tüzel kişiliği haiz mühendis 
ve mimar odaları birliğine dâhil odalardan ge
reği kadar temsilci, istişare maksadı ile toplan
tıya davet edilebilir. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri arası kurul) yılda en az bir defa olmak 
üzere, Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile uy
gun göreceği yerde toplanır. Ayrıca, Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademileri müdür
lerinin çoğunluğunun teklifi üzerine kurul on-
beş ıgün içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından 
olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu kurulun ra
portörlüğü, toplantının yapıldığı yerdeki Dev
let Mühendislik ve Mimarluk Akademisinin bö
lüm başkanlarından biri tarafından yapılır. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri arası kurul) un [görevleri şunlardır : 

a) Mühendislik ve mimarlık mesleklerine 
ait öğretim ve araştırma metotlarının memle
ket ölçüsünde gelişmesine imkân verecek konu
ları inceler ve karara bağlar. 

b) Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka
demileri ile ilgili muadelet meseleleri, diploma 
dereceleri, ihtisas çalışmaları hakkında karar
lar alır. 

c) Yeniden açılacak veya müstakillen faa
liyete devam 'edebilecek Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık akademileri hakkında mütalâasını bil
dirir ve Millî Eğitim Bakanına bu müesseseler
de ilk olarak (görev alacak öğretim üyeleri ve 
yardımcıları hakkında teklifler yapar. 

d) Muhtelif Devlet Mühendislik ve Mimar
lık akademilerinin öğretim ve eğitim çalışma
ları arasımda koordinasyonu sağlıyacak tedbir
leri inceler ve karara bağlar. 

e) öğretim üyelerinin akademik unvan ve 
disiplin işleri ile ilgili olmak üzere yapacakla
rı müracaatları inceliyerek kesin karara bağ
lar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Öğretim heyeti 

MADDE 13. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinin öğretim heyeti (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademileri profe
sörleri) ; (Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka
demileri doçentleri); öğretim (görevlileri, okut-
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manlar, uzmanlar ve asistanlardan teşekkül 
eder. 

MADDE 14. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesörleri), (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık akademileri doçentleri) 
arasından ve ibu hususta hazırlanmış olan tü
zük gereğince seçilirler. Seçimde aranacak şart
lar şunlardır < 

c 
a) İki yılı mensup ıbulunduğu akademi (dı

şındaki ıbir akademide olmak üzere en az .beş 
yıl eylemli veya eylemsiz olarak Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık akademilerinde veya di
ğer yüksek öğretim müesseselerinde doçentlik 
yapmış veya doçent unvanını kazandıktan son
ra »en az yedi yıl bir bilim veya meslek işinde 
çalışmış bulunmak (ancak, bu ımüddetin en az 
iki yılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka
demileri içinde eylemli veya eylemsiz doçent
likte ıgeçmiş olmak şarttır.) 

fb) (Bilimsel ve öğretim yeteneğini doçent
lik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları 
ve meslekî çalışmaları ile tanıtmış olmak. 

MADDE 15. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesörlerinin görevleri 
şunlardır : 

a) Ders okutmak, imtihanları düzenliyerek 
yapmak veya yaptırmak, 

ıb) Pratik çalışmaları ve proje çalışmaları
nı, uygulama, lâboratuvar ve seminerleri yö
netmek ve lâboratuvarlarda araştırma ve de
neyler yapmak ve yaptırmak. 

c) Bilimsel teknik araştırmalar ve yayın
lar yapmak ve yaptırmak, 

d) Bölüm ve akademi yönetim kurulları 
tarafından verilen işleri görmek. 

MADDE 16. — Aynı dersin birden fazla 
profesörü varsa bunlardan biri, gereğine göre, 
akademi yönetim kurulu veya bölüm profesör
ler kurulunca ıbu grup dersin ve uygulamaları
nın yönetimi ile görevlendirilir. Görevlendirile
cek profesörlerin seçimi ve (görevleri özel yö
netmeliğinde belirtilir. 

MADDE 17. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri doçentliği) sıfatı bu konuda 
açılan imtihanı ıbaşarmakla kazanılır. Doçent
lik imtihanına 'girebilmek için adaydan devlet 

memurlarında aranan şartlardan başka aşağıda 
yazılı olanlar aranır: 

a) Öğretim görevi alacağı bilim kolu ile 
ilgili bir Yüksek Mühendislik veya Yüksek Mi
marlık diplomasına, yahut Üniversite veya Üni
versite muadili hir (öğretim müessesesi diplo
masına sahibolmak, 

<b) İhtisas dalı ile ilgili bir doktora yap
mış olmak; 

c) Doktor unvanını kazandıktan sonra en 
az üç yıl kendi bilim veya meslek kolu ile 
ilgili bir işte çalışmış olmak; 

d) Özel yönetmeliğinde (belirtilen şartlara 
göre yapılacak ıbir yabancı bilim dili imtihanı
nı -başarmak; 

c) Hazırladığı doçentlik tezi, Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık akademileri arası kurul
ca teşkil edilecek jüriler tarafından kabul edil
miş olmak. 

MADDE 18. — Doçentlik imtihanları, yılda 
foir defa olmak üzere, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık akademilerarası kurulca teşkil edi
lecek jüriler tarafından, yönetmeliğine uygun 
olarak yapılır. Bu imtihanı 'başaranlar (Devlet 
Mühendislik ive Mimarlık akademileri doçenti) 
unvanını alırlar. Bu (gibilerden, eylemli kadro
ya girmek istiyenlerin en az bir yıl görev al
mak istedikleri akademi dışındaki bir Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademisinde çalış
ması şarttır. 

MADDE 19. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri doçentlerinin görevleri şun
lardır : 

Dersin yönetimi ile görevli profesörün gös
tereceği yolda : 

a) Ders okutmak, 
lb)' Lâboratuvar, pratik çalışma, uygulama 

ve proje çalışmaları ile seminerleri yönetmek, 
e> Bilimsel ve teknik araştırma, ve yayım

lar yapmaktır. 

'MADDE 20. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesör ve doçentlerinin 
münhal kadrolara tâyinleri, ıbölüm profesörler 
kuruluna dâhil profesörlerin seçmesi ve okul 
yönetim kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 21. — Sözleşme ile Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık akademiler inde görevlendi-
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rileoek yahancı profesörlerle yerli ve yabancı 
uzmanlar, Ibölüm profesörler kurulunun tekli
fi ve Akademi Yönetim Kurulunun kararı ve 
Millî Eğitim Bakanlığının onamı ile tâyin olu
nurlar. Sözleşme sürelerinin bitmesi ile veya 
'ba&jka selbeplerle görevlerine son verilmesi de 
aynı usule ıbağlıdır. Sözleşmeli profesörler, öğ
retim görevlerinin icrası 'bakımından, aylıklı 
profesörler için konulmuş olan hükümlere ta
bidirler. Ancak bunlar, enstitü müdürlüğü ve 
lâlboraıtuvar şefliği ayrık olmak üzere idari gö
rev alamazlar ve yönetim kurullarına giremez
ler. 

MADDE 22. — Doçenti bulunmıyan dersleri 
okutmak için kendi uzmanlik dallarındaki ça
lışma ve eserleriyle tanınmış kimseler (öğre
tim görevlisi) unvanı ile memur edilebilirler. 
öğretim görevlileri, bölüm ve akademi yöne
tim kurullarının teklifi ve müdürün inhası ile 
Millî Eğitim Bakanlığınca genel hükümlere gö
re tâyin olunurlar. Bunların görevlerine son 
verilmesi de tayinlerindeki usule bağlıdır. 

MADDE 23. — Dil dersi öğretimi ile görev
lendirilecek okutmanların tâyinleri bölüm ve 
akademi yönetim kurullarının teklifi ve mü
dürün inhası üzerine, münhal öğretim görevlisi 
kadrolarından biri karşılık gösterilmek sure
tiyle Millî Eğitim Bakanlığınca genel hüküm
lere göre yapılır. 

MADDE 24. — Asistanlar Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık akademileri ihtiyaçlarına ve 
(Asistanlık Yönetmeliği) hükümlerine göre 
seçilirler. Yönetici profesörün ve ilgili bölüm 
yönetim kurulunun teklifi ve akademi yönetim 
kurulunun onamı ile müdür tarafından tâyin 
edilirler ve en az bir, en çok iki yıl aday ola
rak çalışırlar. Başarısı yeter görülenlerin bağlı 
oldukları yönetici profesör veya bu görevi ya
pan öğretim üyesinin teklifi ve okul yönetim 
kurulu kararı ile asillikleri müdür tarafından 
onanır. 

Asistanlar bağlı bulundukları dersin ve bu
nunla ilgili akademik çalışmaların yürütülme
sinde yardımcıdırlar. 

MADDE 25. — Doktora yapmamış olan asis
tanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlıya-
rak dört yıl içinde doktora yapmakla veya bir 
yeterlik imtihanını vermekle mükelleftirler. Yö

netici profesörün teklifi ile bu süre, bir defaya 
mahsus olmak üzere, bir yıl uzatılabilir. Bunu, 
bu süre içinde sağlamıyanların veya Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademilerinde asis
tan olarak çalışmakta devamları gerekli gö-
rülmiyenlerin tayinlerindeki usule uygun ola
rak, asistanlıkla ilgileri kesilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

MADDE 26. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim üyeleri, Devlet me
murları için kabul edilmiş olan belli çalışma 
saatlerinde bu kanunda belirtilen görevleri yap
mak üzere görevleri başında bulunmakla mü
kelleftirler. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
lerinde 27 nci maddeye göre resmî veya özel 
bir işi bulunmıyan doçent ve profesörler ile 
asistanlara aylıkları ile müdürlük, müdür yar
dımcılığı, bölüm başkanlığı, öğretim bürosu 
şefliği, lâboratuvar şefliği gibi akademi içinde 
alman ücretli yönetim hizmetlerine ait ek gö
rev tazminatından başka, her ay, kuruma tah
sis edilmiş olan en yüksek derecedeki maaş tu
tarının aşağıda yazılı kesirleri kadar (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi tazminatı) 
verilir: 

Profesörlere % 60 
Doçentlere % 45 
Doktora yapmış asistanlara ve 
öğretim görevlilerine % 30 
Doktora yapmamış asistanlara % 20 

MADDE 27. — Devlet Mühandislik ve Mi
marlık akademileri profesör ve doçentlerinden 
istiyenler, 26 ncı maddede belirtilen tazminatı 
almamak ve haftada 10 saati aşmamak şartiyle, 
mesleklerine uygun olan serbest işleri yapabi
lirler. Ancak, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
akademileri profesör ve doçentlerinin üniversi
telerle benzeri yüksek okullar ve kendi akade
milerinde; üniversite ve benzeriyüksek okullar 
profesör ve doçentlerinin de Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık akademilerinde haftada 10 
saati aşmamak üzere 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi esasları dâhilinde görev almaları ha
linde, bu görevlerden dolayı maaş veya ücret 
almaları, esas görevlerine ait tazminatlarına 
halel getirmez. Devlet Mühendislik ve Mimar-

M. Meclisi (S. Sayısı : 742) 



— 40 — 

lık akademileri profesör ve doçetlerinden, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeni açılmış 
veya açılacak her hangi bir Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademisinde geçici olarak gö
revlendirilenlere, bu görevlerinin devammca, 
her ay her türlü istihkaklarından ayrı olarak 
brüt maaşlarının yüzde yetmişbeşi nispetinde 
mahrumiyet ödeneği verilir. Bu ödenekler hak
kında 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu 
ödenekler ay sonlarında verilir. 

MADDE 28. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinin gece öğretim yapan bö
lümlerinde görevlendirilecek akademi ve üni
versite öğretim üyeleri ile asistanlarına akade
milerin akşam bölümlerinde okutacakları ders 
ve yaptıracakları uygulamaların beher saati için 
profesörlere 100; doçent ve öğretim görevlile
rine 70; asistanlara ve okutmanlara 40 ar lira 
ücret ödenir. 

Bu maddeye göre görevlendirilen akade
miler ve üniversite öğretim üyeleri ile asistan 
ve okutmanlara ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez. Bu görevleri dolayısiyle ala
cakları ücretler hakkında da 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Memur ve hizmetliler 

MADDE 29. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinde müdürün emrinde: (öğ
retim Müdür Yardımcısı) ile (Yönetim Müdür 
Yardımcısı) ve her türlü büro ve iç hizmet iş
lerini yapmak üzere (Müdür yardımcıları) ile 
memur ve hizmetliler bulunur. Müdür yardım
cıları ve diğer hizmetliler müdürlükçe seçilir 
ve tâyin edilir, öğretim ve yönetim müdür yar
dımcıları ile diğer müdür yardımcıları profe
sör, doçent, öğretim görevlileri ve okutmanlar 
arasından seçilir. 

MADDE 30. — Her bölüm başkanının em
rinde, (Bölüm sekreteri) ile gereği kadar me
mur bulunur. 

MADDE 31. — Devit Mühendislik ve Mi
marlık akademileri (kadrolarında gösterilen mü
dür yardımcıları, bölüm .sekreterleri, lâboratu-
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var ve atelyelcrin görevli elemanları ile diğer 
memur ve hizmetlilerin iş bölümleri ve çalış
ma alanları bir yönetmelikle belli edilir. 

ALTINCI KISIM 

Disiplin işleri 

MADDE 32. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinde öğretim heyeti ile ilgi
li her türlü disiplin işleri Akademi Yönetim 
Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

MADDE 33. — Öğretim heyeti üyelerin
den bu kanunla belirtilen öğretim ve eğitim 
görevlerini gerektiği gibi yerine getireaniyen-
lere veya meslek vekâr ve haysiyetine yaraş-
mıyan hareketlerde bulunanlara bölüm başka
nının veya Akademi Müdürünün veya bölüm 
yönetim kurulunun teklifi üzerine Akadeımi Yö
netim Kurulunca, hareketlerinin kestirilecek 
ağırlığına ve aşağıdaıki fıkralarda belirtilen 
hallere göre şu disiplin cezaları verilir : 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirme: görevini veya meslek 

vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden do
layı kusurlu sayılmaktır. 

c) İşten çekilmiş sayma: Tâyin edildiği 
göreve öızürsüz olarak on gün içinde başlamı-
yanlar, .sürekli olarak .on gün veya bir öğretim 
yılı içimde toplamı 20 gün özürsüz olarak işi 
başına gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka
demileri öğretim heyetinden çıkarma: Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademileri öğretim 
meslekinde kalmaya yer bırakmıyacak kadar şe
ref ve haysiyet kırıcı bir suç işledikleri hük
men kesin sakilde sabit olanların bu meslek
ten çıkarılmasıdır. Bu gibilerin unvanlarının 
kaldırılması Akademi Yönetim Kurulunca karar 
altına alınır. 

Yukarıda yazılı cezalar Akademi Yönetim 
Kurulunca karar altına alınır, müdürlükçe yazı 
ile ilgiliye bilirilir ve (a) fıkrasından gayrı 
cezalar sicile geçirilir. 

MADDE 34. — Bölüm başkanları ve Aka
demi müdürleri hakkındaki disiplin cezaları 
Millî Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

MADDE 35. — Akademi Yönetim Kurulun
ca verilen (dikkati çekme) ve (kusur bildir-
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me) cezalarına, bildirime tarihinden bağlıyarak 
on gün içinde ilgililer tarafından itiraz edile
bilir. Bu itirazlar Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri arası kurulda incelenir. Bu 
'kurulun kararı kesin olup, buna karşı ilgili
lerin yetkili yargı mercilerine başvurma hakla
rı saklıdır. 

MADDE 36. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim üyelerinin görevle
ri dolayısiyle veya görevlerini yapmak sırasın
da işledikleri suçlar üzerine «Memurin Mu-
hakemat Kanunu» nun gerektirdiği ilk soruş
turma, müdürün öğretim üyelerinden tâyin ede
ceği bir veya üç tahkikçi tarafından yapılır. 
Müdürler hakkında yapılacak soruşturma tah-
kikçilerini Millî Eğitim Bakanı tâyin eder. So
ruşturma kâğıtları ve fezleke, Millî Eğitim Ba
kanı tarafından Danıştaya gönderilir. Yar
gılamanın gerekliliğine veya gereksizliğine Da
nıştay ilgili dairesince karar verilir. Bu ka
rarlara ilgililer veya Millî Eğitim Bakanı tara
fından yapılacak itirazlar, Danıştay Genel Ku
rulunca incelenerek son karara bağlanır. 

MADDE 37. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim heyeti üyeleri bu 
kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında gö
revlerinden çıkarılamazlar ve akademik unvan-
vanlarmdan yoksun edilemezler. Başka bir işe 
geçime ve çekilme yolu ile görevlerinden ay
rılanlar akademik unvanlarını taşırlar. 

YEDİNCİ KISIM 

Malî Hükümler 

MADDE 38. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri malî bakımdan umumi mu
hasebe mevzuat ve usullerine tabidir. İta Âmi
ri Akademi Müdürüdür. Tahakkuk memurları
nı müdür tâyin eder. 

MADDE 39. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri bütçesi Millî Eğitim Balkan-
lğı Bütçesi içinde (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri) başlığı altında gösterilir; 
Bütçe hazırlıkları şu yolda yapılır: 

a) Akademi merkez teşkilâtı ile buna bağ
lı hizmetlere mütaallik bütçe hazırlıklarını öğ
retim ve yönetim müdür yardımcılıkları : 
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I b) Bölüm ve bunlara bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını bölüm yönetim kurulları 
yapar ve her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bi
tirerek Akademi Yönetim Kuruluna verir. 

MADDE 40. — Bütçeye konulacak ödenek
ten Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
lerine gereği kadar döner sermaye verilir. 
Bu döner sermayenin bölümler arasında da
ğıtılması, gerekirse birinden diğerine aktarıl
ması ilgililerin teklifi üzerine Akademi Yöne
tim Kurulunca yapılır. Akademi dışı meslek 
çevreleriyle yapılan işbirliği ve bu çevreler 
için yapılan araştırma ve inceleme çalışmala
rının yürütülmesinde de döner sermayeden fay
dalanılır. Bu çalışmalara katılacak personelin 
ücretleri özel yönetmeliğine göre ödenir. 

MADDE 41. — Döner sermayenin hesap 
yılı malî yıldır ve bu sermayenin muameleleri 
2490 sayılı Artırma, Eksitlme ve ihale Kanunu 
ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 

! hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 42. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri organları tarafından ya
pılan bilimsel ve teknik inceleme, araştırma ve 
yayımların gerektireceği her türlü giderler hak
kında 2490 sayılı Kanun ve tadillerine ait hü
kümler uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak 
esaslar Akademi Yönetim Kurulunca belirtilir. 

MADDE 43. — Millî Eğitim Bakanlığı ku
ruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapılmasına dair 58 sayılı Kanun 
ile 165 sayılı Kanundaki cetvellerde bulunan 
Teknik Okullara ait ilişik 1 ve 2 sayılı cet
vellerde gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yer
lerine (Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
mileri) başlığı altında ilişik 3 ve 4 sayılı cetvel
lerde gösterilen kadrolar konmuştur. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 44. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim heyeti bilimsel ça
lışmalar, araştırmalar veya dersleri ile ilgili 
araçların seçim ve temini maksadiyle memleıket 
içi ve dışında gereken inceleme gezilerini yap-
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mak gibi bilim ve meslek hizmetleri için bölüm pro- I 
fesörler kurulunun kararı, Akademi Yönettim I 
Kurulunun onamı ile bağlı oldukları akademi
nin dışında .geçici olarak görevlendirilebilirler. I 
Bu yolda görevlendirilenler aylıklarını ken- I 

di akademilerinden almaıkla beraber başka yer- I 
lere gönderilmişlerse geçici görev yolluklarını, I 
akademi hesabına gönderildikleri takdirde ken- I 
di akademilerinden; başka daire ve idarelerce I 
istenim işlerse o daire ve idarelerden alırlar. 

Akademi hesabına memleket dışına gönderilme- I 
leri ihalinde kendilerine verilecek yolluklar ha- I 
kiki yol masrafları ödenmek ve .gündelikleri 
memleket içi gündelikleri karşılığının beş katı
nı aşmamak üzere Akademi Yönetim Kurulun- I 
ea belirtilir. Çalışmalarının gerektirdiği her j 
çeşit idari ve teknik harcamalar ilgili bulundu
ğu bütçeden ödenir. Bu kanunun 26 ncı ve 
27 nci maddeleri bu gibiler hakkında da uy- I 
gulanır. Akademi öğretim heyeti üyelerinden 
herhangi birini üyenin kendi isteği ve ilgili bö- [ 
lüm profesörler kurulunun karar ve teklifi ile I 
'başka .akademi öğretim hizmetlerinde, iki yılı 
aşmamak şartiyle kendi kadrosu ile nakledil
mek .suretiyle görevlendirmeye Akademi Yöne
tim Kurulu adına müdür yetkilidir. I 

MADDE 45. — Yedek Subaylarla askerî me
murlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 tarihli ve 
1076 sayılı Kanunun 25 nci 'maddesinin 10 sa- I 
yılı fıkrasında yazılı Millî Eğitim Bakanlığı I 
mensupları arasına Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim heyeti üyeleri de 
eklenmiştir. I 

MADDE 46. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesörlerinden öğretim 
görevini yapabilecek durumda bulundukları 
ıbölüm profesörler kurulunun teklifi ve Aka
demi Yönetim Kurulunun anamı ile kabul olu
nanlar, 70 yaşma kadar (70 dâlhil) görevlerine I 
devam edebilirler. 

MADDE 47. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim heyeti mensup
ları ile okul memur ve hizmetlilerinin izinleri, 
gereğince ilgili bölümlerin de mütalâaları göz 
önünde tutularak Akademi Müdürlüklerince; 
müdürlerin izinleri ise Millî Eğitim Bakanlığın
ca verilir. 

I MADDE 48. — Bu kanun gereğince Devlet 
I Mühendislik ve Mimarlık akademilerinde öğre

tim görevi alacak öğretim üyelerinin seçimleri-
I nin ne yolda yapılacağı bir yönetmelikle be-
I lirtilir. 

MADDE 49. — Akademice başka kurumlar-
I da geçici olarak meslekleri ile ilgili bir işde 

çalışmak üzere görevlendirilen öğretim heyeti 
I üyelerinin bu görevlerde geçirdikleri süre kı

demlerine sayılır. 

MADDE '50. — Organ ve unvanlarla ilgili 
seçimler gizli oyla yapılır. Diğer oylamala
rın gizli veya açık oyla yapılacağı oylamayı 
yapan kurullarca kararlaştırılır. 

MADDE 51. — Öğrencilerin Akademi öğre
tim ve yönetim organları ile olan ilgi ve müna
sebetleri özel bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 52. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra faaliyete geçirilecek yeni alka-

[ deınilerin müstakille!! çalışabilecek hale gelme
lerine kadar yönetimleri Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından mevcut akademilerden birine veri
lir. Bu gibi yeni .akademilerin müstakil çalış
maya başlamaları, ancak her bölümde en az 5 
profestör'ün bulunması ve Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri arası kurulun bu hu
susu kararlaştırması ile olur. 

MADDE 53. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinde Yüksek Mühendis ve 
Yüksek Mimar yetiştiren ihtisas bölümlerinin 
açılabilmesi ancak bu akademilerin /müstakil ça
lışmaya başlamalarından sonra Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık akademileri arası kuru
lun kararı ile olur. 

MADDE 54. — Bu kanunun hüküm koyma
dığı durumlarda genel hükümlere uyulur. 

MADDE 55. — 12 Aralık 1936 tarihinde ya
yınlanan 3074 sayılı Kanunla kurulup 26 Ey
lül 1941 gününde yayınlanan 4121 sayılı Ka
nunla Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş bu
lunan istanbul Teknik Okulu, bu kanunun yü
rürlüğe girmesiyle (İstanbul Devlet Mühen
dislik ve Mimarkk Akademisi) olarak yeniden 
teşkilâtlandırılır. 

13 Mayıs 1960 gününde yayınlanmış olan 
7475 sayılı Kanunla açılmaları kararlaştırılan 
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iki Teknik Okulu ve 9 Şubat 1963 tarihinde 
yayınlanan 165 sayılı Kanunla açılması karar
laştırılan Zonguldak Teknik Okulu, bu kanu
nun yürürlüğe girmesiyle, Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri olarak kurulurlar. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — İstanbul Teknik 
Okulu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, müessesenin öğretim üye ve yardım
cıları, personeli, tesisat ve teçhizatı ile (İstan
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
si) adı altında teşkilâtlandırılıp aralık ver
meden faaliyetine devatn eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun hüküm
lerine uygun olmak üzere Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademilerinin ek kadro hüküm
leri uygulanmaya başlayıncaya kadar bu ka
nunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan 
«Teknik okullar» kadrolarının uygulanmasına 
devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
kurulacak akademi ve bölüm organları ile ilgili 
ilk seçimler bu kanunun eki olan kadroların 
uygulanmaya başlıyacağı tarihten 30 gün ev
vel yapılır. Seçimler yapılıncaya kadar İstanbul 
Teknik Okulundaki kurullar, müdür ve yardım
cıları ve bölüm şefleri görevlerine devam 
ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Teknik Okulunda ge
çici madde 9 da zikredilen ders gruplarının 
dışındaki derslerin öğretiminde birinci görevle 
bulunanlardan bu müessesede toplam en az 18 
yıl müstakil ders okutmak suretiyle öğretmen
lik yapmış olanlara veyahut 12 yıl müstakil 
ders okutmak suretiyle öğretmenlik yapmış ve 
ilgili olduğu dalda en az bir teknik veya bilim
sel eser meydana getirmiş olanlardan yüksek 
öğrenim diplomasını haiz olanlar ile bu okula 
girmelerinden önce üniversite doçentliği unva
nını almış, ve 7 yıl bu okulda müstakil ders 
okutmuş olanlara (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Profesörü) unvanı verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte bir yüksek öğrenim diplo
masını ve öğretmen unvanını haiz ve( geçici 
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madde 9 da zikredilen ders gruplarının dışında
ki derslerin öğretiminde birinci görevle bulu
nup geçici madde 4 veya madde 14 deki Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Profe
sörlüğü şartlanan haiz 'OİmıyanilaTd'an Devlet ve
ya okulca yapılmış yabancı dil imtihanını başarı 
ile geçirmiş ve en az beş yıllık sürede müstakil 
ders vermek suretiyle öğretmenlik yapmış olan
lar (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri Doçenti) unvanımı alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte birinci görevleri İstanbul Tek
nik Okulunda olup da durumları geçici madde 
4, 5 ve 9 hükümleri dışında kalanlar veya bi
rinci görevi İstanbul Teknik Okulu dışında olup 
da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mez
kûr okulda ek görevle öğretmenlik yapanlar
dan madde 14 de beyan edilen Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri profesörlüğü 
şartlarını gerçekleştirmiyenler kanunun yürür
lüğe girmesiyle (öğretim görevlisi) unvanı al
tında göreve devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstanbul Teknik Okulunda 
en az 12 yıl birinci görevle öğretmenlik yapmış 
olan fakat bilimsel veya teknik bir eseri olmı-
yan ve durumu geçici 9 ncu madde hükümleri 
dışında kalanlar en çok 3 yıllık bir süre sonun
da bir bilimsel veya teknik eser vermek ve bu 
sürenin bir yılında mensup bulunduğu akademi 
dışındaki bir akademide görev yapmak şartiyle 
profesör unvanını alırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
rumu geçici 5 nci maddedeki şartlara uymakla 
beraber 5 yillık süreyi doldurmamış bulunan 
İstanbul Teknik Okulu öğretmenleri mensup 
bulunduğu akademi dışındaki bir akademide 
bir yıl görev yapmak şartiyle, bu süreyi dol
durdukları zaman doçent unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Madde 14 ve 17 hü
kümlerine göre asistan ve doçentlerin üst öğre
tim üyeliği derecesine geçirilmelerinde İstanbul 
Teknik Okulunda veya diğer öğretim müessese-
lerindeki kıdemleri hesaba katıdır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Teloıik Okulunda Sos
yal bilimler öğretimi ile görevli olan öğretmen-

(S. ;Sayisı: TO) 



- 4 4 
ler «öğretim görevlisi» ve yalbancı dil Öğretimi 
ile görevli olan öğretmenler de (Okutman) un
vanı ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinde görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun 17 nci 
maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora şar
tı, kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl 
müddetle aranmaz, ancak bunun yedine özel yö
netmeliğine göre yapılacak yeterlik çalışmasını 
başarmak şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yayımı 

sırasında İstanbul Teknik Okulu öğretim heye
tine dâhil bulunanların, bu kanunun geçici hü
kümlerine göre intibakları kanunun yayımı sı
rasında görevi başında bulunan okul.kurulu ta
rafından yapılır. 

MADDE 56. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Ancak malî hükümler ve kad
rolar kanunun yayımı tarihini takibeden malî 
yıl başından itibaren uygulanır. 

MADDE 57. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 
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D. Memuriyetin nev'i 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
11 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
5 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
ı» 

Doçent 
» 

Asistan 
»' 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

Sekreter 
» 

Muhasip 
Büro Şefi 

* » 
Kitaplık Şefi 

» * 
» » 

Müdür 
öğretim İşleri Müdür Yar. 
Yönetim İşleri Müdür Yar. 
Bölüm Şefi 

[2] SAYILI CETVEL 

Teknik okulları 

[3] SAYILI CETVEL 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri 

Profesör 2 
5 

32 
55 
83 

125 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

6 
7 
9 

10 
11 

Doçent 
» 

Asistan, 
»' 
» 
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[1] SAYILI CETVEL 

Aded 

32 
55 
83 

125 
40 
40 
80 
40 
30 
20 
30 
68 
80 
80 
80 

3 
1 
6 
1 
8 
3 
1 
3 

Teknik okulları 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 

1.100 
950 
800 

1 100 
800 
700 

D. 

8 
8 
8 
9 

10 
8 
8 
9 
9 
7 
8 
5 
8 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
- 8 

9 
11 

Memuriyetin nev'i 

Kitaplık Memuru 
Muamelât Şefi 
Kâtip 

» 
» 

Ambar Şefi 
* Memuru 
» » 

Laborant 
Doktor 

* 
Yatı Yurdu Müdürü 

• 

Aded 

1 
6 
2 

12 
40 

6 
3 
3 

16 
3 
1 
4 

> » Müdür Yardımcısı 4 
Muamelât Şefi 
Memur 

» 
» 

Ambar Depo Memuru 
» » » 
» * » 

Kâtip Hesap Memuru 
» * » 
» * » 

3 
3 
3 
3 
8 
3 
4 
1 
1 
1 

Maaş 

700 
700 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
600 
950 
800 

1 100 
700 
700 
600 
500 

- 450 
600 
500 
450 
700 
600 
450 

4 
4 
4 

20 

300 
200 
200 
150 

Müdür Yardımcısı 
Atelye Şefi 
öğretim Büro Şefi 

12 
20 
4 

200 
150 
150 

40 
40 
80 
80 
60 

950 
800 
600 
500 
450 
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D. Memuriyetin nev'i 

3 Öğretim görevlisi 
4 » » 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
5 Sekreter 
6 » 
6 Bölüm Sekreteri 
7 » » 
5 Muhasip 
6 Büro Şefi 
7 » » 
5 Kitaplık Şefi 
7 » » 
8 » » 
9 Kitaplık Memuru 

10 » » 
8 Muamelât Şefi 

~ 4e —• 

Aded Maaş i D. 

20 
30 
68 
80 
80 
80 
3 
2 

10 
10 
6 
1 
8 
3 
1 
1 
5 
5 
5 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 
950 
800 

1 100 
950 
800 

1 100 
800 
700 
600 
500 
700 

Memuriyetin nev'i 

8 Kâtip 
9 

10 
8 
8 
9 
9 
7 

» 
» 

Ambar Şefi 
» Memuru 
» » 

Laborant 
Doktor 

5 Yatı Yurdu Müdürü 
» Müdür Yardımcısı 

8 Muamelât Şefi 
9 Memur 

10 » 
11 » 
9 Ambar Depo Memuru 

10 » » » 
11 » » » 

Aded 

5 
15 
40 

5 
3 
3 

20 
3 
2 
4 

ı 4 

3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Maaş 

700 
600 
500 
700 
700 
600 
600 
950 
800 

1 100 
700 

700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

[4] SAYILI CETVEL 

Devlet mühendislik ve mimarlık aikademileri 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Müdür 
Öğretim Müdür Yardımcısı 
Yönetim Müdür Yardımcısı 
Bölüm Başkanı 
Müdür Yardımcısı 
Lâboratuvar Şefi 
Öğretim Büro Şefi 

5 
5 
5 

20 
15 
20 
5 

400 
300 
300 
300 
250 
200 
200 
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Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık yüksek okulları kanu
nu teklifi (2/204) 

Yüksek Başkanlığa 

«Devlet mühendislik ve ımıimaıiık yüksek okulları» kanun 'tekliflimi gerekçesi ile birlikte ilişükte 
arz ediyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile istirham ederim. 10 . 1 . 1966 
Anitalya Milletvekili 

thsan Ataöv 

«DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK YÜKSEL OKULLARI» KANUNU GEREKÇESİ 

Memleketimiz çağdaş medeniyet seviyesine erişip ayak uyduralbümelk 'için her alanda olduğu gi
bi teknik yönde de, zarureti tartışılmıyaeak olan bir 'seferberlik halindedir. 

Büyük ölçüde, yapı, yol, liman ve su inşaatı ile birlikte fabrikaların kurulması ve makineli zl-
raaitin geliştirilmıesi üstün gayretleri gerektiren şartları ortaya çıkarmıştır. Bu 'işlerin gerçekleşti-
niılimesinde projelerin hazırlanması için mütehassıs yabancı firmalara başvurulmaktadır. Gerek imar 
gerekse endüstri 'alanlarındaki faaliyet]erimizin yürütülmesinde ileri memleketlerdeki bilimsel ve tek
nik arattırma zihniyet ve metotlarının en kısa bir zamanda teknıük çalışma sistemlimizin içine tam 
ınânaisiyle yerleşmesi ioalbetitiği de muhakkaktır. Bu bakımdan mülhendMik ve mimarlık öğretimi ve
ren yüksek dereceli ıckııllari'müzın memleket şartlarının gerektirdiği hacım ve seviyede teknik ve büiim-
s-1 araştırma faaliyetlerinde de başlıca rol sahibi olmaları zaruri bir keyfiyettir. Esasen batıda tek
niğin gelişme safhaları incelenirse ecik sayıda ve farklı karakter taşıyan yüksek dereceli öğretim 
müesseseleriyle araştırma enstitülerinin tekâmül yolunda bacıca rolü oynadıkları görülür ve bir mil
letin kalkınması için yüksek öğretini müesseselerinin sağlam esaslara 'dayatılarak d^steklenm-esıi ve 
donatilmlası icabettiği ısonucuna varılır. 

Zamanımızda mühendislik ve mimarlık öğretimi veren ileri bir ibilim müessesesinde aşağıdaki 
şart ve özellikler görülmektedir: 

1. Gelişen bir öğretim ancak metotlu ve sürekli araştırma çalışmaları ile paralel olarak yürü
tülmektedir. 

'2. Öğretim üyelerinin geliştir ilmesi öğretim ve araştırma çalışmalarının fiilen varlığı ve sürek
liliği ile isağlanmaktadır. 

3. 'Teknik ve bilimlsel problemlerin çözülmesinde resmî ve özel sektörle işbirliği yapınla ve istişarî 
mıü.naıseibcıtlerde bulunmak zaruridir. 

4. Bili im ve tekniğin ilerleyişini adım adını takilbstnijek üzere geniş çapta bilinvsel yayın faaliyeti 
gösterilim ektedir. 

5. Yabancı benzer müesseseler ile bilimsel işbirliği kurimak ve araştırma çalışmalarında dış 
âlemdeki gelişme ve problemlerden faydalanmak için onlar gilb'i teşkilâta sahip bulunmak gerekimek-
te'dir. 

6. îş hayatına ve endüstrinin değişen ve gelişen şartlarına devamlı olarak uyalbilmek ve ilerle
mek imkânlarını geliştirebilmek için teşkilât ve müfredat değişiMıMerinin kolaylıkla yapılmasını tmüm-
kün kılacak mevzuata ihtiyaç dııyıılmaktadır. 

7. Çağdaş medeniyette en büyük rollerden birini oynadığında şüphe olmayan tekniğin ve müs
pet fikirlerin memleket sathına yayılmasında, teikniğin bilim kuramlarına büyük sorumluluk payı 
düşmektedir. 

Bu şartlanıl' ve özelliklerin gerçekleşmesi, bilimısel ve dölayısiyle idari 'bakımdan kendi kendine 
gelişebilen öğretim ve eğitim müesseselerinin kurulması dle mümkün olmuştur. 
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Türkiyetâe halen faaliyeitte olan ve yakın bir gelecekte mühendis yetiştirmek üzere açılmaları 
kararlaştırılmış bulunan yüksek dereceli tekniik okulların «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulları» adı altında ve bu kanunda öngörülen hüviyette teşkUâtiandınlmıalarınm gerektirici sebep
leri ise şöylece tesbit edilebilir : 

1911 yılında «Kondüktör Mektebi Âlisi» adı ile kurulan ve bilâhara «Nafıa Fen Mektebi» ola
rak fen mıemıuru yetiştirmekteyken 1937 yılında mühendis ve mimar yetiştirmek üzere yeniden teş
kilâtlandırılan ve 1943 yılında yüksek dereceli bir okul haline getirilen istanbul Teknik Okulu bün
yesine aldığı değerli öğretim üyelerinin gayretleri 'ile kısa zamanda büyük ölçüde gelişmiş, öğrenci 
sayısı hızla artmış ve halen 1 400 zü bulmuştur. Bu gün inşaat, malkina, 'elektrik, harita - kadastro 
ve mim'arlık bölümlerinde dört yıl (süreli mühendislik ve mimarlık öğretimini bir yüksek öğretim mü
essesesi olarak yapan İstanbul Teknik Okulu, [memlekete 2 300 mühendis ve 280 mimar yetiştirmiştir. 

Ayrıca, öğretim üyelerinin ağır yüklerine e!k olan yeni sorumlulukları yüklenmeyi kabul etmeleri 
sayesinde, şimdilik makina, elektrik ve inşaat şubeleri bulunan ve tamamen gündüz okuluna denk 
olan bir akşam teknik okulu da okul bünyesinde 1959 yilındanberi faaliyete geçmiş olup bu kısım 
da 118 mühendisi memlıelket hizmetine vermiştir. Alkşam Tekniik Okulunda halen 650 öğrenci kayıt
lıdır. 

Teknik Okulu mühendislik ve mimarlık mezunlarından Amerika'ya gidenler ora üniversitelerine 
bağlı mühendis okullarında dört yıllık yüksek öğrenimle geliştirilen mühendisler seviyesinde olduk
larını imtihanllıa isbadetmişler ve onlar gibi doğrudan doğruya «yüksek mühendis» öğretimine ka
bul edilmişlerdir. Mühendislerimiz Amerikan mühendMeri gibi aynı süre dâhilinde yüksek mühen
dis derecesini kıazanalbilmefetedMer . 

Bu sonuç ve meslekte yetişmek istiyen üstün kabiliyetli mühendis ve mimarlarımı/a, dış memle
ketlere giderek döviz israfına sebebolmıadan bu imkânı ısağlıyab'ilme gayesiyle İstanbul Teknik Oku
lunda 1959 - 1960 ders yılında beş bölümü bulunan yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık «ihtı-
ısas» 'sınıflan açılmıştır. 

Bu ihtisas sınıflarına en az 4 yıllık yüksek dereceli mühendislik ve mimarlık okullarından mezun 
olanlar belirli şartları yerine getirmek: suretiyle kabul edilirler ve en az bir yıllık bir öğretimden 
ısonra da «Yüksek Mühendis» veya «Yüksek Mimar» diploması alırlar. Bu yıla kadar bu sınıflardan 
200 kadar yüksek mlühendis ve yüksek mimar yetişmiştir. İhtisas sınıflarındaki öğretimin derecesi 
tamamen uluslararası Standartlara uygun bulunmaktadır. 

Okulun gerek yayın faaliyeti ve gerekse öğrenci çalışmalarının meslekî muhassalası olarak orta
ya çıkan projeler, öğretim metotlarının zindeliği ve öğretim üyelerinin evsafı İstanbul Teknik Oku
lunun memleket yüksek öğretimi seviyesinde ön safta yer aldığının delilleri olarak gösterilebilir. 

Bu okul mezunları iş hayatına çabuk intibak etmekte ve üstün başarılar göstermektedirler. Bü
yük yatırımlara mâloTan fabrika, santral ve çeşitli işletmeler gibi teknik tesislerin pek çoğunun ba
şında teknikçe sorumlu kişiler olarak bulunmakta ve pek de elverişli olmayan şartlar dâhilinde bu 
tesisleri tam bir verimle işletip idame etmeyi başarabilmektedirler. 

öğretim üyesi bulma zorluğu : 
Yüksek dereceli teknik okullara öğretim elemanları bulmaktaki zorluğun başlıca sebeplerin

den biri bu kurumlarda bilimsel çalışmaları fiilen zaruri kılan şartların ve tabiatiyle bu çalışmaları 
gerçekleştirecek maddi ve mânevi imkânlaırm statüsünde açıkça yer almamış olmasıdır. Memle
ket hizmetinde 'büyük fedakârlıklara katlanan öğretim elemanlarının ımüeısıseısenin gelişmesine para
lel olarak artan büyük yükü, bu elemanlar tarafından sadece bir hizmet zevki karşılığı olarak 
paylaşılmaktadır. Fakat, bu elemanlar hangi bililm seviyesinde olurlarsa olsunlar benzeri (mües
sese elemanlarının sahip bulundukları pek çeşitli yetişime ve gelişme imkânlarından mahrumdur
lar. Kuruma sadakat ve samimiyetle 'başlanmış ve değerleri, memleket yüzeyinde fiilen vazife 
gören mezunlarla müşahhas ölçüsünü bulmuş olan öğretim kadrosunun, hakiki hüviyetini ifade 
ıcden unvanları yoktur, llköğretilm kadamesinden itibaren kenldi seviyesine kadar olan geniş fası
lada hiç bir unvan ayrılığı gözetilmlemiş olması, bütün yüksek öğretimde olduğu gibi mühendislik 
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okulları için (de öğretim elemanlarını bu kurumlara çekecek unsurların dikkat dışı bırakılmış 
boşluklarından biridiir 

Bu yüksek okullarda ders veren öğretim üyeleri ile asistanlarda aranan ilk formasyon yüksek 
mühendislik ve yüksek Imimarlık diplomalarını (haiz /bulunma şartı olduğuna göre ve geîrek özel 
sektör ve gerekse Devlet sektörünün çeşitli alanlarımda <bu formasyondaki kimiselere temin olunan 
mıaıdldi imkânlar gözönünde tutulacak olursa, bunların yüksek dereceli teknik okullarda neden do
layı görev almak istemedikleri de kolayca anlaşılır. 

Okulların adı : 
'Mühendis, yüksek mühendis, mimar ve yüksek mimar yetiştiren İstanibul Teknik Okulu ile bu 

okulun benzeri olarak açılımalsı düşünülen diğer teknik okullara «teknik (okul» adının verilmesi 
teknik öğretim, alanımda çalışan 've orta dereceli okulları da içine alan 'genel bir deyim oluşu do-
layılsiylc, Ibirçok karışılklık ve yanlış anlayışa sebebolsmaktadır. 

Halen, memleketimizde faaliyette bulunan ve yalnız mühendis vfe mimar yetiştirmekte olan 
özel teknfik okullar Millî Eğitim Bakanlığınca kabul ledilen «özel mühendislik ve ımimarlık yülksek 
okulları» aldı ile tanınmakta oiduklalrı halde, Devlete (bağlı ve Devletin sağladığı imkânlara daya
nan, ellilbeş yıllık ibir (geçmişi (bulunan İstanbul Teknik Okulunun ısadece «'Teknik Okul» aidi ilıe ad-
landırılmaJsı, (bu okula ve açılacak (benzerlerine lâyık oldukları önemli ve değeri venmemek deımek 
olacaktır. 'Bu bakumdan özel benzerlerinden ayırdetmek ve en az bu özel okullara verilen 
önemi veıtmiş olmak için gdrek İstanibul Teknik Okuluna ve gereikse ileride Devlet tarafından açı
lacak olan diğer ımühendislik okullarına «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu» aidinin 
verilmesi en doğru, gerçieğe ve hakkaniyete en uygun olan !bir tutumun lifadesi olacaktır. 

Kusacası, İstanibul Teknik Okulu, mühendislik yüksek okullarının haiz olması lâzımgeldiği 
belirtilmiş bulunan imkânlara hakkiyle lâyık olduğunu, ispat etmiş bir örnek olaımak üzere mü
talâa edilelbilir. Buma göVe, Ihusosiiyle İstanibul Teknik Okulu yukarda 7 /makide İha!imde arz olu
nan şart ve özelliklere biran evvel intılbak ettirilmeye hak kazanmıştır. Bu 'husulsün gerçekleşti
rilmesi yeni ibir kuruluş kanununun kabulü ile mümkün olacaktır. Bu sebeple (müessesenin yet
kili kurula ilişikte sunulan kanun tasarısını lü-zumlu kadro cetvelleriyle Ibirlikte hazırlamış 
bulunmaktadır. 

Bu kaJdro cetvelleri Millî Eğitim Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne ait kadro cetvel -
lerindeki «Teknik okullar» (başlığı artımdaki kadroların hemen hemen aynıdır. Bu sebepten bu 
kanun tasarısı Devlete yeni ibir malî ktülfet yüldeirneimetktedir. 

Tasarı (belirecek ihtiyaçlara göre açılabilecek yeni mühendislik yüksek okullarının kuruluşla
rına dai imkan verecek nitelikte hazırlanmıştır. 
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(Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek okul
ları) kanunu teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Crenel hükümler 

MADDE 1. — Devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulları mühendis, mimar, yük
sele mühendis ve yüksek mimar yetiştiren, Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı, bilimsel özerkliği 
olan yüksek dereceli öğretim ve araştırıma ku
rumlarıdır. 

Mühendis ve mimarlık bölümlerinin süresi 
en az dört yıl, tamamen denk programlarla ge-
eelcri öğrettim, yapan Devlet mühendislik ve 
mimarlık yüksek okullarının süresi ise en az 5 
yıldır. 

Özel yönetmeliğine göre belirli şartları ye
rine getirmiş mühendis ve mimarları yüksek 
(mühendis ve yüksek mimar seviyesine çıkara
cak olan bölümlerinin süresi ilse en az bir yıl
dır. 

MADDE 2. — Devlet mühendislik ve mi-
nîr:bk yüksek okulları, mühendislik ve mi-
•mrvbk 'mesleklerinde ve bu mesleklerle ilgili 
k •»ularda öğretim, ve araştırma yapan çeşitli 
böliimlenden, enstitü ve diğer bilimsel kurum
lardan teşekkül öder. Bu Iteş ek küllerin kurul
ması, kaldırılması, değiştirilmesi ve yönetim esas
ları okul yönetim kurulunun teklifi ve Millî 
Eğitim Bakanının onamı ile yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

7 - Bölümlerin organları: 

MADDE f>. —• Bölümlerin organları şunlar
dır : 

a) Bölüm genel kurulu, 
b) Bölüm profesörler kurulu, 
c) Bölüm yöneltim kurulu, 
d) Bölüm başkanı. 

MADDE 4. — Bölüm 'genel kurulu o bölü
mün profesörleri ve doçentleriyle bir demin öğ
retiminden başlııbaşına sorumlu olan öğretim 

görevlilerinden teşekkül öder. Bölüm genel ku
rulunun görevleri şunlardır : 

a) Bölümlün akademik 'çalışmalarını ilgi
lendiren konularla bölümde kürsü ve sair bi
limsel kurumların teşkili için teklif ve termen -
nilendo bulunmak; 

b) Tüzük ve yönetmelikler hakkında tek
liflerde bulunmak; 

c) Bütçe, kadro ve ödeneklerle ilgili konu
larda (mütalâa bildirmek; 

d) Bölüm başkanı ve bölüm ve okul yönc-
ıtim kurulu üyelerini seçmek. 

Bölüm genel kurulları, mürettep üyenin ço
ğunluğu ile toplanır ve bölüm başkanı ayrık ol
mak üzere, kararlarını bulunanların çoğunluğu 
ile alır. Genel kurul normal olarak her yarıyıl
da bir defa bölüm başkanının çağrısı ile topla
nır. Bunun dışında, (bölüm mürettep üye sayısı
nın en az üçte birinin yazılı isteği üzerine bölüm 
başkanı, genel kurulu toplantıya çağırır. 

MADDE 5. — Bölüm profesörler kurulu, 
profesörler ile doçentlerin kendi aralarından 
seçecekleri iki doçent ve profesörü bulunmıyan 
derslerin akademik bakımdan kıdemli olan do
çentinden kurulur. Bölüm profesörler kurulu
nun görevleri, şunlardır : 

a) Bölüm profesör ve 'doçentlerinin tâyin 
vo terfilerine esas olacak kararı almak; 

b) Geçici olarak görevlendirilecek öğretim 
üyelerinin seçimini yapmak, 

Bölüm profesörler kurulu ilki ayda bir mü
rettep üye sayılsınm üçJto iki çoğunluğu ile top
lanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile 
alır. 

MADDE 6. — Bölüm yönetim kurulu, göre
vi başında bulunan başkan, 'öğretim görevine 
'devam eden önceki başkan, bölüm genel kurulu
nun iki yıl içinde kendi üyeleri arasından se
çeceği iki profesör ve bir doçentten kurulur. 
önceki başkan mevcudolımadığı takdirde yerine 
'bir profesör seçilir. 

Bölüm yönetim kurulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Bölüm genel kurulunun tekliflerini in
celemek ve gereğine 'göre yeni /tdkliflcr hazır
lamak ; 
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h) Bölüm başkanının getireceği işleri inee-
liyerek karara bağlamak ve yapması gereken 
bütün işlerde kendisine yardım etmek; 

c) Okul yönetmeliklerinin 'bölümlerle ilgili 
'hükümlerini yerine getirmek; 

id) Bölümün ve bölüme 'bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını yapmak. 

Bölüm yönetim kurulları, kararlarını müret-
tep üye sayısının çoğunluğu ile alırlar. Bu ka
rarlar, bölüm yönetimi ile ilgili yönetmelikler 
hükümlerine 'göre doğrudan doğruya veya okul 
yönetim 'kurulundan geçirilımek suretiyle kesin-
leşir. 

MADDE 7. — Bölüm başkanı, bölüm genel 
(kurulunca ve mürettep üye sayısının en az üç
te iki çoğunluğu ile yapacağı toplantıda bölüm 
profesörleri arasından mevcudun çoğunluğu ile 
iki yıl için seçilir ve 'Millî Eğitim Bakanınca 
tâyin olunur. Süresi dolan tbölüm başkanı, ar
ka arkaya üç defa olmamak şartiylc yeniden 
seçilebilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu, bölüm profesörler 

kurulu ve bölüm yönetim kurulunu toplantıya 
çağırmak ve başkanlık etmek ve bu kurullarda 
alınan kararları gereğine göre, uygulamak veya 
yürütmek; 

b) Yöne'tımelîklerin bölümlere verdiği yö
netim ve öğretim işlerini yürütmek. 

Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı 
zaman yönetim kurulu üyelerinden bir profesö
rü vekil bırakır. 

MADDE 8. — Devlet mühendislik ve mimar
lık yüksek okullarının öğretim, eğitim ve yöne
tim işleri : 

a) Okul 'genel kurulu; 
h) Okul yönetim kurulu; 
c) Okul müdürü, 
Tarafından görülür. 

MADDE 9. — Okul genel kurulu, bölüm ge
nel kurullarının mürettep üyelerinden teşekkül 
eder. Okul genel kurullarının görevleri şun
lardır : 

a) Okulun akademik çalışmalarım ilgilen
diren konularda teklif ve temennilerde bulun
mak ; 

b) Okulun bütününü ve bütün şubeleri il
gilendiren ve onlarca uygulanacak tüzük ve 
yönetmelikler hakkında tekliflerde bulunmak, 

c) Bütçe ile ilgili konularda mütalâa bil
dirmek ; 

d) Okul Müdürünü seçmek. 
Okul genel kurulu, müdürün başkanlığında 

mürettep üyenin çoğunluğu ile toplanır ve mü
dür seçimi ayrık olmak üzere, kararlarını bu
lunanların çoğunluğu ile alır. Müdür seçimi ya
pılacak toplantılara kurulun en yaşlı üyesi baş
kanlık eder. Genel Kurul normal olarak her 
yıl bir defa müdürün çağrısı ile toplanır. Bu
nun dışında, mevcut bölümler sayısının en az 
yarısının istemesi veya müdürün gerekli göre
ceği olağanüstü hallerde müdür genel kurulu 
toplantıya çağırır. 

MADDE 10. — Okul Yönetim Kurulu, okul 
müdürü ile öğretim görevine devam eden ön
ceki müdür, öğretim ve yönetim müdür yardım
cıları ve bölüm başkanları ile her bölüm genel 
kurulunun kendi üyeleri arasından bir yıl için 
seçeceği ikişer profesör'den teşekkül eder. 

Okul yönetim kurulunun görevleri şunlar
dır : 

a) Kanun, tüzük, genel kurul teklifleri ve 
yönetmelik hükümleri ile (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek Okulları arası kurul) ka
rarlarının yerine getirilmesini sağlıyacak karar 
ve tedbirleri almak; 

b) Bölümlerin hazırlıyacakları bütçe tek
liflerini de göz önünde tutarak müdürlükçe ha
zırlanacak bütçe tasarısına son şeklini vermek; 

c) Okul müdürünün getireceği işleri inceli-
yerek karara başlamak; 

d) Bölüm profesörler ve yönetim kurulla
rından okul yönetim kuruluna getirilen karar
ları inceliyerek kesin karara bağlamak. 

Okul Yönetim Kurulu, bölüm profesörler ve 
yönetim kurullarınca alman kararlardan uygun 
görmediklerini, gerekçesiyle birlikte, ilgili ku
rula iade eder. Bu kurulların, okul yönetim ku
rullarınca belirtilecek süre içinde, yapacakları 
ikinci teklif üzerine kesin kararı okul yönetim 
kurulu verir. 

Okul Yönetim Kurulu müdürün başkanlı
ğında mürettep üye sayısının üçte iki çoğunlu
ğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğun
luğu ile alır. 

MADDE 11. —Okul Müdürü, okul genel 
kurulu tarafından, okulun aylıklı profesör
leri arasından üç yıl için mürettep üye sayısının 
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çoğunluğu ile seçilir ve Millî Eğitim Bakanın
ca tâyin edilir. (Süresi dolan okul müdürü, arka 
arkaya üç defa olmamak şartiyle, yeniden seçi
lebilir. Okul müdürü okulun temsilcisidir. Mü
dürün görevleri şunlardır : 

a) Okul genel kuruluna ve okul yönetim 
kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulların ka
rarlarını uygulamak; 

b) Okulun yönetimle ilgili her türlü işle
rini görmek; 

c) Okul yönetim kurulunca onanan kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle bu kurul tarafından 
karara bağlanan şekilde bütçe, kadro, tâyin, 
terfi, izin, disiplin ve ödenekle ilgili hususları 
Millî Eğitim Bakanının onayına sunmak. 

Müdür bütün (bölümler üzerinde genel de
netleme yetkisine sahiptir. Bu kanunla belirti
len görev ve yetkilerin kullanılmasına ve böyle
ce okulun, yönetim, öğretim, eğitim, inceleme 
ve araştırma işlerinin gereği gibi yürütülme
sini sağlar. Müdür işi başında bulunmadığı za
man bölüm başkanlarından birini vekil bıra
kır. 

MADDE 12. — (,Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okulları arası kurul) her 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık yüksek okulu
nun müdür ve bölüm başkanlariyle her okulun 
genel kurulunun kendi üyeleri arasından iki 
yıl için mürettep üye sayısının salt çoğunluğu 
ile seçeceği birer profesör'den kurulur. Bu ku
rula Millî Eğitim Bakanı veya Bakanın kurul 
üyeleri arasından seçeceği kimse başkanlık 
eder. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulları arası kurul toplantılarına Millî Eğitim 
Bakanının teknik öğretimi idare eden Müste
şarı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı veya 
görevlendireceği bir üye tabiî üye olarak ka
tılır. Ayrıca tüzel kişiliği haiz Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğine dâhil odalardan gereği 
kadar temsilci, istişare maksadiyle toplantıya 
davet edilebilir. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okuları arası kurul) yılda en az bir defa olmak 
üzere, Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile uy
gun göreceği yerde toplanır. Ayrıca, Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulları Mü
dürlerinin çoğunluğunun teklifi üzerine kurul 
onbeş gün içinde Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu kuru

lun raportörlüğü, toplantının yapıldığı yerdeki 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Oku
lunun bölüm başkanlarından biri tarafından 
yapılır. 

('Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları arası kurul) un görevleri şunlardır : 

a) Mühendislik ve Mimarlık mesleklerine 
ait öğretim ve araştırma metodlarmm memle
ket ölçüsünde gelişmesine imkân verecek ko
nuları inceler ve karara bağlar. 

b) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yük
sek okulları ile ilgili muadelet meseleleri, dip
loma dereceleri, ihtisas çalışmaları hakkında 
kararlar alır. 

c) Yeniden açılacak Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek okulları hakkında müta
lâasını bildirir ve Millî lEğitim Bakanına bu 
müeseselerde ilk olarak görev alacak öğretim 
üyeleri ve yardımcıları hakkında teklifler ya
par. 

d) Muhtelif Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Yüksek okularmın öğretim ve eğitim ça
lışmaları arasında koordinasyonu sağlıyacak 
tedbirleri inceler ve karara bağlar. 

e) Öğretim üyelerinin akademik unvan ve 
disiplin işleri ile ilgili olmak üzere yapacakları 
müracaatları inceliyerek kesin karara bağlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim Heyeti 
MADDE 13. — Devlet Mühendislik ve Mi

marlık Yüksek okullarının öğretim heyeti (Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulları 
profesörleri) ; Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek okulları doçentleri) ; öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar ve asistanlardan teşek
kül eder. 

MADDE 14. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları profesörleri), (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulları do
çentleri) arasından ve bu hususta hazırlanmış 
olan tüzük gereğince seçilirler. Seçimde arana
cak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Yüksek okullarında veya 
diğer yüksek öğretim müesseselerinde doçentlik 
yapmış veya doçent unvanını kazandıktan en 
az yedi yıl bir bilim veya meslek işinde çalışmış 
bulunmak (ancak, bu müddetin en az iki yılı 
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Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okul
ları içinde eylemli doçentlikte geçmiş olmak 
şarttır). 

b) Bilimsel ve öğretim yeteneğini doçentlik 
imtihanını kazandıktan sonraki yayımları ve 
meslekî çalışmaları ile tanınmış olmak. 

MADDE 15. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları profesörlerinin görev
leri şunlardır : 

a) Ders okutmak, imtihanları düzeni iye rek 
yapmak veya yaptırmak, 

b) Pratik çalışmaları ve proje çalışmalarını, 
uygulama, lâboratuvar ve seminerleri yönetmek 
ve lâboratuvarlarda araştırma ve deneyler yap
mak ve yaptırmak, 

c) Bilimsel teknik araştırmalar ve yayınlar 
yapmak ve yaptırmak, 

d) Bölüm ve okul yönetim kurulları tara
fından verilen işleri görmek. 

MADDE 16. — Aynı dersin birden fazla pro
fesörü varsa bunlardan biri, gereğine göre, okul 
yönetim kurulu veya bolüm profesörler kuru
lunca bu grup dersin ve uygulamalarının yö
netimi ile görevlendirilir. Görevlendirilecek 
profesörlerin seçimi ve görevleri özel yönetmeli
ğinde belirtilir. 

MADDE 17. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulu doçeınltliği) sıfatı bu ko
nuda gösterilen imtihanı başarmakla kazanırlar. 
Doçentlik imtihanına girebilmek için adaydan 
Devlet memurlarında aranan şartlardan başka 
aşağıda yazılı olanlar aranır : 

a) Öğretim görevi alacağı bilim kolu ile 
ilgili bir yüksek mühendislik veya yüksek mi
marlık diplomasına, yahut üniversite veya 
üniversite muadili bir öğretim müessesi diploma
sına sahibolmak; 

b) İhtisas dalı ile ilgili bir doktora yapmış 
olmak; 

c) Doktor unvanını kazandıktan sonra en az 
üç yıl kendi bilim veya meslek kolu ile ilgili 
bir işte çalışmış olmak; 

d) Özel yönetmeliğinde belirtilen şartlara 
göre yapılacak bir yabancı bilim dili imtihanını 
başarmak; 

e) Hazırladığı doçentlik tezi, Devlet Mü-' 
hendislik ve Mimarlık Yüksek okulları arası ku
rulca teşkil edilecek jüriler tarafından kabul 
edilmiş olmak. 

M.. Meclisi 

I MADDE 18. — Doçentlik imtihanları, yılda 
bir defa olmak üzere, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek okulları arası kurulca teşkil 
edilecek jüriler tarafından, yönetmeliğine uygun 
olarak yapılır. Bu imtihanı başaranlar (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu doçen
ti) unvanını alırlar. 

MADDE 19. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları doçentlerinin görevleri 
şunlardır : 

Dersin yönetimi ile görevli profesörün göste
receği yolda : 

a) Ders okutmak, 
b) Lâboratuvar, pratik çalışma, uygulama 

ve proje çalışmaları ile seminerleri yönetmek; 
c) Bilimsel ve teknik araştrıma ve yayımlar 

yapmaktır. 

MADDE 20. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları profesör ve doçentlerinin 
münhal kadrolara tâyinleri, bölüm profesörler 
kuruluna dâhil profesörlerin seçmesi ve okul 
yönetim kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim 
Bakanınca yapılır. 

MADDE 21. — Sözleşme ile Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Yüksek okullarında görev
lendirilecek yabancı profesörlerle yerli ve ya
bancı uzmanlar, bölüm profesörler kurulunun 
teklifi ve okul yönetim kurulunun kararı ve 
Millî Eğitim Bakanlığının onamı ile tâyin olu
nurlar. Sözleşme sürelerinim bitmesi ile veya 
başka sebeplerle görevlerine son verilmesi de 
aynı usule bağlıdır. Sözleşmeli profesörler, öğ
retim görevlerinin icrası bakımından, aylıklı 
profesörler için konulmuş olan hükümlere tabi
dirler. Ancak bunlar enstitü müdürlüğü ve 
lâboratuvar şefliği ayrık olmak üzere idari görev 
alamazlar ve yönetim kurullarına giremezler. 

MADDE 22. — Doçenti bulunmıyan dersleri 
okutmak için kendi uzmanlık dallarındaki çalış
ma ve eserleriyle tanınmış kimseler (öğretim 
görevlisi) unvanı ile memur edilebilirler. Öğre
tim görevlileri, bölüm ve okul yönetim kurulla
rının teklifi ve müdürün inhası ile Millî Eği
tim Bakanlığınca genel hükümlere göre tâyin 
olunurlar. Bunların görevlerine son verilmesi de 
tayinlerindeki usule bağlıdır. 

MADDE 23. — Dil dersi öğretim ile görev-
1 lendirilecek okutmanların tâyinleri bölüm ve 
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okul yönetim kurullarının teklifi ve müdürün 
inhası üzerine, münhal öğretim görevlisi kad
rolarından biri karşılık gösterilmek suretiyle 
Millî Eğitim Bakanlığınca genel hükümlere göre 
yapılır. 

MADDE 24. — Asistanlar Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Yüksek Okulunun ihtiyaçlarına 
ve (Asistanlık Yönetmeliği) hükümlerine göre 
seçilirler. Yönetici profesörün ve ilgili bölüm 
yönetim kurulunun teklifi ve okul yönetim ku
rulunun onamı ile müdür tarafından tâyin edi
lirler ve en az bir, en çok iki yıl aday olarak 
çalışırlar. Başarısı yeter görülenlerin bağlı ol
dukları yönetici profesör veya (bu görevi yapan 
-öğretim üyesinin teklifi ve okul yönetim 'kurulu 
kararı ile asillikleri 'Müdür taraf undan onanır. 

Asistanlar (bağlı bulundukları dersin ve 'bu
nunla ilgili akademik çalışmaların yürütülmie-
«inde yardımcıdırlar. 

MADDE 25. — Dolktora yapmamış olan asis
tanlar, asilliiklerinin onandığı tarihten, 'başlıya-
rak dört yıl içinde doktora yapmakla veya bir 
yeterlik imtihan in ı vermekle mükellef tirler. Yö
netici profesörün teklifi ille 'bu süre, bir defaya 
mashsus olmak üzere, 'bir yıl uzatılabilir. Bunu, 
'bu süre içinde sağlamıyanlarım veya Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Yüksek okullarında asis
tan olarak çalışmakta devamları 'gerekli görül-
miyenlerin tâyinleriındeıki usulle uygum olanak, 
'asistanlıkla ilgileri kesilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Okul tazminatı ve mühendislik yüksek okulları 
dışında çalışma 

MADDE 26. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları öğretim üyeleri, Devlet 
memurları için kabul edilmiş olan belli çalışma 
saatlerinde bu (kanunda belirtilen görevleri yap
mak üzere görevleri başında bulunmakla mü-
'k eli ef tirler. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okullarında 27 nci maddeye göre resmî veya 
özel bir işi buiunmıyan doçent ve profesörler ile 
.asistanlara aylıkları ile ımüdüriük, müdür yar
dımcılığı, bölüm başkanlığı, öğretim bürosu ş'ef-
lifi, lâboratuvar şefliği gibi okullar içind>e alı
nan ücretli yönetim 'hizmetlerine 'ait ek görev 
tazminatından başka, 'hor ay, kuruma tahsis 
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edilmiş olan en yüksek derecedeki maaş tutarı
nın aşağıda yazılı kesirleri kadar (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlılk Yüksek Okulu tazminatı) 
verilir : 

Profesörlere % 40 
Doçentlere % 30 
Doktora yapmış asistanlara ve 
öğretim görevlilerine % 20 
Doktora yapmamış asistanlara % 15 

MADDE 27. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek (Okulu profesör* ve doçenti enin
den istiyenler, 26 ncı maddede belirtilen tazmi
natı almamak: ve haftada 10 saati aşmamak şar-
tiyle, imeslelklerine uygun olan serbest işleri ya-
palbilirler. Ancak, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları profesör ve doçentleri-
nin üniversitelerle benzeri yüksek okullar ve 
kendi olkulılarında; üniversite ve benzeri yük
sek okullar profesör ve doçentlerinin de Dev
let Mühendislik ve Mimarlılk Yüksıek okulla
rında haftada 10 saati aşmamak üzere 3656 sa
yılı Kanunun. 18 nci maddesi esasları dâhilinde 
görev almaları halimde, 'bu ^görevlerden dolayı 
maaş veya ücret alımaları, esas 'görevlerine ait 
tazminatlarına halel ıgetirmez. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Memur ve hizmetliler 

MADDE 28. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulunda .müdürün emırimde : 
(öğretim müdür yardımcısı1) ile (Yönetim mü
dür yardımcısı) ve her türlü büro ve iç'hizmet 
işlerini yapmak üzere (Müdür yardımcıları) ile 
memur ve hizmetliler bulunur. Müdür yardım
cıları ve diğer hizmetliler ımüdürlükçe seçilir 
ve tâyin edilir, öğretim ve yönetim müdür yar
dımcıları ile diğer müdür yardımcıları profesör, 
doçent, öğretim görevlileri ve okutmanlar ara
sından seçilir. 

MADDE 29. — Her bölüm başkanının em
rinde, (bölüm sekreteri) ile ıgereği kadar me
mur bulunur. 

MADDE 30. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları 'kadrolarında gösterilen 
müdür yardımcıları, bölüm sekreterleri, lâbora
tuvar ve atelyelerin görevli elennaımları ile diğer 
'memur ve hizmetlilerin iş bölümleri ve çalışma 

" alanları bir yönetmelikle belli edilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 31. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek öku'lıl'amnda öğretim, heyeti ile 
ilgili her türlü disiplin işleri okul yönetim .ku
rulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

MADDE 32. — öğretim heyetti üyelerimden 
bu kanunla belirtilen 'öğretim ve eğitim (görev
lerini gerektiği gibi yerine getiremiyenlere ve
ya meslek vekâr ve haysiyetine yaraşimıyan ha
reketlerde bulunanlara bölüm başkanının veya 
okul müdürünün veya bölüm yönetim kurulu
nun teklifi üzerine okul yönetim kurulunca, ha
reketlerinin 'kestirilecek 'ağırlığıma ve aşağıdaki 
fıkralarda belirtilen hallere göre şu disiplin ce
zaları verilir : 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirme : Görevini veya meslek 

vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dola
yı kusurlu sayılmaktır. 

c) İşten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği gö
reve özürsüz olarak on gün içinde baişlamıyan-
lar, sürekli elarak on 'gün veya bir öğretim yılı 
içinde toplamı 20 gün özürsüz olarak işi başına 
gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yük
sek okulları öğretim heyetinden çıkarma : Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu öğ
retim. meslekinde kalmaya yer bırakmıyacaık ka
dar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işledikleri 
hükmen kesin şekilde sabit olanların bu meslek
ten çıkarılmasıdır. Bu 'gibilerin unvanlarımın 
kaldırılması okul yönetim kurulunca karar altı
na alınır. 

Yukarda yazılı cezalar okul yönetim kuru
lunca karar altına alınır; müdürlükçe yazı ile 
ilgiliye bildirildr ve (a) fıkrasından gayrı ceza
lar sicile geçirilir. 

MADDE 33. — Bölüm başkanları ve okul 
müdürleri hakkımdaki disiplin cezaları Millî 
Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

(MADDE 34. — Okul yönetim kurulunca ve
rilen (dikkati çekme) ve (kusur bildirime) ce
falarıma, bildirme tarihinden başlı yarak on gün 
içinde ilgililer tarafından itiraz edilebilir. Bu 
İtirazlar Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yük
sek okulları arası kurulda incelenir. Bu kuru-
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lun kararı kesin olup, buna karşı ilgililerin yet
kili yargı mercilerine başvurma hakları saklı
dır. 

MADDE 35. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulları öğretim üyelerinin 
görevleri dolayısüyle veya görevlerini yapma 
sırasında işledikleri suçlar üzerine «Memurin 
Muhakemat Kanununun gerektirdiği ilk so
ruşturma, imüdürün öğretim üyelerinden tâ
yin edeceği biır veya üç tahkikçi tarafından ya-
pılıır. Müdürler hakkında yapılacak soruştur
ma tahkikçilerini Millî Eğitim Bakanı tâyin eder. 
Soruşturma kâğıtları ve fezleke,, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından Danııştaya gönderilir. Yargı
lamamın gerekliliğine veya gereksizliğine Danış
tay ilgili dairesince karar verilir. Bu kararlara 
ilgililer veya Millî Eğitim Bakanı tarafından ya
pılacak itirazlar, Danıştay Genel Kurulunca in
celenerek son karara bağlanır. 

MADDE 36. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulları öğretim heyeti üye
leri bu kanunida yazılı sebep ve hükümler dı
şında görevlenmden çıkarılamazlar ve lakademik 
unvanlarından yoksun edilemezler. Başka bir 
işe geçme ve 'çekilme yolu ile görevlerinden' 
ayrılanlar akademik unvanlarını taşırlar. 

YEDiNCt BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 37. — Devlet Mühendislik ve Mik 
marlık Yüksek Okulları malî bakılmldan umu
mi muhasebe mevzuat ve usullerine tabiidir. 
İta âmiri okul müdürüdür. Tahakkuk memur
l a r ı n mlüdür tâyin eder. 

MADDE 38. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okullarının bütçe hazırlıkları 
şu yolda yapılır : 

a) Okul merkez teşkilâta ile buna bağlı 
hizmetlere mütaaıllik bütçe hazırlıklarını öğre
tim ve yönetim müdür yardımcılıkları; 

b) Bölüm ve bunlara bağlı kurumların büt- ' 
çe hazırlıklarını bölüm yönetim kurulları ya
par ve her yıl Mayıs ayı sonuna kadar biti
rerek okul yönetim kuruluna verir. 

MADE 39. — Bütçeye konulacak ödenek
ten Devlet MühendislÜlk ve Mimarlık Yüksek 
Okullarına gereği kadar döner sermaye verilir. 
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Bu döner sermayenin bölümler arasımda da
ğıtılması, gerekirse birinden diğerine aflsta-
î'ilması (ilgililerin teklifi üzerinle okul yönetim 
kurulunca yapılır. Okuil dışı mıeslefc çevrele
riyle yapılan işbirliği ve bu çevreler için ya
pılan araştırma ve inceleme çalışmalarının yü
rütülmesinde de Idöner sermayeden faydalanı
lır. Bu çalışmalara katılacak personelin üc
retleri özel yönetmeliğine göre edenir. 

MADDE 40. — Döner sermayenin helsap yılı 
malî yıldır ve bu sermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırıma, Eksiltme ve İhale Kanununu 
ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 41. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okullu organları tarafından ya-
pulaın bilimseli ve teknik inceleme, araştırma 
ve yayımların gerektitfeceğii her türlü giderler 
hakkında 2490 sayılı Kanun ve tadillerine ait 
hükümler uygulanmaz. Bu işlerde uygulana
cak esaslar okul yönetim kurulunca belirtilir. 

MADDE 42. — Millî Eğitim Bakanlığı ku
ruluş kadroları ile merkez ıkuruıluş ve görevleri 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde IdeğıişliMik yapılmasına dair 58 sayılı 
Kanun ile 165 sayilı Kanundaki cetvellerde 
bulunan Teknik Okullara ait ilişik 1 ve 2 sa
yılı cetvellerde gösterilen kadrolar kaldırıl
mış ve yerlerine Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulları başlığı altında ilişik 
3 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen (kadrolar 
konmuştur. i |i: t'! Il | 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 43. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulları öğretim heyetli bi
limsel çalışmalar, araştırmalar veya dersleri ile 
lilglili araçların seçim ve temini maksadı ile 
memleket içi ve dışında genelken fiineellemıe ge
zilerini yapmak gibi bilim ve meslek hizmet
leri için bölüim profesörler kurulunun kara
rı okul yönetim kurulunun onanın ile bağlı ol-. 
dluıklan okulun ıdışnıda 'geçici olarak görev
lendirilebilirler. Bu yolda görevlendiriletnier 
aylıklarını kendi okullarından almakla bera
ber başka yerlere gönderiilmjişlersıe geçici gö-
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rev yolluklarını, okul hesabına gönderildikleri 
takdirde kendi okullarından; başka daire vö 
idarelerce istenmişlıerse o (daire ve idarelerden 
alırlar. O/kul hesabına memleket dışına gönde
rilmeleri hallinde kendilerine verilecek yol
luklar hakiki yol masrafları ödenmek ve gün
delikleri memleket (içi gündelikleri karşılığı
nın beş katını' aşmamak üzere okul yönetim 
kurulunca belirtilir, çakışmalarının gerektir
diği her çeşit ddarÜ ve teknik harcamalar ilgi
li bulunduğu bütçeden ödenir. Bu kanunun 
26 ve 27 ncü ımaddeleri bu gibiler hakkında 
da uygulanılır. Okul öğretim heyeti üyelerin
den her hangi birini üyenin kendi isteği ve il
gili bölüm profesörler kurulunun karar ve tek
lifi ile başka yüksek öğretim. müesseselerinin 
öğretim hizmetlerinde,, ilki yılı aşmamak şar-
tiyle kenidi kadrosu ile nakledilmek suretiyle 
görevlendirmeye okull yönetim kurulun adına 
müdür yetkilidir. 

MADDE 44. — Yedek subaylarla askerî me
murlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 t a r i h i ve 
1076 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 10 sa
yılı fıkrasında yazılı Millî Eğitim Bakanığı 
mensupları arasına Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulları öğretim heyeti üye
leri de eklenmiştir. 

MADDE 45. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulları profesörlerinden öğre
tim görevini yapabilecek durumda bulunduk
ları bölüm profesörler kurulunun teklifi ve 
okul yönetim kurulunun onamı ile kabul olu
nanlar, 70 yaşma kadar (70 dâhil) görevleri
ne devam edebilirler. 

MADDE 46. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulu öğretim heyeti menlsup-
ları ile okul memur ve hizmetlilerinin izinleri, 
gereğinde ilgili bölümlerin de mütalâaları göz 
önünde tutularak okul müdürlüklerincle; mü
dürlerin izinleri ise Millî Eğitlim Bakanınca 
verilir. 

MADDE 47. — Bu kanun gereğince Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulla
rında öğretim görevi alacak öğretim üyele
rinin seçimlerinin ne yolda yapılacağı bir yö
netmelikle belirtilir. 

MADDE 48. — Okulca başka kurumlarda 
geçici olarak meslekileri ile ilgili bir işide ça-

(S. iSayısı : 742) 
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lışmak üzere görevlendirilen öğretim heyeti 
üyelerinin bu görevlerde geçirdikleri süre kı
demlerine sayılır. 

MADDE 49. — Organ ve unvanlarla ilgili 
seçimler gizli oyla yapıılır. Diğer oylalmalarm 
gizli veya açılk oyla yapılacağı oylamayı ya
pan kurullarca kararlaştırılır. 

MADDE 50. — öğrencilerin okul öğretim 
ve yöneti'nı 'organları dile olan ilgi ve ımünase-
betleri özel bilr yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 51. — Bu kanunun ihüküm koyma
dığı durumlarda genel hükümlere uyulur. 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — İstanbul Teknik 
Okulu, bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, müessesenin öğretim üye ve yardım
cılar], pensoıneli, tesisat ve teçhizatı ile (İstan
bul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulu) adı altında teşkilâtlandırılıp aralık ver
meden faaliyetine devam eder. 

'GEÇİCİ MADDE 2. — Bu (kamum hükümle
rine .uygun olmak üzere Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okullarının ek kadro hü
kümleri uygulanmaya başlayıncaya kadar bu 
kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bukunan 
«Teknik Okullar» kadrolarının uygulanmasına 
devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanı/un gereğince 
kurulacak okul ve bölüm organları ile ilgili ilk 
seçimler bu ıkaınunun eki olan kadroların uy
gulanmaya başlıyaeağı tarihten 30 gün evvel 
yapılır. (Seçimler yapılıncaya kadar İstanbul 
Teknik Okulundaki 'kurullar, müdür ve yar
dımcıları ve bölüm şefleri görevlerine devam 
ederler. 

'GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği itıarihte İstanbul Teknik Okulunda 
geçici madde 9 da zikredilen ders gruplarının 
dışındaki derslerin öğretiminde birinci görev
le bulunanlardan bu müessesede toplanı en az 
18 yıl müstakil ders okutmak suretiyle öğret
menlik yapmış olanlara veyahut 12 yıl müsta
kil ders okutmak suretiyle öğretmenlik yapmış 
ve ilgili olduğu dalda en az bir teknik veya bi
limsel eser meydana getirmiş olanlardan yük
sek öğrenim diplomasını haiz alanlara (Devlet 

Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu pro
fesörü) unvanı verilir. 

'GEÇİlCÜ MADDE 5. — [Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte bir yüksek öğrenim diplo
masını ve öğretmen unvanını haiz ve geçici 
madde 9 da zikredilen ders gruplarımın dışın
daki derslerin öğretiminde birinci görevle bu
lunup geçici madde 4 veya madde 14 teki Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu 
Profesörlüğü şartlarını haiz olmıyanlardan 
Devlet veya okulca yapılmış yabancı dil imti
hanını başarı ile geçirmiş ve en az beş yıllık 
sürede müstakil ders venmek suretiyle öğret
menlik yapmış olanlar (Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okulu Doçenti) unvanını 
alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — (Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte birinci görevleri İstanbul Teknik 
Okulunda olıup da durumları geçici madde 4, 
5 ve 9 hükümleri dışında kalanlar veya birinci 
görevi İstanbul Teknik Okulu dışında olup da 
bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihte mezkûr 
okulda ek görevle öğretmenlik yapanlardan 
Madde 14 te beyan edilen Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek Okulu profesörlüğü şart
larını gerçekleştirmiyenler kanunun yürürlüğe 
girmesiyle '(Öğretim görevlisi) unvanı altında 
göreve devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstanbul Teknik Okulunda 
en az 12 yıl birinci görevle öğretmenlik yap
mış odan fakat bilimsel veya teknik bir eseri 
olmıyan ve durumu geçici 9 ncu madde hüküm
leri dışında kalanlar en çok 3 yıllık bir süre 
somumda bir bilimsel veya teknik eser vermek 
şartiyle profesör unvanını alırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
rumu geçici 5 mci maddedeki şartlara uymakla 
beraber 5 yıllık süreyi doldurmamış bulunan 
Istianbul Teknik Okulu öğretmenleri bu süreyi 
doldurdukları zaman doçent unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Madde 14 ve 17 hü
kümlerine göre asistan ve doçentlerin üst öğ
retim üyeliği derecesine geçirilmelerinde İstan
bul Teknik Okulunda veya diğer öğretim mü-
esseselerindeki kıdemleri hesaba katılır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Teknik Okulunda sos-
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yal bilimler öğretimi ile görevli olan öğretmen
ler «(öğretim görevlisi» ve yabancı dil öğretimi 
ile görevli olaın öğretnneaıler de < (Okutman) un
vanı ile Devlet Mühendislik ve Miımariık Yük
sek Okulunda görevlerine devam ederler. 

GEÇttöt MADDE 10. — Bu kanunun 17 nci 
maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora şar
tı, kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl 
müddetle aranmaz, ancak bunun yeırine özel 
yönetimeliğine göre yapılacak yeterlik çalışma
sını başarmak şarttır. 

OEÇİGİ MADDE 11. — Bu kanuttitm ftsyı* 
mı sırasında İstanbul. Teknik Okul/u öğrettim 
heyetine dâhil bulunanların, bu kanunun geçi
ci hükümlerine göre, intibakları kanunun yayı
mı sırasında görevi başında bulunan okul ku-
rulu tarafından yapılır. 

MADDE ı52. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe ıgirer. Ancak, malî hükümler ve kad
rolar kanununun yayımı tarihini tafeibeden malî 
yıl başından itibaren uygulanır. 

MADDE 53. — Bu kanunu Bakanlar Kuru* 
lu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 742) 
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(2) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Teknik Okulları 
Müdür 4 
öğretim işleri1 Müdür Yardımcısı 4 
Yönetim İşleri Müdür Yanmcısı 4 

300 
200 
200 

D. Memuriyetin nev'i 

Bölüm Şefi 
Müdür Yardımcısı 
Atelye Şefi 
öğretim Büro Şefi 

Aded Maaş 

20 150 
12 200 
20 150 
4 150 

(3) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin 

Devlet Mühendislik ve 
1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 '» 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 
9 Asistan 

10 » 
11 '» 

3 öğretim Görevlisi 
4 » » 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
8 '» » 
5 Sekreter 
6 » 
6 Bölüm Sekreteri 
7 » » 
5 Muhasip 
6 Büro Şefi 
7 » » 

nev'i Aded Maaş 

Mimarlık Yüksek okulları 
2 
5 

32 
55 
83 

125 
40 
40 
80 
80 
60 
20 
30 
68 
80 
80 
80 
3 
2 

10 
10 

6 
1 
8 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 . 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 
950 
800 

1 100 
950 
800 

ı D-
5 
7 
8 
9 

10 
8 
8 
9 

10 
8 
8 
9 
9 
7 
8 
5 
8 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Kitaplık Şefi 
» » 
» » 

Kitaplık Memuru 
» » 

Muamelât Şefi 
Kâtip 

» 
» 

Ambar Şefi 
Ambar Memuru 

» » 
Laborant 
Doktor 

» 
Yatı Yurdu Müdürü 
Yatı Yurdu Müdürü Ya 
Muamelât Şefi 
Memur 

ı» 
» 

Ambar Depo Memuru 
» » » 
» » » 

Aded 

3 
1 
1 
5 
5 

'5 
5 

15 
40 

5 
3 
3 

20 
3 
2 
4 

'dımcısı 4 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Maaş 

1 100 
800 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
600 
950 
800 

1 100 
.700-
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

Memuriyetin nev'i 

(4) SAYILI CETVEL 

Aded Maa§' I Memuriyetin nev'i 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulları 
Müdür 5 400 
öğretim Müdür Yardımcısı 5 3001 

Yönetim Müdür Yardımcısı 5 300 

Bölüm Başkanı 
Müdür Yardımcısı 
Lâboratuvar Şefi 
Öğretim Büro Şefi 

Aded Maaş 

20 300 
15 250 
20 200 

5 200 
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Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 18 . 11 . 1968 
Esas No : 1/533, 

2/204, 2/361, 2/117 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Trabzon Milldtvökili Selâhattin 
'Grüven'in, Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek okuldan kanunu teklifi, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rıfat Ö'ztürkçine'nin, Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri ka
nunu teklifi, Antalya Milletvekilli ihsan Ataöv'ün, Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek 
okulları kanunu teklifi, Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri kanunu tasarısı, tek
lif sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı mahiyette olan tasarı ve tekliflerin tevhden görüşülmesine ve müzakerelere tasarının esas 
alınmasına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Komisyonumuz kanun tasarısı »gerekçesine iş'irak etmekle beraber, gelecekte benzer kanun
ların hazırlanmasında bâzı umumi esasların daha açık ve belirli bir şekilde göz önünde 
tutulması icabettiğine işareti faydalı bulmuş ur. 

Şöyleki : Türkiye'nin topyekûn ve kızlı kalkınmasında 'teknik elemanların, büyük rolü 
ve yeri olduğu pek tabiî olduğuna göre, çeşitli kademede ve formasyonda kemiyet ve 
keyfiyet bakımından yeterli olarak yetiştirilmeleri için, hem kendi ihtisas dalları arasında 
birbirleriyle olan münasebetleri ve yerleri, hem de diğer ihtisas dallariyle olan irtibatları
nın göz önünde tutulması gerekmektedir. Kendi ihtisas dalları içindeki piramit, tabandan 
tavana kadar mevcut olan kademelerde memelketin bugün ve gelecekteki ihtiyacı karşılı-
ğmdaki riisbetleri, hangi kademenin takviyeye muhtaç, hangi kademenin yeniden ihdas 
veya ikmal edileceği, umumi plânın tesbit edilen ilkeleri içinde ortaya çıkacaktır. işte buna 
g*öre, yeniden açılacak veya mevcudun ıslahını gerektiredek veya benzerlerini memleketin 
muhtelif yerlerinde ele almayı veya yeni ha? 3 intibakını icalbertireıcek bir teknik eğitim po
litikasının reel ölçüleri içinde tatbiki imkânı olacaktır. Aksi takdirde hareketlerimiz, mün
ferit teşebbüslerden ileri geçemiyeoek ve bir bakıma plân ilkeleri de yerine getiriletmiyecektir. 

Gayot tabiîdir ki, kuracağıımız müesseselere airt yer seçimi de aynı niabette ehemmiyetli
dir. Tercihlerde, bugün muayyen merkezlerde toplanmış bu gibi eğitim müesseselerinin mıem 
leket sathına dağıtılarak, çeşitli bölgelerden bu saJbalarda yetişmek istiyenlere kolaylıkla oku
mak imkânını sağlamak düşünülmekle beraber, diğer sektörlerin, plân dâhilinjde muhtelif 
bölgelerde inkişafı, yerleşmesi ve bunun neticesi ortaya çıkacak iskân hareketlerini teşviki 
edeceği şehirleşmeler ve merkezleşmeler göz önünde tutulacaktır. 

Kurulan, kurulacak olan teknik eğitim müesseselerinin, buralardan yetişenlerin bir üstüne 
geçebilmek imkânları da ayrıca sağlandığına göre, kendi kuruluş maksadını asam bir faaliyet 
içinde değil o maksada uygun olarak eğitim ve öğretim metotlarının geliştirilmesi gayreti için
de olması lâzımgelecektir. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri kanunu tasarısı, yukarıdaki ölçüler içinde, is
tanbul Yıldız Teknik Okuluna ve buna benzer yeniden kurulmuş ve kurulacak diğer teknik okul
lara ait bir intibak kanunu tasarısıdır. Muhtelif zamanlarda, muhtelif kademeler müfredat 
programlarında değişiklik ve ilâveler yapmak suretiyle, aşarak bugünkü hale gelmiş Yıldız 
'Teknik 'Okutana hem müessese, hem de içinde senelerce feragatle hizmet gören ve mem
leketimize değerli mühendis ve mimarlar yetişti .'en öğretmenlerine, akademik kariyerde bekle
dikleri unvanıları vermektedir. Bu suıretle akademiler, memleketimizde teknik öğretim içindeki 
hakiki yerini bulacak ve ilmî muhtariyet içinde hizmetini daha iyi bir şekilde ifaya devam ede
cektir. 

M. Meclisi , (S. 'Sayısı : 742) 
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Devlet Mühendislik ve Mimaırlık Akademilerinin öğretim kadrolarıma gelince: 
Akademik kariyer içinde, asistan, doçent, profesör zmcirinim., her kürsünün kendi sahasın

daki hususiyeti göz önünde tutulacak bir misbet içinde birbirine, eğitimin ıic ab ettirdiği zaruret
ler dolayısiyle belli adedlere bağlanması lüzumu aşikârdır. Gerek bölümler, gerekse bölümler 
içindeki kürsüler bu ölçüler göz önünde tutularak profesör, doçent asistan kadrosu ihdası lâ-
zıımgelir. Ayrıca ıkaınun tasarısında bir hususiyet daha görülmektedir. O da mevcut kadronun ye
ni hale intibakında bugünkü derecelerin unvanlara göre yerleştirilmesiyle ortaya çıkan durumda 
mevcut kadrolardan üst derecelerde tasarruf düşünülmesine rağmen, alt kademelere nazaran, ka
barık kalmıştır. Doçent ihtiyacı karşılığı kadro konmamış, maliyece öğretmen kadrosundan isti
fade yolu tavsiye edilmiş ve tasarıda buna uyulmuştur. Halbuki gereken kadromun tahsisi ve do
çent yetiştikçe bu kadroların doldurulması lâzıım gelirdi. .'Maliye Bakanlığımın hemen her ka
nun tasarısıında, kadrolara ait muhafaza ettiği bu geleneği terk etmesi lüzumuna imiamıyoruz. İl
gili madde gerekçesinde bu mevzua daha geniş olarak izah edilmiştir. 

(Komisyon olarak (ehemmiyetli telâkki ettiğimiz bir hususa daha işaret etmek isteriz. Kanun 
tasarısınla, komisyonumuz öğretim üyesi sıkıntısı çekecek olan akademilerin bu ihtiyacını gider
mek için, tazminat karşılığı geçici görev hizmetini kabul etmiştir. Daha evvel meclislerimizce ka
rara bağlaman buna benzer 535 ve 871 sayılı kanunlarla bu haklar yeni kurulan üniversitelere 
tanınmış bukunimaktadır. Komisyonumuz memleketin bugünkü gerçekleri karşısında bu gibi öl
çülerin bir müddet daha kullanılacağına inanmaktadır. Fakat dileğimiz realiteler karşısında 
meclislerimizce karara bağlanmış bu ölçülerin, benzer kanunlar getirilirken daima göz önünde 
tutulmasıdır. Maliye (Bakanlığımın, kaıniun tasarısı ve tekliflerini tetkik ederken bu prensipleri 
bir kenara bırakması icabeder. Fakat komisyonumuzun asıl işaret etmek istediği nokta, memle
ket şartları göz önünde tutularak kaırara bağlanan ve fakat ifa edilen bir görev karşılığı öde
men ücrette, umumi devlet statüsü muvacehesinde, bir ınevi 'muvazenesizlik ve adaletsizlik yarat
tığı intibaını veren bu şekildeki çeşitli tatbikatın normal bir meoraya sokulabilmesi için çok cep
heli tedbirler alınması lüzumludur. 

Yine komisyonumuz öğretim üyesi yetiştirmek konusunda taban olan asistanlık kademesi
nin ehemmiyeti üzerinde durarak cazip hale getirmek hususumda kanunen verilmekte olan taz
minat ölçülerinin bütün üniversite ve akademiler çerçevesinde yükseltilmesi gerektiğine inanmak
tadır. Bundan dolayı komisyonumuz münferit olarak bu kamunda »bir yükseltme yapmayı uygun 
bulmamıştır. 

Ehemmiyetli telâkki ettiğimiz bâzı noktalara bu suretle işaret etmiş bulunuyoruz. Temtenni-
mdz her getirilen kamunun, plânlı anlayışın bir sistemi (ikmal eder hüviyeti içinde olmasıdır. 

(Değişen maddelerin .gerekçesi : (Mevcut madde gerekçelerine ek olarak.) 
Madde 5. — (Bölüm profesörler kurulu) na aidolduğuna göre (Bölüm profesörleri ve doçent

lerinin) şeklinde değiştirilmesi kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Komisyonumuz, liyakati görün en bölüm başkanına arka arkaya üç defa seçilme 

şansının tanınmasının doğru olacağı ülzerinde durarak bu maddenin birinci fıkrası sıon cümlesini 
(Bölüm başkamı, arka arkaya amteak üç defa seçilir.) seklinde değiştirmeyi uygun ıg/örmüştür. 

Madde 12. — Komisyonumuz, maddenin 1 n^i pragrafmda teknik öğretim müsteşarının da 
yerine görevlendirme yetkisine sahip olmasını, (aynı) meslek formasyonu ibaresindeki (aynı) 
yerine ('benzeri) kelimesinin konmasını, (a) fıkrasının bütün memleket mühendislik ve mimar
lık akademilerine şâmil görünen ifadesinin, kanunun istihdaf ettiği (Mühendislik ve mimarlık aka
demilerine) hasredil meşinin doğru olacağı üzerinde durarak ibu fıkranın (Mühendislik ve mimar
lık mesleklerine ait öğretim ve araştırma metodlarınm memleket (gerçeklerine göre gelişmesine 
imkân verecek konuları inceler ve bu Akademilerin çalışmalarında uygulanmak üzere gerekli ka
rarları alır.) şeklinde değiştirilmesini ayrıca Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilecek konuların 
mütalâasına dair (Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilecek konular üzerinde, 'gerekli incelemeleri 
yaparak, mütalâasını bildirir.) şeklinde bir (f) fıkrasının ilâvesini uygun müttalâa etmiştir. 
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Madde 13. — Komisyonumuz, cümlede takdim, tehir yaparak maksadı daha iyi ifade etmek 
'üzere: (Devlet .mühendislik ve mimarlık akademilerinin profesör ve doçentleri, bu kurumların 
öğretim üycsidirler.) şeklinde maddeyi kabul et aiştir. 

Madde 14. — Komisyonumuz maddeyi alkade;niik kariyeri mümkün hale getiren ve ilerleme şart
larını normal prosedür dâhilinde ifade eden bir ineJtnin tedvini lüzumu üzerinde durmuş, memle
ketin muhtelif yerlerinde kurulacak akademilere öğretim üyesi bulabilmek için konması icaıböden 
şartları ise ıgeçici maddede ifade edilmesinin doğru 'olacağı üzerinde durarak; (a) fıkrasının: 
(En az beş yıl eylemli veya eylemsiz olarak Devlet mühendislik ve mimarlık akadcmilcriinde veya 
diğer yüksek öğretim müesseselerinde doçentlik yapmış veya 'doçent unvanını kazandıktan sonra 
en az yedi yıl bir bilim veya meslek işinde çalışmış bulunmak,) şeklinde, 

(ıb) fıkrasının ise, (doçentliği süresince yayınları ve meslekî çalışmaları ile bilimsel ve öğre
tim yelteneğini ispatlamış olmak,) şeklinde değiş [irilmesini uygun mütalâa dfcmişltir. 

Madde 18. — Madde 14 teM esas kabul edilerek: (Bu gibilerden, eylemli kadroya girmek isti-
y enlerin en az iki yıl görev almak istedikleri akademi dışındaki bir Devlet mühendislik ve mimar
lık akademisinde çalışması şarttır.) ibaresinin çıkarılması uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 24. — Maddede (okutmanlar) kelime 'İnden sonra (yalbancı) kelimesinin ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Madde 27. — Maddedeki (Devlelt memurları için kabul edilmiş olan) ibaresinin ondan sonra 
gelen (belli çalışma saatlerinde) ibaresince maksat ifade edilmiş olduğundan çıkarılması uygun 
görülmüştür. 

Madde 28. — Komisyonumuz, yeni açılan ve açılacak olan Devlet Mühendislik ve Mimirlık 
akademilerine öğretim ^görevlisi bulabilmek için daha evvel Meclislerimizce bâzı üniversitelerimiz 
için kabul edilmiş olan 535 ve 871 sayılı kanunla; a paralel olarak gıeçici görev üıizümetini ka'bul 'et
miş ve bu hizmet karşılığında, yerine göre brüt maaşlarının % 50, '•% 70 nin kenjdilörine eik 'öde
nek olarak verilmesi uygun görülmüştür. Yalnız talban ve tavan olarak tesibit ddilen bu nisbotle-
rin yerine göre kullanılmasına ait ölçülerin Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak 'bir yönetme
likle teslbit edilmesi lüzumlu 'göıiülmlüştür. Ru sıiv'otle hazırlanan 'bend ımad'dıeye eklenmiştir. 

'Bunlardan ayrı olalrak yevmiye 100 lira verilmesi hususuna komisyonumuz itibar etmemiştir 
Madde 29. •—• Maddenin birinci fıkrası, düşür, ülen maksadı uzun ve karışık Ibir şekilde ifade 

ettiğinden, daha sarih bir hale getiinmelk üzere: (Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri
nin her türlü öğr'etim v'e yönetim hizimıctlcırini yapmak üziere geirekli Ibaşkan yardımcıları, memur 
yo (hizmetliler Akadomji Başkanlığınca seçilir ve tâyin edilir.) ışıeklinde, son fılkra iıse ayman kabul 
edilm iştir. 

Madde 30. — (Başkanın) yarine, (Başkanının), (gereği) yerine (yeteri), 
Majdde 33. — (görevi il erini) yerine (görevlerini), (getireim iyeni ere) yerine (ıgetirmiy enlere,) 
(d) fıkrasındaki 3 'ncü satırda (ımesloğindie kalmayan) yerine (mesleğinde kalmaya), 
Birinci pragraf son cümlesinde (cıazaları) yerine (cezalarından biri) «şeklinde değiş'tirilmesi, 
Madde '34. — (Bölüm Başkanları) ile (Akademi Başkanları) kelimelerinin yer değiştirtmesi, 
Maidde 36. — Ririnci dümlelden sonraki (müdiü'icır) kelimesi yerine (başkanlar), 
Madde 40. — Mevzu itibariyle 41 ncii maddenin (40) ve (40) ncı maddenin (41) olarak değiş

tirilmesi icalbettiği göz önünde tutularak (40), (41), (41) ise (40) ncı ımaıdlde olarak kabul edilmiş
tir. Ayrıca döner sermaye için alkademii başına verilmesi Idlüşünlülen 100 hinelr liranın kifayetsiz 
•olduğu, esasen 'bu tahsisatım Maliye Bakanlığınca tam olarak verilmediği bilâJhara yapılan hiz
metlerle tavan rakama ilblâğ edlildiği üzerinde durularak akademilerin salhîbioldukları bölüm başı
na 100 biner lira hesabiyle döner serfmaye veril'mcfîinin uygun olacağı kabul edilmiştir. Dol ayı -
si'yle (yüz biner lira d'öner sermaye verilir.) i'barasi yarine: (Her 'bölüm basma yüz bimer lira he
sabiyle döner sermaye verilir.) ıŞdklindc değiştirilmesi uytgun bulunmuştur. 

Maidde 42. — Billimsiel mulhtariydte sahip kılman akademilerin, en mühim çalışıma sahası mu
hakkak bilimsle], teknik imcelame ve araştırmalar olacaktır. Bu çalışmaların yayınlanması da o 
ıderece öhemimiyetlidir, Dolayısiyle alkadelmilerin yapacağı masraflarda serbest kalabilmesi çok 
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mühim. bür faktör telâkki edilmiştir. Buna göre 'bir maidlde teldvini ve yeni 'bir (42) nci makide 
olarak ilâvesi uygun göroilmüştür. 

Ma\dde 43. — (Tasarı 42) 'Komisyonumuz maddeye bağlı cetvielleır üzerinde, geırekçenin tümün-
de ifalde edilen esaslar (dahilinde 'derinliğine bir araştırma yapmayı uygun 'bulmuştur. Yapılan 
incelemdde, Yıldız Teknilk Okulunlda tatlbik edilen programlara ve kürsü husulsiyetlerine göre 
akademik karyende yer alacak profesör, doçent, asistan kaldlrto ihtiyacı şöyle teslbit 'ddilmliştir: 

Profesör Doçent Asıistan 

1. Yıldız Teknik Okulu Akademi 72 110 184 
2. îzmir, E'l;zığ, Zonguldak akademileri '87 152 229 '(tahminen) 

159 2'62 413 Aded 
Ayrıca Yıldız Müh. Mim. Akd. için (3'6) öğretim görevlisi, okutman ve öğretmen, 
Diğerleri için (64) öğretmene ihtiyaç vardır. 
Halen Bakanlıkça bu okullar için ayrılimış olan (295) profesör, (80) doçent, (150) asistan, (178) 

öğretmen kadrosudur. 
Halen kullanılan kadrolar ise (192) öğretmen ve (78) asistan kadrosudur. 
Buna göre istimal edilebilecek ve intılbaktan sonra elde edilebilecek kadro ise : 

Profesör Doçent Asistan öğretmen 

84 65 '87 60 
olabilmektedir. Halbuki yeni istenen kadrolarda : 

217 70 250 270 ve 80 
Öğretim görevlisine ait kadro tahsisi görünmektedir. 

Bu kıyaslamada şu netice ortaya çıkmaktadır : 
1. Tahsis edilmiş «siki1 cetveldeki (295) profesör kadrosuna mukabil, yeni (217) verilmiştir. 

Bir tasarruf vardır. Fakat (15'9) luık hakiki kadro ihtiyacı karşısında kabarıktır. Buna da senele
re göre hizmet yılı derecelendirmelerinin ve intibak zaruretinin âmil olduğu görülmektedir. Fiilî 
olarak ise (84) profesör bulunabilecektir. 

'2. Doçentlik i'çiin eski cetvelde (;80) kadro ayrılmışsa da kullanılmamaktadır. Yeni cetvelde ise 
bu azaltılmış (65) e indirilmiştir. Halbuki hakiki ihtiyaç (262) dir. Yani kadro tahsisinde (197) 
noksan vardır. Fakat fiilen intibakta ancak, (65) doçent bulunabilecektir. 

3. Asistanlara gelince eski cetvelde (150) asistan kadrosu olmasına rağmen, bugün (78) asistan 
kadrosu kullanılmaıkitiadır. Yeni cetvelde (250) yo çıkarılmıştır. Hakiki ihtiyaç ise (413) adeddir. 
Yani kadro tahsisimde (163) noksan vardır. İntibakta ise (87) asistan bulunabilecektir. Artışın te
mini ancak talebe bağlıdır. Yeniden asistan yaratmak mümkün değildir. Halbuki akademik kariyerin 
temeli, tabanı buradadır. Bu hal içinde übityaç karşılığında teşekkül elden praımidin âdeta tersine çev
rili olduğu görülmektedir. O zaman ihtiyaç duyulan öğretim elemanını akademik kariyer içinde ye
tiştirebilmek için teşvik ve cazibe tedbirlerinin çok yönlü olarak bu kademede .almak .mecburiyeti or
taya çıkmaktadır. 

4. öğreitmen ve öğretim görevlisi kadrosuna gelince : Eski cetvelde (178) kadro mevcut bulun
maktadır. Halbuki eski Cetveldeki kullianılımıyan (295) profesör, (80) doçentlik kadrosu dâhil ol
mak üzere, karşılığında fiilen (192) öğretmen kadrosu istimal edilmektedir. Yeni u'etvelde ise, profe
sör, doçent hariç (80) öğretim görevlisi, (270) öğretmen kadrosu ayrıca tahs'is edilmiş bulunımakta-
dır. Okutmanlar da bunlara dâhidir . Kalbanık görünen bu kadro tahsisleri içinde akademik kariyere 
intibakı sağlanaanıyanlardan, doçenltMlkte ve asistanlıkta tahsis edilmıiyen kadrolar karşılığında, isti
fade yolunun tercih edileceği anlaışılmakbadır. Tabiî, bir müddet sonra akademülk kariyer şartını ye
rine getirmek imkânımı bulanlar, doçentlikte kadro olmadığından bu unvana sahibolamıyaeaklar, bel
ki her yıl yeni kadro istekleri kanun tasarıları hallinde Meclislerimizle gelecektir. 
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Madde 44. — (Tasarı 43) maddenin 11 nci satırındaki : (Memlökeit için gündelikleri karşılığının 
yeldi katını aşmamak üzere) ibarcLsiınin, (bu konudaki dış seyahatler kararmamdsino uygun olarak) 
şeklinde, 

Sonradan gelen (Bakanlığına) kelimesinin (Bakanlığınca), ayrıca (iki yılı aşmamak suretiyle 
kendi kadrosuyla nakldt'mek sureltiylıe) ibaresinin (iki yılı aşmamak şartı ve kendi kadrosu ile nakle
derek) şeklinde değiştirilmesi uygun göralimüşftür. 

Madde 50. — (Tasarı 49) Madde içinde takdim tehir yaparak (Mimarlık akad cinlilerinin yöne
timleri, müstakil çalışalbiloodk hale gelinceye kadar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından,) şeklinde ya
zılması uygun mütalâa 'edilmiştir. 

Geçici madde 1. — tstaıibul kelimesinden sonra (Elâzığ, tamir) kelimeler inin ilâvesi, (okulun
da) yerine (okullarında), (faaliyçitine devam eder) yerine (faaliyetlerine devam ederler) şeklinde de
ğiştirilmesi, sonraki (tsltaıılbul) kelimiesinin çıkarılması uygun görülmüştür. 

Geçici madde 3. — îıstanlbul kelimesinden sonra (Elâzığ, İzmir teknik okullarındaki) şeklinde 
ilâvesi uygun görülmüştür. 

Geçici madde 1. — istanbul kelimesinden sonra (Elâzığ ve Iz/mıir Teknik okullarında) şeklinde 
ilâvesi, (toplam en az) kelimelerinden sonraki (18 yıl müstakil ders dkultımak ısureitiıyle öğrdtmonlik 
yapmış olanlara veyalhult) ibaresinin çıkarılması, samraiki (ısurdtiyle) kelimesinden sonra (başarılı) 
kelimesinin ilâvesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Madde ilk üç satırının : (Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 'birinci görev]eri 
İstanbul, Elâzığ, Ve lz>mir Teknik okullarımda olup da durumları geçici madde 4, 5 ve 9 hükümleri 
dışında kalanlar veya birinci görevleri bu teknik okulların dışında) şeklinde değiştirilmesi, (mez
kûr okulda) kel ilmeleri yerine (mezkûr okullarda) şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Geçici madde 7. — tstanlbul kel imcisinden sonra (Elâzığ, izmir Teknik okullarında) kelimeleri
nin ilâvesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Geçici madde 9. — istanbul keliımeısinden sonra (İstanbul, Elâzığ ve İzmir Teknik ofculliarmda) 
olarak değiştirilmesi, (Akademisinde) yerinle (Akcjdemlilerinde) şeklinde değiştirilmesi uygun görül
müştür. 

Ayrıca maddenin ikinci fıkrası müstakil bir (Geçici madde 10) olarak kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 11. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 'madde 12. — Tasarı 11 nci tasarıdaki maddenin maksadı izah ıdtanddiği üzerinde durularak 
maddenin : (Bu kamumun 42 nci maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cdtveUerde yazılı kadroları iş
gal eden öğretim üyeleri ve öğrdtim yardımcıları ile memurlar ve mevcut hizlmletlilerin aylıkları, kad
roları, ve öğretim kurumundaki unvanları değişmiyanlerin yeniden tâyinine lüzum olmayıp aylıkları 
ve ücrdtleri yeni işgal ddecekleni kadrodan ödenmeye devam olunur. 

Ayılıkları, kadroları ve öğretim kurumundaki unvanlarından uymıyaınların atanmaları bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yapılır. Ve bunlardan izinli olanlar için göreve baş
lama kaydı aranmaz) şeklinde kaleme alınması uygun bulunmuştur. 

Geçici madde 13. — Yeni kurulan ve kurula calk olan akademilere öğretim üyesi bulabilmek 
için doçent veya profesör olabilmek şartları ara ".ında esas madde 14, 17 ve 18 için de yer almış 
olan hükümleri çıkararak yeni bir geçici madde lıalinde ve aşağıdaki şekilde uygun mütalâa edil
miştir. 

(Geçici madde 13. — Devlet mühendis ve mimarlık akademilerinde profesör olabilmek için, 
14 ncü onaddede 'belirtilen şartlardan başka mensubolduğu akademi dışındaki bir adakemide en az 
iki yıl eylemli doçent olariak çalışmış olmak gereklidir. Ayrıca, dışarda mesldk çalışmaları, eserleri 

'M. Meclisi (S. ıSayısı : ' 742) 



— 65 — 

ve yayımlariyle tanınmış kimselerde bölüm profesörler (kurullarının üçte iki çoklukla yapacakları 
teiklif, akademi yönetim kurulunca uygun görülmek ve Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri 
arası kurulca onanımak şartiyle usulü veçhile doçent veya profesör seçilebilirler. 

Asistanlıktan doçentliğe geçebilmek için madde 17 ve 18 deki şartlardan ayrı olarak mensubol-
duğu akademi dışındaki bir akademide en az iki yıl asistanlık yapmış olmak şartı aranır. 

Bu maddenin uygulama süresi on yıldır.) 

Geçici madde 14. — (Yeni madde) İstanbul Yıldız Teknik Olculundan muhtelif devrelerde me
zun olanların yeni hale intibak istekleri olacağını göz önünde tutan komisyonumuz bu ihtiyacı 
karşılamak: üzere yeni bir geçici madde tedvinini uygun mütalâa etmiştir. 

(Geçici madde 14. — Bu kanun gereğince Devlet mühendislik ve mimarlık akademileri kurul
duktan sonra, İstanbul Yıldız Teknik Okulu mezunlarının yeni hale intibak istekleri Devlet mü
hendislik ve mimarlık akademilerarası 'kurulca hazırlanacak ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylana
cak yönetmelik esaslarına göre uygulamaya tabi tutulur.) 

Madde 55. — (Tasarı madde 54), olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 56. — (Tasarı madde 55), olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

Muhiddin Güven 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

Artvin 
Mustafa Bona 

Erzurum 
Nühat Diler 

İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
Naşit Sarıca 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

İzmir 
İhsan Gürsan 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
Atıf Hacıpaşaoğlu 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
Haydar Özalp 

Rize 
Cevat Yalçın 

Samsun 
Selâhattin Kılıç 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

İmdada bulunamadı 

Yozgat 
Söz hakkım saklıdır 
Y. Ziya Bahadınlı 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

Nuri Kodamanoğlu 
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HÜKÜMET TEKLİFİ 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
Kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Mühendis, Mimar, Yüksek 
Mühendis vo Yüksek Mirruar yetişti ren, Millî 
Eğitim. Bakanlığına 'bağlı, bilimsel özerkliği olan 
yüksek dereceli öğretim, ve araştırma laırumları-
dır. 

Mühendis vo Mimarlık bölümlerinin öğretim 
ısü reisi en aız dört yıl, tamaımcn. denk program-
l'arla geceleri öğretim yapan bölümlerinin süresi 
ise en az 5 yıldır. 

Yönetmeliğine göre belirli şartları yerine ge
tirmiş Mühendis ve Mimarları Yüksek Mühendis 
ve Yifeek Mi.mıar seviyesine çıkaracak olan bö
lümlerin in öğretim, süresi ise en az bir yıldır. 

MADDE 2. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık akademjileri, mühendislik ve miniia/rlık 
nııed eki erinde ve bu mesleklerle ilgili ko
nularda öğretim, ve iaraş'ti'rm.'a yapan Makin a, 
Elektrik, inşaat, Mimarlık, vb. bölümlerden, 
en/ititü ve bilimsel kuruluş!ardan 'teşekkül çeler. 
Bu teşekküllerin, kurutması, kaldırıtmıaısı, de
ğiştir iimesi. malî yönden Maliye Balkanlığı ile 
multalbık 'kalındıktan sonra yönetim, esasları doğ-
rurliîin. dioğruva Akademi Yönetim Kurulunun 
teklifi ve Millî Eğitim Bakamının anamı ile ya
pılır. 

ÎKÎMCÎ BÖLÜM 

Kuruluş 

/ - Bölümlerin organları : 

-MADDE 3. — Bölümlerin organları şunlar
dır : 

a) 'Bölüm genel kurulu 
Ib) Bölüm profesörler kurulu 
e) IBölüm: yönetim kurulu 
d) Bölüm başkam. 

MADDE 4. — IBölüm genel kurulu o bölü
mün profesörleri ve doçenti eriyle bir dersin öğ
retiminden baş!ılbaşına, sorumlu olan öğretim 
görevlilerinden teşekkül eder. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

1. Bölümlerin organları : 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Bölüm genel kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölümün akademik çalışmalarını İlgilen

diren konularla bölümde kürsü ve sair bilimsel 
(kurumların (teşkili için teklif ve temennilerde 
(bulunmak, 

(b) Tüzük ve yönetmelik: tasarılarını hazır
lamak ve bu konularda 'tekliflerde bulunmak, 

e) Bütçe, kadro ve ödeneklerle ilgili konu
larda mütalâa bildirmek. 

d) Bölüm başkan ve bölüm yönetim 'kurulu 
üyelerinin ve Alkademi Yönetim Kuruluna katı
lacak (bölüm temsilci üyelerini seçmek. 

IBölüm genel kurulları, bölüm başkanının se
çimi dışında, yılda iki defa, bölüm başkanının 
çağrısı ile toplanır. Bölüm başkanı, olağanüstü 
hallerde üye tamsayısının en az üçte birinin ya
zılı isteği üzerine, Genel Kurulu toplantıya ça
ğırır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. 

Başkan seçiminde kurula en yaşlı üye başkan
lık eder. 

MADDE 5. — Bölüm Profesörler Kurulu, 
profesörler ile doçentlerin 'kendi aralarından se
çecekleri iki doçent ve profesörü bulunmıyan 
derslerin akademik balkımdan ikıdemli olan do
çentinden kurulur. 

Bölüm profesörler kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölüm profesör ve doçentlerinin tâyin ve 
Iterfilerine osaıs olacak kararları almalk ve bu ko
nuda yetkililere tekliflerde bulunmak, 

b) Geçidi olarak -görevlendirilecek öğretim 
Üyelerinin ve görevlilerinin seçimini yapmak. 

Bölüm profesörler (kurulu iki ayda bir üye 
tamısafvısıni'n üçte iık'i çoğunluğu ile toplanır ve 
'karlarlarını oy çoğunluğu ile alır. 

MADDE 6. — Bölüm yönetim (kurulu, görevi 
(başında bulunan başkan, öğretim görevine devam 
eden önceki başkan, bölüm genel kurulunun iki yıl 
İçin kendi üyeleri 'arasından (seçeceği iki profesör 
ve bir doçentten kurulur, önceki başkan mevcu-
dolmadığı takdirde yerine bir profesör seçilir. 

IBölüm yönetim kurulunun görevleri şunlar
dır : 

ıa) Bölüm genel kurulunun tekliflerini ince-
lonuek ve gereğine göre yeni teklifler hazırlamak, 

lb) Bölük başkanının getireceği işler1! inceli-
yerek karara bağlamak ve yapması gereken bütün 
işlerde kendisine yardım etmek, 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 5. — Bölüm profesörler kurulu, bö
lüm profesörleri ve doçentlerinin kendi araların
dan seçecekleri iki doçent ve profesörü bulun
mıyan derslerin akademik bakımdan kıdemli 
olan doçentinden kurulur. 

Bölüm profesörler kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölüm profesörler ve doçentlerinin tâyin 
ve terfilerine esas olacak kararları almak ve bu 
konuda yetkililere tekliflerde bulunmak, 

b) Geçici olarak görevlendirilecek öğretim 
üyelerinin ve görevlilerinin seçimini yapmak. 

Bölüm profesörler kurulu iki ayda bir üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve 
kararlarını oy çoğunluğu ile alır. 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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c) Akademi yönetmelMerinin bölümlerle İl
gili hükümlerini yerine getirmek, 

id) Bölümün ve bölüme bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını yapmak. 

Bölüm yönettim! kuralları, kararlarını üye tam
sayısının çioğunluğu ile alırlar. Bu kararlar, bö
lüm yönetimi ile ilgili yönertmelikler hükümlerine 
göre doğrudan doğruya veya atoademi yöneltim 
kurulundan geçirilmek suretiyle kesinleşir. 

MADDE 7. — Bölüm başkana, bölüm geme! 
burulunca ve üye tamsayısının en az üçte iki 
çoğunluğu ile yapacağı toplantıda bölüm pro
fesörleri arasından »alt çoğunlukla iki yıl içim 
seçilir ve Millî Eğitim Bakanlığımca lataaıır. Bö
lüm başkamı, arka arkaya ancak iki defa seçi
lebilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu, bölüm profesör

ler kurulu ve bölüm yönetim knıruluınu toplan
tıya çağırmak, başkanlık etmek ve bu (kurul
larda alınan kararları gereğine göre, uygula
mak veya yürütmek, 

b) Yönetmeliklerin bölümlere verdiği yö
netim ve öğretim işlerini yürütmek. 

Bölüm başkanı görevi başında bulunıamıya-
cağı zamanlar için yönetim kurulu üyelerinden 
bir profesörü vekil bırakır. 

MADDE 8. — Devilet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinin öğretim, eğitim ve yö
netim işleri : 

a) Akademi genel kurulu, 
b) Akademi yönetim kurulu, 
c) Akademi başkanı. 

tarafından görülür. 

MADDE 9. — Akademi genel kurulu, bö
lüm genel kurullarımın üye tamsayısından te
şekkül eder. Akademi genel kurularının görev
leri şunlardır : 

a) Akademimin bilimsel çalışmalarını ilgi
lendiren konularda teklif ve temennilerde bu
lunmak ; 

b) Akademinin bütününü ve bütün bölüm
lerini ilgilendiren ve onlarca uygulanacak tü
zük ve yönetmelikler hakkımda tekliflerde bu
lunmak ; 

c) Bütçe ile ilgili konularda mütalâa bil
dirmek ; 
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MADDE 7. — Bölüm başkanı, 'bölüm genel 
kurulunca ve üye .tamsayısının en az üçte iki ço
ğunluğu ile yapacağı toplantıda bölüm profe
sörleri arasından salt çoğunlukla iki yıl için 
seçilir. Ve Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 

Bölüm başkanı, arka arkaya ancak üç defa se
çilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölüm genel kurulu, bölüm profesörler 

kurulu ve bölüm yönetim kurulunu toplantıya 
çağırmak, başkanlık etmek ve bu kurullarda alı
nan kararları gereğine göre uygulamak veya yü
rütmek, 

b) Yönetmeliklerin bölümlere verdiği yöne
tim ve öğretim işlerini yürütmek. 

Bölüm başkanı görevi başında bulunamıyaca-
ğı zamanlar içinde yönetim kurulu üyelerinden 
bir profesörü vekil bırakır. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 742) 



— 69 — 

(Hükümetin Teklifi) 

d) Akademi başkanımı seçmek. 
Akademi genel kuralıu, akademi başkanımın 

yönetimiınde üye tam sayışınım çoğıuınkığn ile 
toplanır. Akademi başkamı seçimi dışımda, ka-
ırarlamnı toplantıda hazır bulunanların çoğrum-
luğıu ile alır. Başkan seçimi içim yapılacak top
lantılara kurulum <em yaşlı üyesi başkanlıık eder. 
(Genel Kurul anormal olarak heır yıl bir defa 
başkanım çağrısı ile toplanır. Bunıun dışımda, 
mevcut bölümler sayısının em az yarışınım iste
tmesi veya başkamın gerekli göreceği hallerde, 
gemel kurul toplantıya çağrılır. 

(MADDE 10. — Akademi yönetim kurulu, 
akademi başkana ile öğretim görevine devam 
eden önceki başkan, öğretim ve yönetim baş
kan yardımcıları ve bölüm başkanları ile her 
bölüm gemel kurulunıun kendi üyeleri arasım
dan bir yıl için seçeceği kişiler profesörden te
şekkül eder. 

Akademi yönetim knıruılumum görevleri şun
lardır : 

a) Kamum, tüzük, genel kurul teklifleri ve 
yönetmelik hükümleri ile (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akâdemilerarası Kurul) kararla
rınım yerime getirilmesini sağlıyacak ıbarar ve 
tedbirleri almak, 

b) 'Bölümlerim hazırlıyacakları bütçe tıek-
Mflerıiıni de göz önünde tutarak akademi baş-
kanlığımoa hazırlanaoak bütçe tasarısına som 
şeklimi vermek, 

c) Akademi başkanınım getireceği işleri im-
celiyerek karara bağlamak, 

d) (Bölüm profesörler ve yönetim kurulla
rından akademi yönetim kuruluma getirilen ka
rarları inceliyerek kesim karara bağlamak. 

Akademi yönetim kuralıu, bölüm profesör
ler ve yönetim kurallarınca alıman kararlar
dan uygum görmediklerini, gerekçesiyle birlik
te, ilgili kurula iade eder. Bu kurulların, aka
demi yönetim kurullarımca belirtilecek süre 
işinde, yapacakları ikinci teklif üzerine kesin 
kararı akademi yönetim kurulu verir. 

Akademi yönetim kurulu akademi başkanı
mın yönetimimde üye tamsayısının üçte iki ço-
ğuınlıuğıu ile toplanır ve kararlarımı mevcudum 
çoğunluğu ile alır. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 10. — Tasarının onun«u maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Akademi başkamı, akademi 
genel kumlu tarafından, akademinin aylıklı 
profesörleri arasında üç yıl için salt çoğunluk
la seçilir ve Millî Eğitim Bakanınca atanır. Sü
resi dolan Akademi Başkanı bir defa daha se
çilebilir. Başkan akademiyi temsil eder. 

Başkamın görevleri şunlardır : 
a) Akademi genel kuruluna ve akademi 

yönetim kuruluna başkanlık etmek ve bu ku
rullarım kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini görmek; 

c) Akademi yönetim kurulunca uygun gö
rülen kamun tekliflerini tüzük ve yönetmelik
lerle bu kurul tarafımdan karara bağlamam şek
liyle bütçe, kadro, tâyin, terfi, izim, disiplin ve 
ödemekle ilgili hususları Millî Eğitim. Bakamı
mın onayıma sunmak. 

Başkan bütün bölümler üzerimde genel de
metleme yetkisine sahiptir. Bu kamumda belir
tilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve böy
lece akademinin yönetim, öğretim, eğitim, in
celeme ve araştırma işlerimin gereği gibi yürü
tülmesini sağlar. Başkan işi başımda bulunma
dığı zaman bölüm başkanlarından birimi vekil 
bırakır. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
arası Kurulu 

Akademiler-

MADDE 12. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri arası kurul) her Devlet 
Mühendisılıilk ve Mimarlık Akademisinin baş
kanı ve bölüm başkanlariyle her akademinin 
genel kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl 
için üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçe
neği birer profesörden kurulur. Bu kurula Mil
lî Eğitim Balkanı veya Bakanın kurul üyeleri 
arasından seçeceği klimıse başkanlık eder. Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ara
sı kurul toplantılarına Millî Eğitim Bakanı
nın teknik öğretimi idare eden müsteşarı Ta
lim ve Terbiye Dairesi Başkanı veya görev
lendireceği bfr üye tabiî üye olarak katılır. 
Ayrıca,, meslek kademeleri arasındaki ahen-
gıin temimi bakımından, aynı meslek formasyo
nunu verıen kurumlar ile tüzel kişiliği haiz 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine dâhili 
odalardan gereği kadar temsilci, istişare mak
sadı ile toplantıya davet edilebilir. 

('Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademiler-
arası kurulu 

MADDE 12. — (Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileriarası kurul) her Devlet mü
hendislik ve mimarlık akademilerinin başkanı 
ve bölüm başkanları ile her akademinin genel 
kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçeceği bi
rer profesörden kurulur. Bu kurula Millî Eği
tim Bakanı ve Bakanın kurul üyeleri arasın
dan seçeceği kimse başkanlık eder. Devlet mü
hendislik ve mimarlık akademileriarası kurul 
toplantılarına Millî Eğitim Bakanımın, teknik 
öğretimi idare eden müsteşarı, Talim ve Terbi
ye Dairesi Başkanı veya görevlendireceği bir üye 
tabiî üye olarak katılır. Ayrıca meslek kademe
leri arasındaki ahengin temini bakımından ben
zeri meslek formasyonunu veren kurumlar ile 
tüzel kişiliği haiz mühendis ve mimar odaları 
birliğine dâhil odalardan gereği kadar temsilci, 
istişare maksadiyle toplantıya davet edilebilir. 
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(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
lenarası kurul) yılda en az bir defa olmak üze
re, Millî Eğitlinı Bakanının çağrısı ile aıygun 
göreceği yerde toplanır. Ayrıca, Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri başkanlarının 
çoğunluğunun teklifi üzenine ıkurul, onbeş gün 
içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından olağan
üstü toplantıya çağırılır. Bu kurulun rapor
törlüğü, toplamlının yapıldığı yerdeki Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin bö
lüm başkanlarından biri tarafından yapılır. 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade-
milerarası Kurul) un gör°vleri şunlardır 

a) Mühendislik ve mimarlık mesleklerine 
ait öğretim ve araştırma metodlarmm memle
ket ölçüsünde gelişmesine imkân verecek ko
nuları inceler ve karara bağlar. 

b) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri ile ilgili muadelet meseleleri, diploma 
dereceleri, ihtisas çalışmaları hakkında incele
meler yaparak mütalâasını Millî Eğitim Bakan
lığına bildirir. 

c) Yeniden açılacak veya müstakil en 
faaliyete 'devam edebilecek Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri hakkında mü
talâasını bildirir ve Millî Eğitim Bakanına bu 
müesseselerde ilk olarak görev alacak öğre
tim üyeleri ve yardımcıları hakkında telifler 
yapar. 

d) Muhtelif Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademilerinin öğretim ve eğitim çalış
maları arasında koordinasyonu ısağlıyacak 
tedbirleri inceler ve karara bağlar. 

e) öğretim üyelerinin Akademik unvan 
ve disiplin işleri ile ilgili olmak üzere yapacak
ları müracaatları inceliyerek kesin karara bağ
lar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 13. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akadamilerinin öğretim üyeleri Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri pro
fesörleri ve Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri doçentleridir. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

(Devlet mühendislik ve mimarlık akademi-
lerarası kurul) yılda en az bir defa olmak üze
re, Millî Eğitim Bakanının çağırışı ile uygun 
göreceği yerde toplanır. Ayrıca, Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri başkanlarının 
çoğunluğunun teklifi üzerine kurul, onbeş gün 
içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından olağan
üstü toplantıya çağırılır. Bu kurulun raportör
lüğü, toplantının yapıldığı yerdeki Devlet 
mühendislik ve mimarlık akademisinin bölüm 
başkanlarından biri tarafından yapılır. 

(Devlet mühendislik ve mimarlık akademi-
lerarası kurul) un görevleri şunlardır : 

a) Mühendislik ve mimarlık mesleklerine 
ait öğretim ve araştırma metotlarının memleket 
gerekçelerine göre gelişmesine imkân verecek ko
nuları inceler ve bu akademilerin çalışmaların
da uygulanmak üzere gerekli kararları alır. 

b) Devlet mühendis ve mimarlık akademi
leri ile ilgili muadelet meseleleri, diploma de
receleri, ihtisas çalışmaları hakkında inceemeler 
yaparak mütalâasını Millî Eğitim Bakanlığına 
bildirir. 

e) Yeniden açılacak veya müstakilen faali
yete clovam edebilecek Devlet mühendislik ve 
mimarlık akademileri hakkında mütalâasını bil
dirir ve Millî Eğitim Bakanına bu müesseseler
de ilk olarak görev alacak öğretim üyeleri ve 
yardımcıları hakkında teklifler yapar. 

d) Muhtelif Devlet mühendislik ve mimar
lık akademilerinin öğretim ve eğitim çalışmaları 
arasında koordinasyonu sağlıyacak tedbirleri in
celer ve karara bağlar. 

e) Öğretim üyelerinin akademik unvanı ve 
disiplin işleri ile ügili olmak üzere yapacakla
rı müracaatları inceliyerek kesin karara bağlar. 

f) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilecek 
konular üzerinde gerekli incelemeleri yaparak 
mütalâasını bildirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 13. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademilerinin profesör ve doçentleri bu 
kurumların öğretim üyesidirler. 
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/ - Devlet Mühendislik ve MimarUk Akademileri 
Profesörlüğü 

MADDE 14. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri profesörleri), (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri doçentle
ri) arasından ve bu hususta hazırlanmış olan 
yönetmelik 'gereğince seçilirler. Seçilimde ara
nacak şartlar şunlardır : 

a) İki yılı mensup bulunduğu akademi dı
şındaki bir akademıi veya üniversitede olmak 
üzere en az beş yıl eyUemlü veya eylemsiz ola
rak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademil
ilerinde veya diğer yüksek öğretiiım müesse
selerinde doçentlik yapmış veya doçent unva
nlını kazandıktan sonra en az yedi! yıl bir bi
lim veya meslek işlinde çalışmış bulunmak. 
(Ancak, bu müddetin en az iki yılı Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri delilde ey
lemli veya eylemsiz doçentlikte geçmiş olmak 
şarttır.) 

b) Bdlilmsel ve öğretim yeteneğini doçent
lik imtihanını kazandıktan sonraki yayımlan 
ve meslekî çalışmaları İle tanıtmış olmak, 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyede
ki öğrettim müesseseıl erinde profesör unvaniy-
le öğretim yapanlardan durumlara Devlet Mü
hendislik vie Mimarlık Akademileriarası Ku
rulunca uygun görüleınler, Devlet Mühendisılüik 
ve Mimarlık Akademisi profesörlüğüne tâyin 
edilebilirler. 

MADDE 15. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akaidemilleni) profesörlerinin görevleri 
şunlardır : 

a) Ders okutmak, İmtihanları düzenliye-
rek yapmak veya yaptırmak, 

b) Pratik çalışmaları ve proje çalışmala
rını, uygulamak,, ılâboratuvar ve seminerleri 
yöneltmek ve ılâboratuvarlarda araştırma ve 
deneyler yapmak ve yaptırmak, 

e) Bilimisel teknik araştırmalar ve yayın
lar yapmak ve yaptırmak, 

d) Bölüım ve akademi yönettim kurulları 
tarafından verilen işleri görmek, 

e) Doçent ve asistanların çalışmalarını yö
netmeliklerine göre düzenlıiyerek yetişmıelerî)-
ne yardım etmek. 
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Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri profesörlüğü 

MADDE 14. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri profesörleri), (Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri Doçentleri) 
arasından ve bu hususta hazırlanmış olan yö
netmelik gereğince seçilirler. Seçimde arana
cak şartlar şunlardır. 

a) En az beş yıl eylemli veya eylemsiz 
olarak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerinde veya diğer yüksek öğretim müessese
lerinde doçentlik yapmış veya doçent unva
nını kazandıktan sonra en az yedi yıl bir bilim 
veya meslek işinde çalışmış bulunmak, 

b) Doçentliği süresince, yayınları ve mes
lekî çalışmaları ile bilimsel ve öğretim yetene
ğini ispatlamış olmak, 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki 
öğretim müesseselerinde profesör unvanı ile 
öğretim yapanlardan durumları Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri arası kurulun
ca uygun görülenler, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Profesörlüğüne tâyin edi
lebilirler. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. — Aynı dersin biriden fazla pro
fesörü varsa tadardan (biri Alkadami Yönetim 
Kurulunca bir ıgtrup dersin ve uygulamalarının 
yönetimi ile görevlendirilir. Görevlendirilecek 
pnofleslörleırin seçimi ve görevleri özel yönetmeli
ğimde belirtilir. 

/ / - D&vlet Mühendislik ve Mimarlık akade
mileri doçentliği 

MADDE 17. — (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Doçentliği) sıfatı 'bu kanun
la açılan imtihanı başarmakla kazanılır. Do
çentlik imtihanına <girebilimelk için adayda Dev
let «memurlarında aranan (şartlardan başka aşa
ğıda yazılı özellikler aranır:' 

a) öğretim g*örevi alacağı bilim kolu ile 
ilgiili bir yüksek mühendislik veya yülksek (mi
marlık diplomasına, yabult üniversite öğreni
mine denk olan diplomaya sahibolimak. 

b) Hhtısas dalı ile ilgili bir doktora yapmış 
olmak; 

c) Doktor unvanını (kazandıktan soınra en 
az üç yıl kendi bilim veya meslek kolu ile iDgi-
li bir işde çalışmış olmak; 

<d)' özel yönetaıeliğinde belrtilen şartlara 
göre yapılacak bir yabancı bilim dili imtihanı
nı başarmak; 

e) Hazırladığı doçentlik tezi, Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık akademileri arası kurul
ca teşkil edilecek Jüriler tarafımdan kabul edil
miş olmak. 

MADt)E 18. — Doçentlik imtihanları, yılda 
bir defa .olmaik Hizetre, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademiler Arası Kurulca teşkil edi
lecek jüriler tarafından, yönetmeliğine uygun 
olarak yapılır. Bu imtihanı başaranlar (Devlet 
'mülhendislik ve mimarlık akademileri doçenti) 
unvanını alırlar. Bu gibilerden, ieylemi kadro<ya 
girmıelk istiyenlerin 'en az iki yıl görev almak is
tedikleri akademi dışındaki bir Devlet mühen
dislik ve ımimarlılk akademisinde çalışması şart
tır. Yalbancı memleketlerde jdoçentlik yetki ve 
unvanını veren imtihanlarını başarmış olanlar 
da ilgili (bölümlerin düşünceleri alındıktan son
ra, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
ler Arası Kurul karariyle (Devlet mühendislik 
ve mimarlık akademi doçentti) sayılırlar. 

Geçici Komisyonun değiştirici 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri Doçentliği 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 18. — Doçentlik imtihanları, yılda 
bir defa olmak üzere, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademiler arası kurulca teşkil edi
lecek jüriler tarafından, yönetmeliğine uygun 
olarak yapılır. Bu imtihanı başaranlar (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademileri Doçenti) 
unvanını alırlar. Yabancı memleketlerde do
çentlik yetki ve unvanını veren imtihanlarını, 
başarmış olanlar da ilgili bölümlerin düşünce
leri alındıktan sonra, Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık akademileri arası kurul karariyle 
(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi do
çenti) sayılırlar. 
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MADDE 19. — Devlet mühendislik ve ımi-
ımarlık aikaldemileri doçentlerinin görevleri şun
lardır : 

a) Ders okutmak, 
ib) Lâboratuvar, pratik çalışma, uygulama 

ve proje çalışmaları ile sömiinerleri yönetmek; 
c) Bilimsel ve: teknik araştıırima ve yayım

lar yapmaktır. 

MADDE 20. — Devlet mülberidislik ve <mi-
(marlık akademileri profesör ve doçentlerinin 
ımünlhal kadrolara tâyinleri, 'bölüm profesörler 
kuruluna dâhil profesörlerin seçmesi ve akaide-
imi yönetim kurulunun teklifi üzelrine Millî Eği
tim Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 21. — 'Sözleşme ile Devlet mfühen-
'dislik ve mimarlık akademilerinde görevlendi
rilecek yabancı profesörler ve yalbancı uzman
lar, bölüm profesörler kurulunun teklifi ve 
akademi yönetim kurulunun kararı ve Millî 
Eğitim Bakanlığının onamı dle tâyin olunur
lar. Sözleşıme sünelerinin bitmeısi veya başka 
ödbeplerle görevlerine son verilmieisi İde aynı 
usule bağlıldır. Sözleşmeli profesıörler, öğretim 
görevlerinin icrası bakımımdan, aylıklı profe
sörler için konulmuş olan bükümlere tabiidir
ler. Ancak Ibunlaır, enıstlitü müdürlüğü ve lâlbo-
ratuvar şefliği dışında ildari görev alamazlar ve 
yönetim kurullarına :gireımiezleır. 

III - Devlet mühendislik ve mimarlık akade
mileri öğretim yardımcıları: 

MADDE '22. — Devlet ımülhenidislik ve mi-
anarlık alkademileri öğretim yarldımcıları şun
lardır. 

Öğretim görevlileri, uzmanlar, 'okutmanlar 
ve asistanlar. 

MADDE '23. — Öğretim görevlileri doçenti 
'bulunimıyan dersleri okutmak için kenldi uzman
lık dallarındaki çabşlma ve eserleriyle tanınmış 
'kimseler (öğretim görevlisi) unvanı ile görev
lendiril ebilirler. Öğretim görevlileri, 'b'ölüım ve 
akademi yönetim kurullarının teklifi ve akaide-
'mi başkanının inhası ile Millî Eğitim Bakanlı
ğınca genel hükümlere göre tâyin olunurlar. 
Bunların görevlerine sion verlilmesi de tâyinle-
rinıdeki usule bağlıdır. 
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MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Devlet Mühendislik ve Mimarlık aka
demileri öğretim yardımcıları : 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 24. — Okutmanlar; dil dersi öğre
timi ile görevlendirilecek okutmanların tâyin
leri bölüm ve akademi yönetim kurullarının 
teklifi ve akademi başkanının inhası üzerime, 
münhal öğretim görevlisi kadrolarından biri 
karşılık gösterilmek suretiyle Millî Eğitim Ba
kanlığınca genel hükümlere göre yapılır. 

MADDE 215. — Asistanlar Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri ihtiyaçlarına ve 
(Asistanlık Yönetmeliği) hükümlerine göre sie-
çilirler. Yönetici profesörün ve ilgili 'bölüm yö
netim, kurulunun teklifi ve akademi yönetim 
kurulunun onaımı ile akademi 'başkanı tarafın
dan tâyin edilirler ve en az Iblir, en çıok iki yıl 
aday olarak çalışırlar. Başarısı yeter görülen
lerin bağlı oldukları yönletici profeısiör veya bu 
görevi yapan öğretim üyesinin telklifi ve aka
demi yönetim kurulu kararı ile asillikleri aka
demi başkanlığı tarafından onanır. 

Asistanlar bağlı hukındulkları dersin ve bu
nunla ilgili akademik çalışmaların yürütülme-
sinide ya<rdımcıdırlar. 

MADDE 26. — Dolktora yapmamış olan asis
tanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlıya-
rak üç yıl içinde doktora yapmakla veya bir 
yeterlik imtihanını vermekle mükelleftirler. Yö
netici profesörün teklifi ile bu süre, bir defa
ya mahsus olmak üzere, bir yıl uzatılabilir. Bu
nu, bu süre içinde sağlıyamıyanlarm veya Dev
let mühendislik ve mimarlılk akademilerinde 
asistan olarak çalışmakta devamları gerekli gö-
rülmiyenlerin tayinlerindeki usule uygun ola-
raik, asisltanlııkla ilgileri kesilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi tazminatı ve akademi dışında çalışma 
MADDE 27. — Devlet mühendislik ve mi

marlık akademileri öğretim üyeleri, Devlet me
murları için kabul edilmiş olan belli çalışma sa
atlerinde bu kanunda belirtilen görevleri yap
mak üzere görevleri başında bulunmakla mü
kelleftirler. 

Devlet mühendislik ve mimarlık akademile
rinde 28 nci maddeye göre resmî veya özel bir 
işi bulunımıyan doçent ve profesörler ile asis-
Itanlara aylıkları ile akademi ba&Jkanlığı, akade-
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MADDE 24. — Okutmanlar, yaibancı dil 
dersi öğretimi ile görevlendirilecek okutmanla
rın tâyinleri bölüm ve Akademi Yönetim ku
rullarının teklifi ve Akademi Başkanının in
hası üzerine, münhal öğretim görevlisi kadrola
rından biri karşılık gösterilmek suretiyle Millî 
Eğitim Bakanlığınca genel hükümlere göre ya
pılır. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademi Tazminatı ve Akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri öğretim üyeleri, belli ça
lışma saatlerinde bu kanunda belirtilen görev
leri yapmak üzere görevleri başında bulunmak
la mükeleftirler. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
lerinde 28 nci maddeye göre resmî veya özel 
bir işi bulunmıyan doçent ve profesörler ile 
asistanlara aylıkları ile Akademi Başkanlığı 
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mi başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, öğ
retim bürosu şefliği, lâ'boratuvar şefliği gibi 
akademi içinde alman ücretli yönetim hizmet
lerine ait >ek görev tazminatından başka, her ay, 
aşağıdaki miktarlar üzerinden Devlet mühendis
lik ve mimarlık akademisi (tazminatı verilir. Bu 
ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 

Profesörlere 1 000 
Doçentlere 600 
Dofkıtora yapmış asistanlara ve öğ-

reitim görevlilerine 400 
Doktora yapmamış asistanlara 200 

MADDE 28. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri profesör ve doçentlerinden 
istiyenler, 27 nci nıaddede belirtilen tazminatı 
almamak ve haftada 10 saati aşmamak şartiyle, 
mesleklerine uıygun olan serbest işleri yapabi
lirler. Ancak, Devlet ımühendislilk ve mimarlık 
akademileri profesör ve doçentlerinin üniversi
telerle benzeri yüksek okullar ve kendi akade
milerinde; üniversite ve benzeri yüksek okul
lar profesör ve doçentlerinin de Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademilerimde haftada 10 
saalti aşmamak üzere 3656 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi esasları dâhilinde görev almaları 
halinde, bu görevlerinden dolayı maaş veya üc
ret almaları esas görevlerine ait tazminatlarına 
halel g'etirmez. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Akademi Başkan yardımcılığı, bölüm başkan
lığı, öğretim bürosu şefliği, lâboratuvar şefliği 
gibi Akademi içinde alman ücretli yönetim 
hizmetlerine ait ek görev tazminatından başka, 
her ay, aşağıdaki miktarlar üzerinden Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi tazminatı 
verilir. Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulan
maz. 

Profesörlere 1 000 
Doçentlere 600 
Doktora yapmış asistanlara 
öğretim görevlerine 400 
Doktora yapmamış asistanlara 200 

MADDE 28. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesörler ve doçentlerin
den istiyenler, 27 nci maddede belirtilen taz
minatı almamak ve haftada 10 saati aşmamak 
şartiyle, mesleklerine uygun olan serbest işleri 
yapabilirler. Ancak, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri profesör ve doçentlerinin 
üniversitelerle benzeri yüksek okullar ve ken
di akademilerinde; Üniversite ve benzeri yük
sek okullar profesör ve doçentlerinin de Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık akademilerinde haf
tada 10 saati aşmamak üzere 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi esasları dâhilinde görev 
almaları halinde, bu görevlerinden dolayı maaş 
veya ücret almaları, esas görevlerine ait tazmi
natlarına halel getirmez. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri profesörler ve doçentleri, öğretim görev
lileri, uzmanlar ve asistanlara bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihte (İstanbul, İzmir, Ankara 
hariç) yeni açılmış ve açılacak her hangi bir 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde 
geçici olarak görevlendirilenlere, bu görevleri
nin devamınca, her ay her türlü istihkakların
dan ayrı olarak brüt maaşlarının'% 50 ilâ % 100 
zü nisbetinde ek ödenek verilir. Bu ödenekler 
hakkında 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 
Bu ödenekler ay sonlarında verilir. Ödenek 
nisbetleri, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikte belirtilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Memur ve hikmetliler 

MADDE 29. — Devlet mühendislik ve mi-
ırmarlik akademisi başkanın emrimde (öğretim 
başkan yardımcısı) ile (Yönetim başkan yar
dımcısı) ve her türlü büno ve iç hizmet işlerini 
yapmak üzere (Akademi başkan yardımcıları) 
ile mamur ve hizmetliler bulunur. Başkan yar
dımcıları ve diğer hizmetliler akademi başkan
lığınca seçilir ve tayin edilir, öğretim ve yöne
tim başkan yardımcıları ile diğer akademi baş-
<kan yardımcıları profesör, doçent, öğretim gö
revlileri ve okutmanlar arasımdan seçilir. 

MADDE 30. — Her bölüm başkanın emrin
de, (Bölüm sekreteri) ile gereği kadar memur 
bulunur. 

MADDE 31. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri kadrolarında gösterilen baş
kan yardımcıları, bölüm sekreterleri, lâboratu-
var ve atalyelerin görevli elemanları ile diğer 
memur ve hizmetlilerin iş bölümleri ve çalışma 
alanları bir yönetmelükle belirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 32. — Devlet mühendislik ve mi
marlık akademilerinde öğretim üyeleri ve öğre
tim yardımcıları ile ilgili her türlü disiplin iş
leri akademi yönetim kurulu tarafından incele
nerek karara bağlanır. 

MADDE 33. — öğretim üyelerimden bu ka
nunla belirtilen öğretim ve eğitim görevlilerini 
gerektiği gibi yerine getiremiyenlere veya mes
lek vekar ve haysiyetine yaraşmıyan hareket-
leııde bulunanlara bölüm başkanının veya aka
demi başkanının veya bölüm yönetim kurulu
nun teklifi üzerine akademi yönetim kurulun
ca, hareketlerinin ağırlığına göre aşağıdaki fık
ralarda belirtilen disiplin cezaları verilir : 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirime: Görevini veya meslek 

vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden do
layı kusurlu sayılması halinde. 

c) İşten çekilmiş sayma: Tâyin edildiği gö
reve özürsüz olarak on gün içimde başlamıyan-

(Geçici Komisyonun değiştirişi) . 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Memur ve hizmetliler 

MADDE 29. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademilerinin her türlü öğretim ve 
yönetim hizmetlerini yapmak üzere gerekli 
başkan yardımcıları, memur ve hizmetliler Aka
demi başkanlığınca seçilir ve tâyin edilir, öğ
retim ve yönetim başkan yardımcıları ile diğer 
Akademi Başkan yardımcıları profesör, do
çent, öğretim görevlileri ve okutmanlar arasın
dan seçilir. 

MADDE 30. — Her bölüm başkanımın em
rinde ((Bölüm Sekreteri) ile yeteri kadar me-
ırnur bulonıur. 

MADDE 31. — Tasarınım 31 inci (maddesi ay-
ımeaı kabul edilmiistir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

iMAIDDE 32. — Tasarımın 32 inci nnaddesi ay
nen kabul ediilımiştıir. 

MADDE 33. — Öğretim üyelerimden fon ka
mınla belirtilen öğretim ve eğitim görevlerini 
gerektiği gibi yerime getİTmıiyenlere veya mes-

I lek vekâr ve haysiyetine yaraşmıyan hareket-
I lerde bulunanlara bölüm başkanımın veya aka-
I demi başkanının veya bölüm yönetim tourıukı-
I mum, teklifi üzerime akademi yönetim knırulıun-

oa, hareketlerimin ağırlığına göre (aşağıdaki fık-
I ralarda ibelirftiılem disiplin cezalarımdan verilir. 
I a) Göreve dikkati çekme, 
I b) Kustur bildirme: görevimi veya meslek 
I vekar ve haysiyetini ilgilenddııen hallerden do-
I layı kusnırlıu sayılması halimde, 
I c) İşten çekilmiş sayıma: Tâyin edildiği 
I göreve özürsüz olarak 10 güm içimde başlamu-
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lar, sürekli alarak on gün veya bir öğrettim yılı 
içinde toplamı 20 gün özürsüz olarak işi başı
na gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri öğretim üyeliğinden ve öğretim yardımcı
lığından çıkarma: Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim meslekinde kalmı-
yan yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet 
kinci bir suç işledikleri hükmen kesin şekilde 
sa'bit olanların bu meslekten çıkarılmasıdır. Bu 
gibilerin unvanlarının kaldırılması Akademi Yö
netim Kurulunca karar altına •aiınır. 

Yukarıda yazılı cezalar Akademi Yönetim. 
Kurulunca karar altına alınır, Akademi Başkan
lığınca yazı ile ilgiliye bildirilir ve (a) fıkrasın
dan gayrı cezalar sicile geçirilir. 

MADDE 34. — Bölüm Başkanları ve Akade
mi Başkanları hakkındaki disiplin cezaları Millî 
Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

MADDE 35. — Akademi Yönetim Kurulun
ca verilen (dikkat çekme) ve (kusur bildirme) 
cezalarına, 'bildirme tarihinden başlı yarak on 
gün içinde ilgililer tarafından itiraz edilebilir. 
Bu itirazlar Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerarası Kurulda incelenir. Bu Kurulun 
kararı kesin olup, buna karşı ilgililerin yetkili 
yargı mercilerine başvurma hakları saklıdır. 

MADDE 36. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcılarının görevleri dolayısiyle veya görev
lerini yapma sırasında işledikleri suçlardan do
layı «Memurin Muhakemat Kanunu» nun gerek
tirdiği ilk soruşturma Akademi Balkanının öğ
rettim üyelerinden tâyin edeceği bir veya üç mu
hakkik tarafından yapılrı. Müdürler hakkında 
yapılacak soruşturma muhakkiklerini Millî Eği
tim Bakanı tâyin eder. Bu husustaki fezleke, 
Millî Eğitim Bakanı tarafından Danıştaya gön
derilir. Yargılamanın gerekliliğine veya gerek
sizliğine Danıştay ilgili deiresince karar ve
rilir. Bu kararlara ilgililer veya Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay 
Genel Kurulunca incelenerek son karara bağla
nır. • 

MADDE 37. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları bu kanunda yazılı sebep ve hüküm-

78 — 

I (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

yanlar, sürekli olarak 10 güm veya bir öğretim 
yılı içinde toplamı 20 gün özürsüz olarak işi 
başına gelmiyenler hakkında uygulanır. 

d) Devlet Mühendislik ve Mimaırlık Aka
demileri öğretim üyeliğinden ve öğretim yar
dımcılığından çıkarma: Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri öğretim meslekinde kal
maya yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysi
yet kırıcı bir sıuç işledikleri hükmen kesin şe
kilde sabit 'ulamlarım bu meslekten çıkanlmıası-
dır. Bu gibilerin unvanlarımın kaldırılması aka
demi yönetim kurutanca karar altına alınır. 

Yukanda yazılı cezalar akademi yönetim 
kuırulunoa karar altına alınır. Akademi başkan
lığınca yazı ile ilgiliye bildirilir ve (a) fıkra
sından gayrı cezalar sicile geçirilir. 

MADDE 34. — Akademi başkanları ve bö
lüm başkanları hakkındaki disiplin cezaları 
Millî Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

MADDE 35. — Tasarımlın 35 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Devlet Mühendis ve Mimar
lık Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcı
larının görevleri dolayısiyle .veya görevlerini 
yapma sırasında işledikleri suçlardan dolayı 
«Memurin Muhakemat Kanunu» mum gerektir
diği ilk soruşturma akademi başkanının öğre
tim üyelerinden tâyin edeceği bir veya üç mu
hakkik tarafından yapılır. Başkanlar hakkında 
yapılacak soruşturma muhakkiklerini Millî 
Eğitim Bakanı tâyin eder. Bu husustaki fezle
ke, Millî Eğitim Bakanı tarafından Danıştaya 
gönderilir. Yargılamanın gerekliliğine veya ge
reksizliğine Danıştay ilgili dairesince karar ve
rilir. Bu kararlara ilgililer veya Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay 
genel kurulunca incelenerek son karara bağla-
ttiıır. 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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lcr dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve aka
demik unvanlarından yoksun edilemezler. Başka 
Mr işe geçme veya çekilme yolu ile görevlerin
den ayrılanlar akalemik unval'armı taşırlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

MADDE 38. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinde, ita âmirleri Akademi 
Başkanlarıdır. Tahakkuk memurlarını Başkan 
tâyin eder. 

MADDE 39. — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri bütçesi Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesi içinde (Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri) başlığı altında gösterilir. 

MADDE 40. — Döner sermayenin hesap yılı 
malî yıldır ve bu sermayenin muameleleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebe! umumiye Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu 
.aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 40. — Bütçeye konulacak ödenek
ten Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerine her bölüm başına yüz biner lira hesa
biyle döner sermaye verilir. Bu döner serma
yenin bölümler arasında dağıtılması, gere
kirse birinden diğerine aktarılması ilgili bö
lümlerin teklifü üzerine Akademi Yönetim Ku
rulunca yapılır. Akademi dışı meslek çevrele
riyle yapılan işbirliği ve bu çevreler için yapı
lan araştırma ve inceleme çalışmalarının yü
rütülmesinde de döner sermayeden faydala
nılır. Bu çalışmalara katılacak personelin üc
retlerinin ödeme şekli, alım, satım, sarf usulle
ri, diğer muameleleri ile «İde edilecek kâr hak
kındaki işlemler özel yönetmelikte belirtilir. 
(Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren üç ay zıarfında, Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlıklarınca müştereken hazırlanır.) 

Döner sermayenin, demiirnaş malzeme ve 
sair ayniyatının kayıt, muhafaza ve hesap iş
lemlerinde Devlet Ayniyat Yönetmeliği Hü
kümleri uygulanır. 

Her malî yılın sonundan itibaren üç ay 
içinde döner sermayenin bilançosu ile gelir ve 
glider belgeleri Sayıştaym incelemesi için 
hazır bulundurulur. 

MADDE 41. — Tasarının 40 ncı maddesi 41 
nci madde olarak aynen kaimi edilmiştir. 
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Döner sermayenin muhasebe alım, satım ve 
sarf usulleri Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
meliğe göre yürütülür. 

MADDE 41. — Bütçeye konulacak ödenek
ten Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
lerine yüzbiner lira döner sermaye verilir. Bu 
döner sermayenin bölümler arasında dağıtılma
sı, gerekirse birinden diğerine aktarılması ilgili 
bölümlerin teklifi üzerine Akademi Yönetim Ku
rulunca yapilır. Akademi dışı meslek çevreleriy
le yapılan işbirliği ve bu çevreler için yapılan 
araştırma ve inceleme çalışmalarının yürütülme
sinde de döner sermayeden faydalanılır. Bu 
çalışmalara katılacak personelin ücretlerinin öde
me şekli, alını, satım, sarf usulleri, diğer mua
meleleri ile elde edilecek kâr hakkındaki işlem
ler özel yönetmelikte belirtilir. (Bu Yönetmelik, 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
zarfında, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkların
ca müştereken hazırlanır.) 

Döner sermayenin, demirbaş, malzeme ve sair 
ayniyatının kayıt, muhafaza ve hesap işlemlerin
de Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümleri uy
gulanır. 

Her malî yılın sonundan itibaren üç ay için
de döner sermayenin bilançosu ile gelir ve gi
der belgeleri Sayıştaym incelemesi için hazır bu
lundurulur. 

MADDE 42. — Millî Eğitim Bakanlığı ku
ruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına 'dair 58 sayılı Kanun ile 
165 sayılı Kanundaki cetvellerde bulunan Tek
nik Okullara ait ilişik (1) ve (2) sayılı cet
vellerde gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yer
lerine (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri) başlığı altında ilişik (3) ve (4) sayılı 
cetvellerde gösterilen kadrolar konmuştur. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 42. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri organları tarafından ya
pılan 'bilimsel, ve teknik araştırma ve yayım
ların gerektireceği her türlü giderler hakkın
da 2490 sayılı Kanun ve tâdillerine ait hüküm
ler uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esas
lar Akademi Yönetim Kurulunca belirtilir. 

MADDE 43. — Tasarının 42 nci maddesi 48 
nıcü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 43. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim heyeti bilimsel ça
lışmalar, araştırmalar veya dersler ile ilgili araç
ların seçim ve temini maksadı ile memleket içi 
ve dışında gereken inceleme gezilerini yapmak 
gibi bilim ve meslek hizmetleri için Bölüm Pro
fesörler Kurulunun kararı Akademi Yönetim 
Kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanlığının 
tasvibiyle bağlı oldukları Akademinin dışında 
geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu yolda 
görevlendirilenler aylıklarını kendi Akademile
rinden almakla beraber başka yerlere gönderil-
mişlerse geçici görev yolluklarını, Akademi he
sabına gönderildikleri taktirde kendi Akademi
lerinden; başka daire ve idarelerce istenmişlerse 
o daire ve idarelerden alırlar. Akademi hesabı
na 'memleket dışına gönderilmeleri halinde ken
dilerine verilecek yolluklar hakikî yol masraf
ları ödenmek ve gündelikleri memleket içi gün
delikleri karşılığının yedi katını aşmamak üzere 
Akademi Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mil
lî Eğitim Bakanlığına belirtilir. Çalışmaları
nın gerektirdiği her çeşit idari ve teknik harca
malar ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. 

Bu hükümler bu kanunun 27 nei ve 28 nci 
maddelerinde 'belirtilen görevliler hakkında da 
uygulanır. Akademi öğretim üyesi ve yardım
cı üyelerinden her hangi birini üyenin kendi is
teği ve ilgili bölüm profesörler kurulunun ka
rar ve teklifi ile 'başka Akademi öğretim hiz
metlerinde, iki yılı aşmamak şartiyle kendi 
kadrosu ile nakledilmek suretiyle görevlendir
meye Akademi Yönetim Kurulunun mütalâası 
alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanı yetki
lidir. 

MADDE 44. — Yedek Subaylarla askerî 
memurlar hakkındaki 9 . 12 . 1927 tarihli ve 
1076 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 10' sa
yılı! fıkrasında yazılı Millî Eğitim Bakanlığı 
mensupları arasına Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim üyeleri ve yardım
cıları da eklenmiştir. 

MADDE 45. — Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri öğretim üyelerinin, öğre-
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 44. — Devlet Mühendislik ve Mü-
marlıfc Akademileri öğretim heyeti bilimsel 
çalışmalar, araştırmalar veya dersleri ile ilgili 
araçların seçim ve temini maksadiyle memle
ket içi ve dışında gereken inceleme gezilerini 
yapmak gibi bilim ve meslek hizmetleri için 
Bölüm Profesörler Kurulunun ka ran Akade
mi Yönetim Kurulunun teklifi ve Millî Eği
tim Bakanlığının tasvıiMyle bıağlı oldukları 
akademinin dışında geçici olarak görevlen
dirilebilirler. Bu yolda görevlendirilenler ay
lıklarını kendi akademilerinden almakla bera
ber başka yerlere gönderilmişlerse geçici gö
rev yolluklarını, akademi hesabına gönder
dikleri takdirde kendi' akademilerinden baş
ka daire ve idarelerce istenmişlerse o daire1 ve 
idarelerden alırlar. Akademi hesabına mem
leket dışına gönderilmeleri halinde kendile
rine verilecek yolluklar hakiki yol masraf
ları ödenmek ve gündelükleTİ bu konudaki dış* 
seyaJhatler kararnamesine uygun olarak Aka
demi Yönetim Kurulunun teklifi üzerime Mil
lî Eğitim' Bakanlığınca belirtilir. Çalışmaları
nın gerektirdiği her çeşit idarî ve teknik har
camalar ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. 

Bu hükümler bu kanunun 27 ve 28 nci mad
delerinde belirtilen görevliler hakkında da uy
gulanır. Akademi öğretim üyesi ve yardımcı 
üyelerinden her hangi birini üyenin kendi iste
ği ve ilgili bölüm profesörler kurulunun karar 
ve teklifi ile başka akademi öğretim hizmetli
lerinden iki yılı aşmamak şartı ve kendi kad
rosu ile naklederek görevlendirmeye akademi 
yönetim kurulunun mütalâam alınmak suretiy
le Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. 

MADDE 45. — Tasarının 44 ncü maddesi 
45 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 45 nci maddesi 
46 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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tini yardımcılarının, okul memur ve hizmetli
lerinin izinleri gerektiğinde ilgili bölümlerin 
de mütalâaları göz önünde tutularak Akademi 
başkanlıklarınca, başkanların izinleri ise Millî 
Eğitim Bakanlığınca verilir. 

MADDE 46. — Bu kanun gereğince Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde 
öğretim görevi alacak öğretim üyelerinin se
limlerinin ne yolda yapılacağı yönetmelikle be
lirtilir. 

MADDE 47. — Organ ve unvanlarla ilgili 
seçimler gizli oyla yapılır. Diğer oylamaların 
gizli veya açık oyla yapılacağı oylamayı ya
pan kurullarca kararlaştırılır. 

MADDE 48. — Öğrencilerin Akademi öğ
retim ve yönetim organları ile olan ilgi ve mü
nasebetleri yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 49. — Yeni 'açılacak veya benüz 
gelişmemiş Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri müstakilen çalışa'bilecek hale gel
melerine kadar yönetimleri Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından mevcut akademilerden bi
rine verilir. Bu gibi akademilerin müstakil ça
lışmaya başlamalar], ancak her bölümünde en 
az 3 profesörün bulunması ve Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurulun 
bu hususu kararlaştırması ve bu kararın. Mil
lî Eğitim Bakanlığınca onanması ile olur. 

MADDE 50. — Devlet Mühendislik- ve Mi
ni arlık Akademilerinde Yüksek Mühendis ve 
Yüksek Mimar yetiştiren ihtisas 'bölümlerinin 
açılabilmesi ancak bu akademilerin müstakil 
çalışmaya ıbaşlamalarmdan sonra Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kuru
lun kararı ile olur. 

MADDE 51. — Bu kanunda açık hüküm bu-
lunmıyan genel hükümler uygulanır. 

MADDE 52. — 3074 «ayılı Kanunla kurulup 
4121 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmiş. bulunan İsitanlbul Teknik Okulu, bu 
kanunun yürürlüğe girilmesiyle (İstanbul Devlet 
Mülhendislilk ve Mimianlık Akademisi) olarak ye
niden ıteşkilât'laindırılır. 

7475 «ayılı 'Kanunla •acıkmaları kararlaştırılan 
liki teknik okulu ve 9 Şnibalt 1963 tarih ve 165 sa-

(Geçici Komisyonun değiştiıişi) 

MADDE 47. —• Tasarının 46 ııcı maddesi 
47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 47 nci maddesi 
48 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 48 nci maddesi 
49 .ucu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Yeni açılacak veya henüz 
'gelişmemiş Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademilerinin yönetimleri, müstakil çalışabil e-
ceık hale gelinceye kadar Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından mevcut akademilerden birine 
verilir. Bu gibi akademilerin müstakil çalışma
ya başlamaları, ancak her bölümünde en az 
3 profesörün bulunıni'ası ve Devlet mühendislik 
ve mimarlık akademilerarası kurulun bu husu
su karariaşltırmaisı ve bu kararın Millî Eğitim 
Bakanlığınca onanması ile olur. 

MADDE 5.1. — Tasarının 50 nci maddesi 
51 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 5.1 nci maddesi 
52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 52 nci maddesi 
ı53 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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yılı Kanunla açılması kararlaştırılan Zonguldak 
'Teknik Okulu, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık .akademileri ola
rak kurulurlar. 

MADDE 53. — Bu kanunun öngördüğü yeni
den (hazırlanacak ttüzülk, yönetmelik ve Akademi-
leraraısı Kurul kararları Millî Eğitini Bakanlığın
ca tetkik ve tasdik edildikten sonra yürürlüğe 
girer. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Istanlbul, îzmir, Elâzığ Tek
nik 'okullarında çalışmakta olan öğretim üye ve 
yardımcıları, personeli, tesisat ve teçhizatı ile 
(tsltanlbul, îzrriir ve Elâzığ Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık 'akademileri) adı laltıında teşkilâtlandı
rılarak aralık vermeden faaliyetlerine devam 
ederler. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kamun hükümleri
ne göre kabul edilen Devlet Mühendislik ve Mi-
anlarlılk alaademilerinin ek kadro hükümleri uygu
lanmaya başlayıncaya kadar bu kanunun yayımı 
tarihinde yürürlükte hulunan «Teknik okullar» 
kadrolarının uygulanmasına devam edilir. 

Bu kanun yürürlüğe .girdiği tarihte mevcut 
'Teknik okullarda maaş veya ücret lalmak suretiy
le çalışmakta olan kadrolu veya mukaveleli görev
lilerin maaş, ücret ve sair özlük haklarının Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinden ödenmesine devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
kurulacak akademi ve bölüm organları ile ilgili 
ilk seçimler bu kanunun eki olan kadroların uy
gulanmaya haşlıyacağı tarihten 30 gün evvel ya
pılır. Seçimler yapılıncaya kadar İstanbul ve 
diğer Teknik okullarındaki kurullar, müdür ve 
yardımcıları ve bölüm şefleri görevlerine devam 
öderler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Teknik Okulunda geçici 
madde 9 da kaydedilen dere .gruplarının dışında
ki derslerin öğretiminde birinci görevle bulunan
lardan bu müessesede toplam en az 15 yıl müsta
kil ders okutmak «suretiyle başarılı öğretmenlik 
yapmış olanlara veyahut 18 yıl müstakil ders 
okutmak suretiyle başarılı öğretmenlik yapmış ve 
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MADDE 54. — Tasarının 53 ncü maddesi 
54 ncü madde olarak aynen kahul edilmiştir. 

'Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstan!bul, îzmir, Elâzığ tek
nik okullarında çalışmakta olan öğrettim üye ve 
yardımcıları, personeli, tesisat ve teçhizat ile 
(Devlet mühendislik ve mimarlık akademisi) 
adı altında teşkilâtlandırılarak aralık verme
den faaliyetlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici mad
de 2 si aynen kaimi edilmiştir. 

CEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
kurulacak akademi ve bölüm organları ile ilgili 
ilik seçimler bu kanunun eki olan kadroların 
uygulanmaya başlıyacağı tarihten 30 gün ev
vel yapılır. Seçimler yapılıncaya kadar İstan
bul, İzmir, Elâzığ teknik okullarındaki kurul
lar, müdür ve yardımcıları ve bölüm şefleri gö
revlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul, İzmir, Elâzığ teknik 
okullarında geçici madde 9 da kaydedilen ders 
gruplarının dışındaki derslerin öğretiminde bi
rinci görevle bulunanlardan bu müessesede top
lam en az 15 yıl müstakil ders okutmak sure
tiyle başanlı öğretmenlik yapmış ve ilgili ol
duğu dalda en az bir teknik veya bilimsel eser 
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ilgili olduğu dalda m az bir teknik veya bi
limsel eser meydana getirmiş olanlardan yüksek 
öğrenim diplomasını haiz olanlar ile bu okula 
girmelerinden önce üniversite doçentliği unvanını 
almış ve 7 yıl bu «okulda müstakil ders okutmuş 
(olanlara (Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
mileri profesörü) unvanı verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte bir yülksek öğrenim diplbmıa-
ısını ve öğretmen unvanımı haiz ve geçici madde 
9 da zikredilen ders gruplarının dışındaki dersle
rin öğretiminde birinci görevle bulunup geçici 
madde 4 veya madde 14 teki Devlet, Mühendislik 
ve Mimarlılk akademileri profesörlüğü şartlarını 
(baıiz olmıyanlardan Devlet veyta okulca yapılmış 
yabancı dil imtihanını basan ile geçirmiş ve en 
az beş yıllılk sürede müstakil ders vermek sure
tiyle öğretmenlik yapmış olanlar (Devlet Mühen-
li!k ve Mimarlık 'akademileri doçenti] i) unvanını 
alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte birinci görevleri istanbul Teknik 
Okulunda olup da durumları geçici madde 4, 5 
ve 9 hükümleri dışında kalanlar veya birinci görevi 
İstanbul Teknik Okulunun dışında olup da bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mezkûr okul
da ek görevle öğretmenlik yapanlardan madde 14 
te beyan edilen Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
ıakademileri profesörlüğü şartlarını gerçekleştir-
ımjiyenler kanunun yürürlüğe girmesiyle (öğretim 
görevlisi) unvanı altında göreve devam öderler. 

GEÇlCÎ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte istanbul Teknik Okulunda en 
ıaz 15 yıl birinci görevle öğretmenlik yapmış olan 
fakat bilimsel veya teknik bir eseri olmıyan ve 
durumu geçici 9 ncu madde hükümleri dışında 
kalanlar ©n çok 3 yıllık bir süre sonunda bir bi
limsel veya teknik eser vermek ve bu sürenin bir 
yılında menlsup bulunduğu akademi dışındaki bir 
akademide görev yapmak şartiyle profesör un
vanımı alırlar. 

IBu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte duru
mu geçici 5 nıci maddedeko şartlara uymakla be
raber 5 yıllık «üreyi doldurmamış bulunan İstan
bul Teknik Okulu öğretmenleri mensup îbulundu-
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meydana getirmiş olanlardan yüksek öğrenim 
diplomasını haiz olanlar ile bu okula girmelerin
den önce üniversite doçentliği unvanını almış 
ve 7 yıl bu okulda müstakil ders okutmuş olan
lara (Devlet mühendislik ve mimarlık akade
mileri profesörü) unvanı verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici mad
de 5 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte birinci görevleri İstanbul, Elâ
zığ ve İzmlir teknik okullarında olup da durum
ları geçici maddle 4, 5 ve 9 ncu hükümleri dı
şında kalanlar veya birinci görevi bu teknik 
okulları dışında olup da bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte mezkûr okullarda ek görevle 
öğretmenlik yapanlardan madde 14 te beyan 
edilen Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri prof esörlüjğü şartlarını gerçeMeştir-
mıiyemler kanunun yürürlüğe girmesiyle (öğre
tim görevlM) unvanı altınjda göreve devam 
ederler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstanbul, Eiâzığı İzmir tek
nik okullarında en az 15 yıl birinci görevle 
öğretmenlik yapmış olan fakat bilimsel veya 
teknik bir eseri olmıyan ve durumu geçici 9 ncu 
madde hükümleri dışında kalanlar en çok üç 
yıllık bir süre sonunda bir bilimsel veya tek
nik eser vermek ve bu sürenin bir yılında men
sup bulunduğu akademi dışındaki bir akade
mide görev yapmak şartiyle profesör unva
nını alır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
rumu geçlici 5 nci maddedeki şartlara uymak
la beraber 5 yıllık süreyi doldurmamış bulu-
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ğu akademi dışındaki ıbir akademide bir yıl görev 
yapmak şartiyle, bu süreyi doldurdıikl'arı zaman 
'doçent -unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Madde 14 ve 17 hü
kümlerine göre asiötan -ve doçentlerin üst öğre/tiım 
•üyeliği derecesine geçirilimelerinde İstanbul Tek
nik Okulunda veya diğer öğretim müessese'lerin-
deki Ikıdemleri hesaiba katılır. 

GEÇlCİ MADDE 9. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul Teknik Okulunda sosyal 
(bilimler öğretimi ile görevli bulunan öğretmenler, 
yabancı dil öğretmenleri de okutmak unvanı 
ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisin
de görevlerine devaım ederler. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesiyle yapılacak intibak neticelerine il
gililer, kendilerine yazı öle tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde, Millî EğUtim Bakanlığına 
itirazda bulunabilirler. Bakanlık, bu itirazları en 
geç 2 ay içinde nihai karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun 17 nci 
maddesinin (b) fıkrasında istenen doktora şartı, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl müd
detle aranmaz, ancak 'bunun yerine özel yönet-
meliğine göre yapılacak yeterlik çalışmasını ba
şarmak şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun 42 nci 
maddesiyle ilga edilen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları ile memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim ku
rumunun aidi değişoniyenlerin yeniden tâyinine 
lüzum olmayıp aylıkları ve ücretleri yeni işgal 
edecekleri kadrodan ödenmeye devam olunur. 

Aylıkları, unvanları ve öğretim kurumunun 
adı uymıyanlara atanmaları, bu kanunun yayı
mı tarihinden geçerli olmak üzere yapılır ve 
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nan tstanbulı Elâzığ, izmir Teknik okulları öğ
retmenleri mensup bulunduğu akademi dışın
daki bir akademide bir yıl görev yapmak sar
iliyle, bu düreyi doldurdukları zaman doçent 
unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının geçici mad
de 8 aynen 'kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte istanbul, izmir, Elâzığ Tek
nik okullarında sosyal bilimler öğretimi ile gö
revli bulunan öğretmenler,, öğretmen yabancı 
dil öğretmenleri de okutman unvanı ile Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde 
görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe 'girtnifesiyle yapılacak intibak neticeleri
ne ilgililer,, kendilerine yazı ille tebliğ tarihin
den itibaren 15 gün içlinde, Millî Eğitim Bakan
lığına itirazda bulunabilirler. Bakanlık, bu iti
razları en geç 2 ay içinde nihai' karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Tasarının geçici 
madde 10, geçici madde 11 olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun 42 nci 
maddesiyle ilga edMen 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadroları işgal eden öğretim üyeleri ve 
öğrctiım. yardımcıları 31e memurlar ve mevcut 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve öğretim ku
rumundaki unvanları değişmiyenlerin yeniden 
tâyinine lüzum olmayıp iaylıkları ve ücretleri 
yeni işgal edecekleri kadrodan ödenmiye de
vam olunur. 

Aylıkları, kadroları, öğretim kurumundaki 
unvanlarından atanmaları bu kanunun yayımı 
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bunlardan izinli 
kaydı aranmaz. 
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olanlar için göreve başlama 

MADDE 54. — Bu kanun yayıımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Ancalk malî hükümler ve kad
rolar kanunun yayımı tarihini takilbeden malî 
yıl başından itibaren uygulanır. 

MADDE 55. 
lu yürütür. 

Bu kanunu Balkanlar Kuru-

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topahğlu 

Dışişleri Bakanı 
1 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Ertem 

1 . 6 . 1968 
Devlet Bakanı 

8. Öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Bayındırlık Bakanı 

O Alp 
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tarihlimden geçerli olmak üzere yapıttır ve bun
lardan izinli olanlar için göreve başlama kay
dı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Devlet Mühendislik 
ve Mimarlı/k Akademilerlinde profesör olabil
mek için, 14 ncü maddede belıirtilıen şartlardan 
başka men&uboldıığu alkademii dışındaki bir aka
demide en az iki yıl eylemili doçent olarak ça
lışmış oflimaık gereklidir. Ayrıca, dışarda mes
lek çalışmaları, eserleri ve yayıınilariyle taaıılı-
mış 'kimseler de bölüm profesörler kurullarının 
üçte iki çoklukla yapacakları teklif, akademi 
yönetiliri kurulunca uygun görülmek ve Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası 
Kurulca onanmak şartiyle usulü veçhile pro
fesör veya doçent seçilebilirler. 

Bu maddenin uygulama süresi on yılıdır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanun gereğin
ce Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri kurulduktan sonra, İstanbul Yıldız Tek
nik Okulu mezunlarının yemi hale intibak is
tekleri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demilerarası kurulca hazırlanacak ve Millî Eği-
v'm Bakanlığınca onaylanacak yönetmelik esas
larına göre uygulamaya tabi tutulur. 

MADDE 55. — Tasarının 54 ncü maddem; 
5") iici madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Tasarının 55 ııci maddesi 
56 ILCI madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı cetveller aynen 
mistir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

kabuı edil-

ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı -
A. N Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] »AYILI CETVEL 

Halen mevcut teknik okulları kadrosu 

D. 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
11 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
5 
7 
8 
8 
8 
8 
9 

10 
8 

Görevin çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Asiattan 
» 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

Sekreter 
» 

Muhasip 
Büro Şefi 

» » 
Kitaplık Şecfii 

» » 
» » 

Kitaplık Memuru 
Muamelât Şefi 
Kâtip 

» 
» 

Anbar Şefi 

Müdür 

Sayı 

32 
55 
83 

125 
40 
40 
80 
40 
30 
20 
30 
68 
80 
80 
80 

3 
1 
6 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
6 
2 

12 
40 

6 

(2) 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 

l 100 
950 
800 

.1 J00 
800 
700 
700 
700 
700 
600 
500 
700 

SAYILI 
Teknik o 

Görevin çeşidi 

öğretim İşleri -
Yönetim İşlerdi '. 
Bölüm Şefi 

Müdür Y 
VEüdür Y 

Müdür Yardımcısı 
Atelye Şefi 
öğretim Büro Ş efi 

D. 

8 
' 9" 

9 
7 
8 
5 
8 

8 
9 

10 
11 

9 
10 
11 
8 
9 

11 
5 
8 

8 
9 

10 
İT 

9 
10 
11 

Görevin çeşidi 

Ambar Memuru 
Amlbar Memuru 
Laborant 
Doktor 

» 
Yatı Yürtdıu Müdürlü 
Yatı Yurdu ,. Müdlürü Yardıim 
Cl'Sl 

Muamelât Şefi Yardıimcısı 
Memur 

Ambar Depo Memuru 
» » » 
» » » 

Kâtip Hesap Memuru 
» »ı » 
» » » 

Yatılı Yurdu Müdürü 
Yatı Yurdu Müdürü Yardım
cısı 
Muamelât Şefi 
Memur 

» 
» 

Ambar Depo Memuru 
» » » 
» » » 

CETVEL 
kulla 

ar. 
ar. 

Aylık 
Sayı tutarı 

4 300 
4 200 
4 200 

20 150 
12 200 
20 150 
4 150 

Sayı 

3 
3 

16 
3 
1 
4 

4 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
4 

4 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Aylık 
tutarı 

700 
600 
600 
950 
800 

1 100 

700 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
700 
600 
450 

1 100 

700 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
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D. 

1 
2 
3 

-t* 

5 
6 
6 
7 
9 

10 
11 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Görevin 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

Doçent 

Asistan 

öğretmen 

» 
» 
» 
» 

çeşidi 

öğretim. Görevlisi 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
s> 
» 

(3) 

Sayı 

2 
5 

25 
45 
60 
80 
30 
40 
80 
80 
90 
25 
30 
55 
60 
55 
45 

5 
10 
15 
20 
15 
15 
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SAYILI CETVEL 

(Yeni teklif> 

Aylık 
tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

D. 

5 
6 
6 
7 
5 
6 
7 
5 
7 
8 
9 

10 
8 
8 
9 

10 
8 
8 
9 
3 
7 
8 

Görevin çeşidi 

Sekreter 
» 

Böılüım Sekreteri 
» » 

Muhasip 
•Büro Şefi 

» » 
Kitaplık Şefi 

» » 

» Memuru 
» » 

Muamelât Şefi 
Kâtip 

» 
» 

Amlbar Şefi 
» Memuru 
» » 

Laborant 
Doktor 

» 

Sayı 

3 
2 

10 
10 
6 
1 
8 
3 
1 
1 
5 
5 
5 
5 

15 
40 
5 
3 
3 

20 
3 
2 

Aylik 
ıtutarı 

1 100 
950 
950 
800 

1 100 
950 
800 

1 100 
800 
700 
600 
500 
700 
700 
'600 
500 
700 
700 
600 
600 
950 
800 

(4) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Başkan 
öğretini Başıkan YardiimcDsı 
Yönetim Baışikan Yardımcısı 
Bölüm Başlkanı 
B aşktan Yardımcısı 
Lâbıoratuvar Şefi 
öğretim Büro Şefi 

Sıayı 

5 
5 
5 

20 
15 
20 
5 

Aylık 
tutarı 

400 
300 
300 
300 
250 
200 
200 
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