
sorlikten ordinaryüslüğe yükselmek böyle 
bir makamın açılmasile olur. Maamaf ih liya
kati fevkalade takdir edilen ikinci sınıf bir (av-
ser ordentlih) profesör doğruca ordünaryüslüğe 
tayin olunabilir. Ancak o makam açık değilse 
yalnız unvanını alıp maaşını' alamazlar. 

MADDE 22 — Ordinaryüsler müstakil bir 
ilim sahasının ders verme ve araştırmalar için 
en iyi mümessilidirler. îki sınıftır. İkinci sı
nıf ordinaryüs on sene sonra birinci sınıfa yük
selir. 

Açılan veya yeniden kurulan bir kürsüye bir 
ordinaryüsün tayini için fakülte ordinaryüsü 
esbabı mucibeli bir teklifle en az iki kaideten 
üç zatın ismini divana bildirirler. Divan bu isim
leri mütaleasile beraber vekâlete arzeder. Vekâ
let bunlar arasından en uygun gördüğünü seçer. 

Vekâlet hiç birisini kabul etmezse yeni tek
lif için listeyi fakülteye geri gönderir. 

Açılan bir ordinaryüslüğe mutlaka enstitüden 
bir âlimin getirilmesi lâzımgelmez. Enstitünün 
ilmî ruhunu daima tazelemek için başka müesse
selerden ve yüksek mekteplerden de ilmî hayat 
sahibi zatler alınabilir. 

Avrupadan çağırılacak profesörler memle
ketlerinde hiç olmazsa (evser ordentlih) profe
sörlükte bulunmuş olmalıdırlar. 

MADDE 23 — Tedris heyetinde bulunan rek
törler muayyen ve mahdut bilgilerin muallimi
dirler. Mevkileri bütçede tesbit edilmiştir ve 
divanın teklifi üzerine vekâletçe tayin olunurlar. 
Aşağıdaki dersler rektörlükle idare olunur. Ya
bancı diller almanca, ingilizce, fr ansızca, 
italyanca, riyaziye, hukuk ve idare ilmi, asker
lik, resim, sıhhat ilmi. 

MADDE 24 — Dışarıdan enstitünün tedris 
heyetince alınanlar, girecekleri dereceye ait 
şartlara malik olmalıdırlar. 

Tedris heyetinin vazife ve hakları 

MADDE 25 — Enstitüye tayin edilen her 
profesör bir sene içinde enstitünün merasim salo
nunda kendi ilmî şubesine ait umumî bir konfe
rans verir. Bu konferansa enstitünün tedris 
heyetinden başka Ziraat vekili, diğer vekiller, 
belediye reisi, en yüksek askerî mümessil, idarî 
ve iktisadî mahfellere mensup yüksek şahsiyet
ler çağırılır. 
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yükselmek böyle bir makamın açılmasile olur. 
Maamaf ih liyakati fevkalâde takdir edilen ikinci 
sınıf bir profesör doğruca ordinaryüslüğe tayin 
olunabilir. 

MADDE 22 — Ordinaryüsler müstakil bir 
ilim sahasının ders verme ve araştırmalar için 
en iyi mümessildirler. îki sınıftır, ikinci sı
nıf ordinaryüs on sene sonra birinci sınıfa yük
selir. Açılan veya yeniden kurulan bir kür
süye bir ordinaryüsün tayini için fakülte ordi
naryüsü esbabı mucibeli bir teklifle en az iki, 
kaideten üç zatin ismini divana bildirirler. Di
van bu isimleri mütaleasile beraber vekâlete ar
zeder. Vekâlet bunlar arasından en uygun gör
düğünü seçer. Vekâlet hiç birisini kabul etmez
se yeni teklif için listeyi fakülteye geri gön
derir. Açılan bir ordinaryüslüğe mutlaka ensti
tüden bir âlimin getirilmesi lâzımgelmez. Ens
titünün ilmî ruhunu daima tazelemek için başka 
müesseselerden ve yüksek mekteplerden de ilmî 
hayat sahibi zatler alınabilir. Avrupadan çağı
rılacak profesörler memleketlerinde hiç olmazsa 
profesörlükte bulunmuş olmalıdırlar. 

MADDE 23 — Tedris heyetinde bulunan 
muallimler muayyen ve mahdut bilgilerin mual
limidirler. Divanın teklifi üzerine vekâletçe ta
yin olunurlar. Aşağıdaki dersler muallimlikle 
idare olunur. Yabancı diller, riyaziye, hukuk 
ve idare ilmi, askerlik, resim, sıhhat ilmi ve 
bunlar gibi. 

MADDE 24 — Dışarıdan enstitünün tedris 
heyetine alınanlar, girecekleri dereceye ait 
şartlara malik olmalıdırlar. 


