
Ordinaryüs profesörler, profesörlerin bilimsel araştırmaları ve orijinal yayımlariyle tanınmış, 
bir kürsüde çalışma beraberliği ve yetiştirme görevlerini başaracak pedagoji ve yönetim yetkisi 
belli olmuşları arasından seçilecektir (Madde 26). Bu şartları taşıyan profesör bulunmazsa kürsü
nün yönetimi geçici olarak bir profesöre verilebilecektir. Ordinaryüslük ancak belli bir yetki ve 
görevin karşılığı olarak kabul edileceğinden ordinaryüslük sayısı da lüzumsuz ve,anormal bir yol
da çoğalmıyacaktır. ~ 

Ordinaryüslük unvanı bir kere kazanıldıktan sonra, profesörlük gibi. şahsa bağlı unvan olarak 
kalacaktır. Profesör veya ordinaryüs profesörlerin, ne yolda seçilecekleri de . yapılacak tüzük ile 
belirtilecektir. Yalnız doçentlerin, profesör ve ordinaryüz profesörlerin tâyin şekilleri tasanda gös
terilmiştir (Madde 23 ve 28). 

Üniversite öğretim mesleği üyelerinin şahıslariyle ilgili durumlar da tasarıda önemli bir yer 
almaktadır. Üniversite öğretim mesleğine girenlerin, bunu kendileri için tek iş yapmaları ve bü
tün yetenek. ve çalışmalarını buna vermeleri şarttır. Bir profesör dersini vermekle veya doçent 
yardan görevini yapmakla vazifesini bitirmiş sayılamaz. Bunların iş saatlerinde devamlı olarak gö
revlerinin gerektirdiği yerlerde bulunmaları, bilimsel araştırmalar yapmaları, öğrencileri kabul 
ederek sorularına cevap vermeleri veya çalışmaları için gereken yol ve kaynaklan göstermeleri, 
yardııncılariyle daima temas ederek onların çalışmalarını denetlemeleri ve bunları yetiştirmeleri 
şarttır. Aynr zamanda bunlara üniversitede veya fakültelerde üriiversitclerce veya Hükümetçe bilim, 
ve meslek kollariyle ilgili başka görevler de verilebilir. Bir profesör veya doçent hiçbir zaman dışar-
daki işini öne sürerek asıl görevlerini savsatmaz. Bununla beraber bir üniversite profesörünün veya 
doçentinin bilgi ve uzmanlığından başkalarının da istifade etmesi,, hem bunların görüş ve uygulama 
alanlarının genişlemesi ve hem de memleketin kendilerinden daha geniş bir ölçüde faydalanması ba
kımından gereklidir. Bir tıp profesörü bilgilerinden herkesi faydalandırmalı ve muhtelif olayları 
görebilmelidir. Bir hukuk profesörünün bilgisinden ve karekterinden faydalanmak' herkesin hakkı
dır. Bir fizik, bir kimya ve bir ekonomi profesörü memleketin en önemli ve hayati işlerini aydınla
tabilir. Bir.endüstri kimyası profesörü, yeni kurulacak bir kimya endüstri fabrikası için çok fay
dalı olabileceği gibi, bir yüksek mimar profesör de büyük bir anıt - yapı projesini hazırlıyarak ve 
onun inşasını yöneterek hem sanatı, hem. tekniği ile memlekete eşsiz bir eser kazandırabilir. On
ların bilgi ve uzmanlarına cemiyetin biçeceği maddi vo.manevi pahadan bu profesörleri mahrum et
mek için, hiçbir sebep gösterilemez. Üniversite doçent ve profesörlerinin mesleke bağlanmaları de
mek gözlerini uygulamaya ve hayata kapamaları, halkla, iş ve dert sahipleriyle teması 
kesmeleri, yetenek ve uzmanlıklarının, bilimsel alanlardaki çalışmalarının kendilerine sağ
ladığı değerlerden, mahrum edilmeleri demek değildir. Bununla beraber bir tıp profesörü
nün bir iki saat dersten sonra bütün zamanlarını bir pratisiyen hekim gibi muaye
ne yerinde geçirmesi, bir hukuk profesörünün de aynı suretle birkaç saatlik dersten 
sonra, mahkeme mahkeme dolaşarak pratisiyen avukatlar gibi uğraşması; bir ekonomi profesörü
nün ticaret yapmayı veya ticaret ve ekonomi kurumlarının devamlı ve görevli bir memuru olması, 
bir yüksek mühendis profesörün gelişigüzel bir yapının kontrol işini üstüne alması hiçbir zaman 
kabul edilemez. Bu düşüncede olanların ve böyle çalışanların üniversite öğretim mesleğinde yeri 
olamaz. Gerektikçe üniversitede bunlardan konferansçı veya okutman sıfatlariyle faydalanabilir. 
Fakat üniversite doçent, profesör ve ordinaryüs profesörleri, ancak önemli konsültasyonlarda, 
ameliyatlarda, yargıtay, adalet divanları gibi yüksek mahkemelerde veya hâkem olarak, bü
yük projelerde ve teknik işlerde gerekli incelemeleri yaparak oylarını bildirmekle hem uygula
malarla ilgilerini kesmemiş ve hem de kendi uzmanlık alanlarında faydalı olmuş olurlar ve he
men her yerde bu imkân da kabul edilmiştir; hattâ İtalya da ekonomi profesörleri özel kanun
larla birçok Ekonomi kurumlarının yönetim kurullarının organları sayılmışlardır. Tasarıda Üniver
site öğretim mesleği üyelerinin üniversite içindeki işleriyle uzmanlıklarına göre dışarıda yapabile
cekleri işlerin üzerinde de dikkatle durulmuştur. 

Teklife göre her doçent, profesör ve ordinaryüs profesör, asıl çalışmalarını üniversiteye vere
cek, iş saatlerinde görevinin gerektirdiği yerlerde bulunacak ve başka bir işi öne sürerek esas İŞJQ 
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