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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — T. F. Sılay 
KÂTİPLER : Neomeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. - ÖNERGE 

1. — Kırklareli Mlletvekili Nafi Karusu ve 
iki arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi se
çiminin yenüeTvnıesine dair önergesi. 

Bir önerge var arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni kanuna göre bir dereceli seçim yapıl

mak üzere Büyük Millet Meclisi seçiminin yeni
lenmesine karar verilmesin teklif ederiz. 
Kırklareli Milletvekili Kütahya Milletvekili 

N. Kansu R. Peker 
Konya Milletvekili 

S. Ankan 

BAŞKAN — önerge hakkmda mütalâa var 
ini? 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar; Teş
riî hayatijtnın 27 nci yılıdır. Son defa olarak bu
gün bu kürsüye çıkıyorum. Bazı mâruzâtta bulu
nacağım. 

Ben bu kararın Çarşamba günü olacağını 
ümit etmiştim de, hesaplı kitaplı çıkmak için not 
edeyim demiştim. Fakat bu bugün oluyor. Ku
sur edersem affedersiniz. 

Maruzatım gayet samimî ve ciddidir. Dar 
Particilik gayreti ve mutaassıp muhalefet zihni
yeti taşımaz. Nihayet bunlar tabıma da uygun 
düşmez. 

Arkadaşlarım, tek dereceli Seçim Kanunu ka
bul edildikten sonra matbuatta gördüğümüz tec
didi intihabın mucip sebeplerinden biri hirici 
vaziyetin kararsızlığıdır. Tek dereceli intihap 
kanunu ve seçimleri yenileme kararı ile Büyük 
Millet Meclisi kuvvetinin zaafa uğramış telekki-
sine karşı milletin taze iradesiyle Büyük Millet 
Meclisini teşkil etmek. 

Bendeniz harici vaziyetin mucip sebep gös

terilmesine iştirak edemiyorum. Türk milleti 
muhalif olsun, muvafık olsun harici tehlike kar
şısında kayıtsız şartsız Hükümetle beraberdir. 
Bunu böyle telekki etmemek benim kanaatımca 
bu millete hürmetsizlik olur. 

Taze kuvvetle gelmek meselesine gelince: 
Taze kuvvetle gelmek için teşekkül halinde olan 
partilerin taazzuvuna imkân bırakıp hiç olmazsa 
üç dört ay sonra intihabı yapmak suretiyle mil
let iradesinin güzelce ve fiili tecellisiyle Mecli
sin tam mânasiyle arzu edilen bir kuvvette sağ
lanmalı idi. 

M. ÖKER (Malatya) — O setinin hüsnü ku
runtun. 

E SAZAK (Devamla) — Reis Bey, müdaha
le edilmemesini rica ediyorum. Son defa söy
lüyorum. 

BAŞKAN — Müdahale yoktur, siz devam 
buyurun. (Devam, devam sesleri) 

E. SAZAK (Devamla) — Yazamadım, no
tum da yok, karıştırırım. Mühim meseledir. 

Bu da böyle olmadığına nazaran, yani yeni
den tam mânasiyle milletin iradesiyle kuvvetli 
bir Meclis kurulamıyacağına nazaran - çünkü 
partiler yenidir - şu halde buna başka bir endi
şe saik olduğu gözükür. O da diğer partiler 
genişlerse Halk Partisi zaafa düşer endişesidir. 
(Öyle bir şey yok sesleri), (Gürültüler). 

BAŞKAN — Siz devam edin. 
E. SAZAK (Devamla) — Arkadaşlar, bu en

dişe varit olabilir. 25 senelik iktidar mevkii ne 
de olsa bir partiyi yıpratabilir. Bu çok görül
mez, fakat milletin Hükümetten ayrı düşünmek, 
ayrı görmek, beğenmemek temayülü çoğaldıy
sa bu, hiç kimseye Halk Partisinin şimdiye 
kadar yapmış olduğu icraata göz yummaması 
için sebep teşkil etmez. Dünya öyle dev adımı, 

- 8 1 — 



S : 61 İÖ.6 
ile ileri gitmiştir ki Cumhuriyet Halk Partisi 
bunu görmemiştir ve nihayet son zamanlarda 
alınan tedbirler ve kararlar da milleti bu par
tiden soğutmuştur. Milletin bu partiden soğu
masının sebebi nedir? 

Ben son defa olarak Halk Partisi lehine bazı 
mâruzâtta bulunacağım. Ben, Halk Partisi mu
vaffak olsun diğer partiler yüz sene muvaffak 
olamasın razıyım; yeterki memleket işleri iyi 
yürüsün. Yalnız halkı cebren milletin sevme
diği bu partiye ısındırmaya çalışmasınlar. 

Arkadaşlar, müsaade buyurursanız millet, 
Halk Partisini neden sevmiyor, neden ondan so
ğuyor bunu anlatacağım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Devam et
sin. 

E. SAZAK (Devamla) — Eğer konuşturmı-
yacaksanız ineyim. Kabul etmezseniz, hata edi
yorsam 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Ahmet Emin de 
onu söylüyor. 

E. SAZAK (Devamla) —Benim adım Ahmet 
Emin değil, benim adım Mehmet Emin'dir. 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Kendi partinden 
konuş, bizim partiden bahsetmeğe hakkın yok
tur. 

E. SAZAK (Devamla) — Eesivekilliği va
zifesine kadar çıkmış bir arkadaş benim sözleri
me tahammül-edemezse bu memlekette nasıl de
mokrasi vardır? Bu memlekette demokrasi tees
süs etmez. (Gürültüler) 

Efendim bir daha gelip te mücadele edemi-
yeoeğimden vazife saydım, zatıâliniz vazife say
mazsınız, -atarsmız, her şeyi yapabilirsiniz. 

Evvelâ teker teker, arzedeceğim, ondan sonra 
da > biraz genişleteceğim. 

Yerli mallar pazarları, kombinalar, mektep 
işlerinin tutumu, orman -işi, Tayyare Cemiyeti 
meselesi memlekette hakkın, emniyette bulunma
ması, Ferdî teşebbüslere kıymet verilmemesi 
ve bu yüzden Devlet teşebbüslerinin temelsiz 
küçük bir sarsıntı ile-çökecek bir halde bulun
ması.. 

Şimdi,arkadaşlar, mektep işini ele alalım. 
Bu memlekette tasavvur edermisiniz ki, mekte
bin lüzumuna akıl erdkıpemiş bir • kimse bulun
sun. însan bunu nasıl kendisine hasredebilir? 
Fakat iş öyle hale .gelmiştir ki kimse mektebe 
taallûk edince arzuhal edemez* etse de ne kay
makam dinler^ ne .hâkim dinler, ne vali dinler. 
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(Gürültüler). Elinizi vicdanınıza koyunuz Al
lah rızası için. Bunu gözümle gördüm. Mektep 
bina projelerinin dahi kötü olduğu öğretmen
lere her yerde kendini doyuracak tarla verildi
ği vakit dahi öğretmen, çift başmdan ayrıla-
mıyacağından tabiî mektepten uzak kalacağını 
bunların fakir olup Devletçe yardım edilmesi lâ
zım geldiğini bu sebeple bu işe ayrıca para 
ayrılması icabedeceğini defatla arzetmiştim. Ne 
olur bu adam ne haindir, ne şudur, ne budur; 
ne de mektep sevmezdir. Bunun üzerinde biraz 
kafa yoralım. Diğer bir mesele; pek çokları, 
bilginler, eğitmenlerin yetişme tarzını iyi bul-
mayorlar. Benim istediğim, bunun üzerinde bir 
tetkik yapılmasıdır. Hakikati biliyor köylü, 
görüyor ki, şehir mektebi ne ile yapılıyor. Köy
lerde bedava tuğla verelim, kiremit verelim, 
tahta verelim. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. 

Ben diyorum ki, tek bu yollara gidilsin de bu 
parti yüz sene, payidar olsun, bu memleketin 
menfaatına aykırı olan işleri düzeltsin de bu
günkü iktidar partisi varsın yaşasın. 

Orman işine geliyorum; arkadaşlar, dünyada 
herşey insanlar için hazırlanır, insanlar için yapı
lar, onlar için meydana getirilir. Ormanı muhafaza 
edeceğim diye, tutulan bu yanlış yolla ne orman 
muhafaza edilir, ne de< keçi yaşar. Bu memleke
tin keçiden başka hayvan yaşamıyacağı yerlerin
de kabilse keçiyi icadfttmek lâzımdır. Bu işlere 
dikkat ederseniz sever sizi millet canım. (Zaten 
seviyor sesi) Orman deyip geçmeyin başınıza 
3 - 5 milyon göçmen yaratır. 

Kombinalar işi ise; yanlış başlamış, bir iştir. 
hakikaten Ziraat Vekâleti çalışmıştır, bu çalış
mayı millete yardım suretiyle yapsaydı, verim 
bunun 3 -5 misli fazla olurdu. Ben rica ediyorum 
ki yanlış başlanmış olan bu işin hiç olmazsa sonu 
iyi gelsin. Eskişehirin çalışkan çiftçileri vardır, 
onlardan ve dağlardaki bekçilerden toplayarak ye
niden 50 köy, 100 köy kurulsun, bunlara arazi 
bedava verilsin, hayvanatı bedava verilsin, hiç 
olmazsa bu işin sonu böylece tatlıya bağlansın, 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Sen öyle yap. 
E. SAZAK (Eskişehir) — Biz iktidara ge

lirsek yapacağımız bunlardır. (Gülüşmeler). 
Donatım kurumu işi; Arkadaşlar, donatım 

kurumu üzerinde durun. Faydalı olmuyor, zarar
lı oluyor, masraflı oluyor, ve millete yardım edil
miyor. Üzerinde durakm. 
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Ö. $. ULUDAĞ (Konya)—- Bu -dünya Sul

tan Süleymana da kalmamıştır, Saaak müte
essir ©lasa. 

E. SAZAK (Devamla) — Tayyare Cemiyeti 
arkadaşlar, lüzumsuzdur, zaittir, zararlıdır. Tay
yarenin dünyada en büyük'silâh olduğu bir za
manda bunu cemiyetler âdeta eğreti olarak ida
resi kadar, gülönç bir r şey-olmaz. Eğer bunun ba
şındaki arkadaş, krymetli bir adamsa getirin 
onu vekil yapın. Bu iş büyük bir suiistimale sebep 
olmaktadır. Eğer bunu biteaiyen varsa, zannet
mem olsun, hepiniz bilirsiniz. 

Ş. KOÇAK (Erzurum) — Lütfen bir madde 
gösterebilir misiniz? Reis.Bey teklif ediyorum, 
hatip lütfen bir madde göstersin. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Azizim, bun
ların £epsL kontrollü .şeyler. 

E. SAZAK (Devamla) —Geçen gün bir şeye 
şahit oldum. Bir adamın 150 00O liralık malını 
10 000 liraya istimlâka kalkmış valinin biri; sa
hibi de avukatmış. Haklı olduğu halde tehiri 
icra-kararı alamamış. Bunu duydum. Memle
kette hak emniyeti sarsılırsa ve sarsılmış yer
leri tamir edilmezse, bu derin vebal mesuliye
tin altından kalkacak kimse tasavvur edemem. 
Emniyet mefhumunu, hak mefhumunu tama
men tesis etmeli. 

Arkadaşlar, Devlet idaresi demek, halkın 
idaresine, ihtiyacına, işine bakmak demektir. 
Yerlimallar pazarı hakikatte Devlet fabrikaları
nın da aleyhindedir. Çünkü, diğer esnaf başka 
mallar satarak, yerlimallar pazarlarının müş
terisini kaybettiriyorlar. Bunu defaatla toplan-
tılacda arzettim. Devlet-olarak bir bakkalın, bir 
esnafın hakkını yemeğe ve yaşama hakkını dü
şünmemeğe salâhiyetimiz yoktur. Her ferdin 
yaşayacağını düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; büyük bir İktisadi,buhran ari
fesindeyiz, belki de içindeyiz. Devlet teşkilâtı 
gelecek vaziyete kulak asmamaktadır. Bu önü
müzdeki buhran belki beş sene devam edebilir. 
Bu buhrana intibak için şimdiden bir çare bu
lamazsak işimiz çok kötüdür. Şu sırada bile bir 
köyü seysan soğana çevirsen 50 lira çıkmıyor. 
Bence-söylenecek daha çok şey var. Fakat ace
leye geldi. Onları da .oğluma tenbih ederim o 
anlatsın. 

Allah Türk Milletine zeval vermesin,. (Amin 
essleri) var -olsun, (Amin. sesleri).. Lâyıkolduğu 
mertebeye çıksm. (Amin-sesleri). Siz de sağ 

olun, Allahaısmarladık arkadaşlar.... 
Dr. K. C, BBRKSOY (İstanbul) — Kıymetli 

arkadaşlarım, iki senedenberi aranızda ve bu 
yüksek sakfın altmda sizinle beraber miH*t; uğ
runa çalışıyoruz. İlk defadır ki bugün kücsiye 
çıkıyorum ve Emin Sazak 'm bazı halitri üzeri
ne çıkıyorum, duramadam Memleketini uzun ta
rihini yaşamış bir insanım. Yalınız 44>sene üni
versitede hayatım geçmiştir. Tecrübem var. Bi
ze bugün Emin Sazak acele ediyorsunuz, inti
habı öne almaktan maksadauz, Halk ı Partisini 
kazandırmaktır gibi sözler söylediler. Bugün 
Büyük Millet Meclisini teşkil eden^zatlaıın her-
birişi nice memleket hizmetlerinde hulu»mı*s. 
yüksek şahsiyetlerdir. Emin Saaak, partisinin 
gazeteleri (Efendiler, sizi millet seçmedi, tâ
yinle geldiniz, uşaksınız) dediler. Ben ,det sizin 
aranızdayım. Biz eğer Büyük Millet Meclisinin 
tecdidi münasebetiyle feshini istiyorsak işte bu 
adamların korktuğu milletin iradesine müracaat 
etmek için feshediyoruz. (Bravo sesleri) Hayır 
arkadaşlar, biz burada hiçbirimiz ne uşaktık, ne 
dalkavuktuk; fakat emindik ki ve yine eminiz 
ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve Hükümeti en 
güzel işleri başarmıştır. Ufak tefek lakırdıları 
alıp, Yerlimallar Pazarı, şunlar ve bunlar... 
bunlar mahalle dedikodusudur. Memlektte, ba
kın ey millet, nemiz eksik. Yedigene süren 
harb devresinde bulunduk. Hangi yabâneı mem
leketten istikraz yaptık, hangi şimendiferleri 
ecnebiler elinde bıraktık f... Yedi senedir sarf et
tiğimiz yedi milyar lira nereden çıktı? Yapılan 
bunca ilerlemeler, bunca kışlalar, mektepler.... 
Bunlar yerden,mi ü rüyor l Bunlar Cumhuriyet 
Halk Partisinin ve onun • kıymetli Hükümetinin 
icraatıdır. Bu insanlara ben çok acıyorum. Emi
nim ki, mugalataya inanmıyan yüksek milletim 
bu adamlara asla inanmıyacaktır. Fakat eğer 
inanırlarsa çok acıyacağım. Çünkü yapılan bun
ca icraatı. görmemek için insanın gözü. kör, ku
lağı sağır olmalı veya mektepten çıkmamış, lm-
husi tahsil görmüş olmalı. (Gülüşmeler) 

H. ÇARIKLI (Balıkesir) — Arkadaşlar; 
burada okunan önerge ile Sazak a r k a d a ş ı m ı n 
konuştukları. arasında, huzurunuzda . arşedeyim 
ki, maalesef bir münasebet bulamadan. Yani 
Sazak arkadaşımız yeni seçime geçmiyelim mi, 
demek istedi, yoksa, önümüzdeki-seçim. için Mil
let . vekilliği temin, etmek maksadiyle. kendisi 
için propaganda-mı yaptı? 
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Arkadaşlar; şüphe yok ki, propaganda yap- I 

ti ve propagandayı yapma sistemini de 26 yıl 
içimizde bulunmakla öğrenmiştir. Yani bizden 
aldığım bize satmağa çalışıyor. 

Aziz arkadaşlarım; Emin Sazak'la beraber 
bu arkadaşınız da 27 y i bu çatının altında ça
lıştı. Emin Sazak arkadaşımız bugüne kadar 
hep içinizde idi. Parti toplantılarında, Meclis
te birçok münakaşalarımız oldu. Hepimiz ken-
ki kusurlarımızı açıkladık ve dertlerimize çare
ler aradık. Fakat bugün duyduğumuzu Emin 
Sazak arkadaşımızın şimdiye kadar ağzından 
duymadık. Yani bunları evvelden bilmiyordu 
da yeni mi öğrendi, yoksa eline verilen notta 
böyle mi yazıyor?. 

Şimdiye kadar içimizde bulunduğu halde 
bizden ayrıldıktan sonra Emin Sazak arkadaşı
mıza karş*ı teessürlerimi ve hüzünlerimi bildir-
meğe mecburum. Şimdiye kadar beraber ça
lıştık. Hangi düşünce bunu ayırdı, hâlâ bunu 
anlıyamadım. Bugün eline verilen notlar gibi 
daima kulağına ve kafasına söylenen fikirler 
ayrıldı ise o vakit hüznümü değil, teessürlerimi 
bildirmeğe mecburum. (Kâfi, kâfi sesleri). 

S. TUNCAY (Siird) — Sayın arkadaşlar; 
muasır Devletin ayrıca vasfı halkın rızasına, 
iradesine istinat etmesidir. Zaten demokrasi de 
bu demek değil midir? işte Meclislerin yenilen-
mesindeki esası hukukî de bundan ibarettir. 
Uzun zaman devam etmiş olan Meclislerde Mil-
lervekilleri müntehipleriyle temaslarını kaybet
miş olabilirler Bu teması yenilemek çok za
man zaruri olur. Bilhassa dünyanın, büyük Şe
fin dediği gibi, karanlık bir devreye girdili bir 
zamanda onun karşısına dim dik çıkabilmek 
için bu temasın yenilenmesine elbetteki zaruret 
vardır. 

Bir de Meclisleri yenilemeden maksat, gaye mil
lî fidanlıkarda yeni yetişip geişen fidanlardan ta
ze kalemler almak ve bunlarla yeni aşılar yap
maktan ibarettir Millet Meclislerinin bünyeleri 
ancak bu aşılar sayesinde tazelenebilir. Kezalik 
Hükümet içinde de bu tazelik yine yeni inti
haplar neticesinde taayyün eder 

Yoksa bu aşılır olmazsa millî bünye yavaş ya
vaş çürür. Ona tazelik vermek elbetteki lâzım
dır. 

Muhterem Sazak'm sözleri tevehhümden iba
ret gibidir. Güya, Partimiz diğer partilerin taaz-
zuvuna meydan vermeden mevkii iktidarı bir j 
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müddet daha elde tutmak için el çabukluğu ile 
yeniden intihaba gitmektedir. Demin arzettiğim 
gibi, eğer bu bir tevehhüm değilse bir bühtandan 
ibarettir. 

Bendenize kalırsa yeni partiler hemen mevkii 
iktidara gelmezler. Bunların böyle bir muvaf
fakiyete erişebilmeleri için zaman geçmek lâzım
dır. Arkadaşlar, milletin itimadı derhal kazanıl
maz. Söz ve hareketlerin ciddiyetiyle, samimiye-
tiyle ancak bu itimat ihraz olunabilir. Ve ancak 
bu sayededir ki, iktidar mevkii kendilerine arzı 
cemal eder. Kaldı ki biz buraya eski seçimle gel
miş bulunuyoruz. Yeni sistemde bir seçim ihti
yacı aşikârdır ve hukukî zarureti de ortadadır. 
Unutmamalıdır ki, her yeni bahar ağaçlara taze 
taze dal budak verir. 

Büyük demokrasilerde de millet meclislerini 
süreleri bitmeden yenilemek âdet olmuştur. Me
selâ İngiltere'de meclisin süresi 7 senedir. Fakat 
daima 4 senede bir değiştirirler ve ona taze ha
yat verirler. 

Millet huzuruna çıkarken yüzümüz kırmızı 
değildir, apaçıktır. Eğer hicaplı yüz varsa ken
dilerinindir. (Bravo sesleri). 

E. ORAN (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Halk Partisi memleketi idare eden 
tam demokratik bir tarzda usuller takibetmedi-
ğini ileri sürerek teşekül eden Demokrat Parti 
Halk Partisinin memlekette tam bir demokrasi 
tesisi için ne kadar kanun getirmişse hepsine 
itiraz ettiğini huzurunuzda tebellür ettirmek 
için kürsüye geldim. 

Hepimiz tek seçimin şüphesiz ki, halkın nok-
tai nazarını en iyi tebellür ettiren bir sistem 
olduğu kanaatindeyiz. Cumhuriyet Halk Par
tisi bugünkü çoğunluğuna dayanarak memleket
te bunu tatbik edebilecek ve kanunlaştırabile-
cek tek bir partidir, kemali cesaretle bunu huzu
runuza getirdi. Demokrat Partinin itirazlarına 
uğradı. 

Cemiyetler Kanunu, cemiyetler kurulmasında 
bazı müşkülleri ihtiva eden hükümleri havi idi. 
Onları kaldırmak , tam demokrasinin ruhunu 
ifade eden ve cemiyetlerin yalnız iki kişinin top
lanıp da kurma arzularını göstermek suretiyle 
teşeküll erini temine yarayan hükümler koyduk. 
Demokrat Parti buna da itiraz etti. 

Elde bir Basın Kanunu var. Bu kanunun ica
bı olarak, basın müntesiplerinden müteşekkil bir 
haysiyet divanı vaa\ Bu haysiyet divanı herhan-
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gî bir basm mümessilinin, gazetede yazı yaz
ması, yayın yapma memnuiyetini koyma salâhi
yeti var. Buna mâni olmak için Basın-ve Ya-
ym Kanuncriun kaldırılması için, Hükümet ka
nun teklif etti. Yarin Demokrat Part i buna da 
itiraz edecek yer bulacak. 

Matbuat Kanununda 50 nci madde diye bar
bar bağnlan bir madde vardır. C. H. Partisi 
kendi çoğunluğuna güvenerek bunu kaldırmak 
istemiştir. Ve bunun için kanun yapmıştır. De
mokrat Parti buna da muterizdir. Demokraside 
ileri adım sayılabilecek ne varsa, biz ne yap-
mışsak, bu arkadaşlar her iyi şeyi kötü görmek 
için yemin etmişçesine mütemadiyen itirazlar 
yağdırmışlardır. 

Şimdi biz tek dereceli seçime doğru gitmek 
üzere kanun getirdik ve çıkardık, ohalde arka
daşlar; bizler tek dereceli seçimi kabul ettik, 
lâzım değil midir bu kabule göre, bundan sonra 
B. M. Meclisi tek dereceli seçimle memlekette 
hâkim olacağına göre icabetmez mi ki, biran 
evvel milletin noktai nazarı anlaşılsın, onun için 
yeni seçime gidelim. Bundan tabii ne olabilir? 

Arkadaşlar, Milletvekili 'seçiminde büyük 
rolü olan belediyeleri tamamen Halk Partisin-
dendirler, seçime gidileceğine göre yarın obir 
gün feryada mahal kalmasın diye bunları yenile
mek kararını verdik, Demokrat Parti itiraz etti. 
Hayır belediye seçimlerini yapmamalı idiniz, 
dedi. 

Arkadaşlar; kendisine büyük hürmetim olan 
Emin Sazak, daima Huzurunuza çıkar ve ken
disinin samimiyetinden bahseder. Ben de böyle 
inanmak isterim. Kendisi bu samimiyetle söz 
söylerken bir de kendisinin bilgisizliğinden bah
seder. Bilmem, belki bu, tevazu eseridir, fakat 
bilgisizliğini söyleyen bu arkadaşım memleke
tin hayrına yapılan Kombinaların kötülüğün
den, mekteplerin yapılmasının doğru olmadığını 
bilmem Donatım Kurumunun zararlı olduğunu, 
Tayyare Cemiyetinin faydasız olduğunu, hak 
durumunun bozuk olduğunu, Yerlimallar Pa
zarlarının yanlış yolda bulunduğunu soyuyor
lar. Peki kendisinin bilgisiz olduğunu söyledik
leri halde bunları bu kadar fena görüyorlarda, 
memleketin yüksek müesseselerinde yetişmiş, 
Avrupada tahsil görmüş ve bu işlerin başına ge
tirilmiş adamlar onu fena görmüyorlar da, o 
fena görüyor. Benim buna aklım ermedi. 

Ş. KOÇAK (Erzurum) — Arkadaşlar; Emin 

Sazak arkadaş, Halk Partisi aleyhne bu Irar-
süden propagandasını yaparken oldukça zehirleri
ni saçtı ve bu zehirlerim saçarken, Türk Hava 
Kurumunu da ele aldı. Madde göstermeden 
müphem ve meşkûk sözlerle Türk Hava kurumun
da bir suiistimal mevcut olduğunu söyledi. Ken
disine, oturduğum yerden bir madde zikretmesini 
ve bu meşkûk sözlerini aydınlatmasını rica et
tim. Fakat maalesef bunları yapmadı. Biliyorsu
nuz ki, kendi ifadesinden de anlıyoruz ki, 27 se-
nedenberi bu kürsüde çalışan, millet ve mem
leket işleri gören, inceleyen bu arkadaş, 27 sene 
zarfında, ki takriben Hava Kurumu ile yaşıt 
olan teşrii hayatı içinde, bir gün olsun bu kür
süye çıkmış ve Hava Kurumu alevinde ve Hava 
Kurumunun çalışmaları hakkında hiçbir söz 
sarfetmiş değildir. Bu kürsüden açık Mecliste 
konuşmadığı gibi, parti içtimalarmda da böyle 
bir ifade kendisinden işitilmemştir. Binaenaleyh 
eğer kendisi şerefli bir arkadaş ve haysiyetli bir 
vatandaş ise, söylediklermî bu kürsüden açıkla
yarak madde zikrederler. Aksi halde aldığı tali
matı burada ifade etmiş olmak için konuşmuş 
bulunuyor. (Alkışlar). 

E. A. TOKAD (Denizli) — Saym arkadaşla
rım, iç ve dış durumun, hassasiyeti ve nezaketi 
icabı demokrasinin gidişlerine daha iyi ayak uy
durabilmek için ve memlektin demokraside te
kâmülü bakımından ve Kamutayın daha kuv
vetli ve yeni bir irade ile Devlet işlerine vazı 
yed etmesi gayesiyle tek dereceli seçimle tecdidi 
intihaba karar vermesinin yerinde olduğu kana
atindeyim. Binaenaleyh tasarı hakkmda fazla 
bir şey söyliyecek değilim. Yalnız Devletimizin 
yurdumuzun yükselmesi için hepimizin gözbebe
ği olan bir takım müesseselerimiz vardır ki, 
bunların efkârı umumiye nazarında lekelenme
sine doğru atılan çığıra tahammül edemediğim
den söz almış bulunuyorum. Bu hususta konuşan 
Emin Sazak'm hissi konuştuğunu ifade etmek 
için bir iki misal vereceğim. 

Bütçe müzakereleri münasebetiyle ben de bu
rada Tarım Bakanlığına ait birçok işlerin iyi 
gitmediğini, İslaha muhtaç olduğunu söyledim 
ve icabederse yine de söylerim. Tarım Bakanlı
ğının icraatı meyanmda beğenmediğim işlerden 
biri de kombina işleri idi. Bundan evvelki se
neler bütçe müzakereleri münasebetiyle bu hu
susta mâruzâtta bulunurken, Emin Sazak "ben
denizi bir kenara çekerek 
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BAŞKAN — Bu hususları bırakınız, önerge 

üzerinde söyleyiniz. 
E. A. TOK AD (Devamla) — Peki. 
Bana demişlerdi ki, kombinalar aleyhinde 

niye konuşuyorsunuz, iyidir bu teşkil. Aradan 
altı ay geçiyor, burada şimdi de kombinaların 
fenalığından bahsediyorlar. Bilhassa bunu te
barüz ettirmek istiyorum. Yani altı ay içerisin
de kombinalar fenalığa mı uğramış oluyorlar? Bu 
itibarla sözlerinin ne kadar hissî olduğunu teba
rüz ettirmek için söz almış bulunuyorum. 

Emin Sazak arkadaşımız altı ay evvel kom
binaların lehinde bulunuyordu. Demek ki o za
man kendi hususi işlerine yardım eden bu ku
rum bakımından öyle konuşmak icabediyordu. 
Fakat 'bugün kombinaların aleyhinde bulunuyor. 
Bunu hissi konuştuğuna canlı bir misal olarak 
arzetmek istiyorum. 

Dr. M. GEBMEN (Aydm) — Muhterem ar
kadaşlar, hiç şüphe yok, mevzuumuz seçimin ye
nilenmesi mevzuudur. Hükümeti herhangi bir 
istizah veya sual takririne muhatap tutmuş bir 
vaziyet mevcut olduğuna hiç. birinizin benimle 
beraber inanmadığına kaniim. Olsa olsa seçim 
yenilenmeli midir, yenilenmemeli midir, mevzuu
na temas etmiş olmalarını kabul ederek bu hüs
nü niyete makrun noktai nazarlarına belki cevap 
vermek lâzım gelebilir. 

Kısaca arzetmek ihtiyacını duydum, söyledik
leri sözlerden birisi harici vaziyetin ifadesidir, 

• gazetelerde muhtelif zamanlarda bu mevzua te
mas ettiler. Büyük Şefin daha karanlık günlere 
girdiğimizi söylemesiyle daha emniyetli olduğu
muzu söylemesi arasında tezat görerek ahkikatte 
bunun bu yeni seçime mevzu sebep teşkil etme
yeceğini ifade ettiler ve bugün aşağı yukarı ona 
yakın bir sözü Emin Sazak söylemeğe çalıştı. 

Hiç şüphe yok Türk Milleti kendisini emni
yette görmek veya emniyette tutmak meselelerini 
düşünür ve konuşurken ona yalnız ve yalnız 
kendi iktidarını, kendi varlığını hesaba koyarak 
düşünen ve karar veren bir millet. Bu bakım
dan her zaman için kendisini, yapacağı fedakâr
lıklarla emniyette görmek mevkiindedir. Ancak, 
emniyette görmek demek; millet olarak istihdaf 
ettiği gayeyi tam istihsal etmek azmiyle lâzım 
ve temini kabil her tedbiri ve inancı veren müs-
bet vasıta ve kaynaklara dayandığı hesaplar. 

Bu itibarla Büyük Şef bir zamanlar «yalnız 
gibi idi» dediği cümlesi ile bu iki fikir arasında 
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bir tredünyon konmazsa karışık ve kısa görüşle 
bu tezada belki kolay düşebilir. Bugün «daha 
emniyetteyiz» demek «dün yalınız gibi idik, bu
gün büyük müttefik dostlarımızla beraberiz» 
cümlesinin ifade ettiği mânada aramak en basit 
görüşlü insanların varacağı bir netice ve mantık 
olur. 

Bu itibarla kendimizi iyi müttefik ve dost
ların yanımızda olduğunu gördükten sonra 
duyduğumuz emniyetle dünya hayatının gün
den güne daha fedakârlıklar istediği, şeklini 
ihtiva ettiği mâna arasındaki farkı bulunca va
ziyetin umumi olarak dünyada herkesi endişe
ye düşürecek mahiyette bir karanlığa doğru git
mekte olduğuna inanmak tabiî ve zaruri olur. 
Bunun böyle olduğunu kabul edince demokra
si hayatı yaşıyan her milletin her zaman baş
vurduğu bir çare olarak hayatın karanlıklarının 
tahaddüsünü beklemeden kendi sağlar ve mil
letin muhtelif mevzularda iradesine başvurmuş 
olur. 

Bu kısmı geçince ve böyle olduğunu kabul 
edip yeni seçime varmanm en makul ve manti-
kî bir iş olduğunu kabule karar verdikten son
ra diğer kısımlar hakkında söylenen mevzuları 
ayrı ayrı bahis konusu yapmak ve bunlar üze
rinde tartışıma meydana getirmek, zannediyo
rum ki, bugünkü mevzuumuzun çerçevesi içerisin
de cevaz verilecek hususattan değildir. En ge
niş mânasiyle, en demokratik ifadesi, şu ka
darını söylemek mümkün olabilirki, bu arkadaş
larımızın uzun senelerdenberi bu hayat, bu si
yaset ve bu programın içerisinde yuvarlanıp 
gelmiş olmalarının, böyle bugün aykırı bir nok
tai nazar dermeyan ediyorlar, gibi mânayı an
layışa hiç lüzum olmaksızın, bugünkü taze fi
kirleri olmakla karşılryabileceğimiz bir şey var
sa o da, evet, bütün bunların bu saydıkları şey
ler dahi yeni seçime gidilmesinin birer unsuru 
esasisi olsun. Millet hakikaten yol, köprü, mek
tep, şunu, şunu yapmanın, şu ve bu yolda ça
lışmanın doğru olup olmadığını, bu hayat ve 
istikbale inanıp ve inanmadığını, reye müra
caatla, bütün milletin iradesinin izhar edilmiş 
olmasıdır. Bütün bu arkadaşlar, şahıs olarak 
veya küçük zümreler, akıllarında değişmiş olan 
naktai nazarlarını haklı veya haksız, milletin 
iradesi halletmiş bulunsun. Meclisin böyle bir 
işe başlamış ve böyle bir işe girişmiş olmasının, 
Devlet ve millet için ancak faydalı olacağı âşi-
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kârdır. Binaenaleyh, bu bakımdan, saydıkları, 
C. H. Partisinin ve onun Hükümetinin yaptık
larını fena gösteren bütün fikirleri ayrı ayrı 
cevaplamak ve bunların mahiyetlerini herkese 
bildirmeğe çalışmak. îşte onların dedikleri ve 
yaymağa çalıştıkları fikirleri ve bakımları gös
tererek milletin oyunu ve fikrini izhar etmesi
ni temin eylemek. 

(Yeter sesleri). 
BAŞKAN — Yeterlik hakkında bir önerge 

var. Aleyhinde söz istiyen yoksa önergeyi oku
tup oya sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeteri kadar konuştuk. 
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Yeterlik kârarmm verilmesini ve önergenin 

oya konulmasını teklif ediyorum. 
Balıkesir 
H. Çarıklı 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Anayasanın . . . . nci maddesindeki taım sa
yının saltçokluğu olup olmadığını anlamak için 
önergeyi açık oyla oyunuza sunacağım. 

BAŞKAN —• önerge hakkında oy vermiyen 
var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — SEÇİM 

1. — Danıştayda açık bulunan daire başkan
lığı için seçim yapılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından 
kurulmuş Karma Komisyon raporu (3/344) [X] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Bu adaylar arasında bir seçim 

yapacağız. Evvelâ oy toplanmasına hangi seçim 
devresinden başlanacağını tâyin için kura çe-
kiyarum. 
Sivas. 

Oylarm tasnifi için yine kura ile 3 kişilik bir 
heyet seçeceğiz. Hilmi Uran (Seyhan), Halet 
Sağıroğlu (Malatya), Cevdet Kerim încedayı 
(Sinob). 

îsmi okunan arkadaşlar kürsünün solundan 
gelerek oylarını kullansınlar. 

(Sivas seçim çevresinden oyların toplanıl
masına başlanıldı). 

Seçime oy vermeyen var mı? Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Seçim komisyonu lütfen sepeti alıp tasnife 
başlasın. 

Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi 
hakmda Kırklareli Milletvekili Nafi Atuf Kan-
su ve arkadaşlarının önergeleri için 381 Millet
vekili oya iştirak etmiştir, iki ret vardır. Bina
enaleyh önerge yani seçimin yenilenmesi (379) 
oyla kabul edilmiştir. (Alkışlar). (İşitmedik 
sesleri). 

Efendim, Büyük Millet Meclisi seçiminin ye
nilenmesi hakkındaki Kırklareli Milletvekili 
Nafi Atuf Kansu ve iki arkadaşının verdikleri 
önerge için (381) oy verilmiştir, muamele ta
mamdır, iki ret vardır. Binaenaleyh seçimin ye
nilenmesi iki redde karşı (379) oyla kabul edil
miştir. (Alkışlar). 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe* Komisyonu raporu (1/608) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

[1] 159 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[23162 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bölümlerin-
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'den (247 075) lira düşülerek (1941 - 1945) yıl- I 
lan karşılıksız borçları adiyle yeniden açılan 
29 ncu bölüme olağanüstü ödenek konulmuştur. 

B. Düşülen 
15 Hava ve yer taşıtları giderleri 147 075 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
16 Meydanlar ve istasyon binaları, 

hangar ve atelye yapma, kurma, 
kamulaştırma ve onarma işleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

2. — Millî Saraylarla Köşklerdeki eşya hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/43) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra

poru okundu). 
BAŞKAN — Kamutayca bilgi edinilmiştir. 

3. — Kütahya Milletvekili Dr. Ali Süha De-
UlİMşı'nın, Dilekçe Komisyonunun 25.1 . 1946 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2302 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ra
poru (4/66) [2] 

BAŞKAN —• Raporu arzediyoruz. 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raponı 

okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalaa var 

mı? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Sayın arka-

[1] 161 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 116 ya ek basmayazı tutanağın sonundadır. \ 
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daşlar; Kütahya Milletvekili Dr. Ali Süha De-
lilbaşı arkadaşımızın, Dilekçe Komisyonunun 
Kamutayda konuşulmasını istediği kararına va
kıf oldunuz. Burada bir doktor arkadaşımız, 
vazife sırasında arızaya uğrayor ve bu arıza bir 
sene sonra kendisinin emekliye ayrılmasını iea-
bettirecek bir manzara arzediyor. Fakat arka
daşlar; muhtelif mercilerden muhtelif zaman
larda aldığı 18 sıhhi raporun muhteviyatı 551 
sayılı kanun, ki ordudan emekliye malulen ay
rılanlar hakkında emraz cetvelini ihtiva etmek
tedir, bu emraz cetveline malulen tekaütlüğü 
icabettirecek durumu ihtiva etmemesinden dola
yı kendisi malulen tekaütlüğe sevkedilemiyor. 
Tabiî bu doğrudan doğruya kanunun icabettiği 
bir muameleden ibarettir. 

Şimdi Kütahya Mebusu Süha Delilbaşı arka
daşımızın noktai nazarını bilmiyorum. Bende
niz yalnız şu noktayı tebarüz ettirmek için kür
süye çıktım. 

551 sayılı kanun gayet sarih hükümleri ihtiva 
etmektedir. Yine Millî Savunma Kanunlarına 
göre bir arıza geçiren ordu mensuplarının ma
lulen tekaütlüğü için karar vermek hakkı doğ
rudan doğruya Millî Savunma Bakanlığında sıh
hat dairesi reisliğine verilmiştir. Bu reislik te 
icabeden yetkili sıhhat makamlarının mütalâa
sını aldıktan sonra kararını vermekte ve bu ka
rar Millî Savunma Bakanlığı taarfından tasvip 
edilmektedir. Yine ayrıca bu 551 sayılı kanu
nun bir maddesine göre bir arkadaşın malulen 
tekaütlüğünü istiyebilmesi için tekaütlüğünü dol
durmadan ve tekaütlüğünü talep etmeden evvel 
malûliyetini talebetmesi zaruridir. Şayet böyle 
bir iddiada bulunmaz ve tescil ettirmezse teka
ütlüğü icra edildikten sonra bu işin tatbik edil
mesine kanunen imkân yoktur. 

Arzuhal Encümeni işi gayet esaslı olarak gör
müş ve netice itibariyle şu veya bu suretle ya
pılması muvafık ise bu işin düzenlenmesi bir 
milletvekili arkadaşımız tarafından bir kanun 
teklifi yapılarak bu kanun teklifinde 551 snyılı 
kanunun emraz cetvelinde noksan bulunan di
ğer emrazın da ilâvesi ile meydana çıkarılmasını 
istemektedir. Bizim kanatımız şudur arkadaş
lar; orada ikinci bir kayıt var, sıhhat şûrasına 
gitsin ve sıhhat şûrası tetkik etsin ve bir ka
rara varsın deniyor. Kanunen, bir defa tetkik 
salâhiyeti, karar verme salâhiyeti Millî Savun
ma Bakanlığı sıhhat dairesine verilmiş iken as-
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kerî malûller hakkında karar verme hakkı doğ
rudan doğruya Sıhhat Şûrasına verilirse, evvel
emirde bu cihet bir kanun mevzuu olacaktır. Zi
ra bir teşkilâtın vazife ve salâhiyetinin diğer bir 
teşkilâta verilmesi demektir. O zaman bu salâ
hiyet devredilmiş olursa askerî maluliyet yönün
den tekaüt işleri, olduğu gibi Sıhhat Bakanlığı
na verilmiş olacaktır. Nihayet bu, askerî bir 
muamele olduğu için bu cihet, yüksek tasvibi
nize iktiran etmiyecektir. 

Mesele, arzettiğim şekilde bir kanun mev
zuu olduğundan ve şüphesiz tasvibinize de ikti
ran etmiyeceğini söyledikten sonra, halen mev
cut olan kanunlar hükmüne göre, bu arkadaş 
hakkında yapılacak bir muamele yoktur. 

Ancak, bu arkadaş Yargıtaya müracaat et
tiği takdirde, Yargıtay Sıhhat Şûrasının nok-
tai nazarını almak suretiyle, eğer kanun yoluy
la buna bir hak tanımak lâzrmgelirse, bunun da 
verilebileceğini işaret etmek yerinde olur. Tas-* 
vip Yüksek Heyetindir. Yüksek Kamutay nasıl 
tasvibederse, öyle olur. (Doğru sesleri) 

Dr. S. A. DÎLEMEE (Rize) — Efendim, 
arkdaşımızm dediği doğrudur amma, şimdiye ka
dar da Yüksek Sağlık Şûrasında böyle bir ta
kım işler hallü f asloldu. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI A. R. ARTUN-
KAL (Manisa) — Hiç geçmedi. Bizim Gülhane-
den askerî kurullar soruyor, profesörler heye
tine havale ediyor, onların fikrini aldıktan sonra . 
Sıhhat Dairesi karar veriyor. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Devamla) — Yüksek 
Sağlık Şûrasında senelerdenberi bize sordular. 
Bir meselei fenniye olduğu için, orada bu işleri 
hallettik. Demek ki hep yanlış yapılıyordu. 

ÎSMET EKER (Çorum) —Efendim; bura
da bir şahsi maluliyetin tekaütlüğe esas olarak 
tetkiki meselesi vardır. Bu, Şükrü arkadaşımızın 
dediği gibi doğrudan doğruya Savunma Bakan
lığı Sağlık Dairesine ait olan bir muameledir. 
Bir de Emraz cetveline idhal edilecek herhangi 
bir hastalığın tetkiki ile mahiyeti itibariyle onun 
Emraz cetveline ithal meselesi vardır. O da mev
cut herhangi bir mütehassıs heyete verilebilir 
ve tetkik ettirilebilir. Bu suretle Emraz cetveline 
girdikten sonradır ki bu emraza mâruz bir arka
daşın, yahut da askerî malûlün tekaüt muamele
sinin tetkiki ancak Savunma Bakanlığına aittir. 
Arada bir tearuz yoktur. Binaenaleyh mesele bu 
maluliyetin Emraz cetveline girip girmemesi 

meselesidir; bu da bir kanun mevzuudur. Bu em
razın herhangi bir teşekkül tarafından tetkik edil
mesi lâzım gelir. 

BAŞKAN — Efendim müsaaade buyurulursa 
Sıhhat Komisyonunun raporu ile Dilekçe Komis
yonun kararı biri birinden ayn değildir. Her 
ikisinde bu, kanuna muhtaç bir meseledir, diyor. 
Yani Dilekçe Komisyonu raporu hilâfında bir 
karara sevketmiyor, heyeti celileyi. Bunu izah 
mecmecburiyetini duydum. Onu arzediyorum. 

Rapor hakkında başka mütalâa var mı? Rapo
ru oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Danıştayda açık bulunan 5 nci 
daire Başkanlığı için yapılan seçime 301 arka
daş iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. İh
san Aktürel 179, Fazıl özelçi 115, evfik Talât 
Hrtay 2 ve 5 oy da çekinser vardır. 

179 oyla îhsan Aktürel Başkanlığa seçilmiş
tir. 

4 — İçtimaatt Umumiye Kanununa müzeyyel 
3 Mart 1328 tarihli kanunun kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapo
ru (1/603) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüştilmesi-
dir. Maddeleri arzediyorum. 

Içtimaatı Umumiye Kanununa müzeyyel ka
nunun kaldırılmasına dair irftu ı̂tı 

MADDE 1. — îçtimaatı Umumiye Kanunu
na müzeyyel 26 Rebiülevvel 1330 ve 3 Mkrt 
1328 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu içişleri Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler .,. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 

[1] Bi/rinci görüşülmesi 58 nci Birleşim tu-
tanağındadtr. 
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edenler ... Etimyenler 
kabul edilmiştir. 
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Tasarının kanuııluğu 

5. —• Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuru-
uş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/592) 11} 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 
maddeyi arzediyorum.. 

Birinci 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle 
merkez ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. —• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı bir sayılı cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmiyle muhtelif kanunlarla aynı kı
sımda yapılan ek ve tadiller kaldırılmış ve yerine 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde derece, un
van, aylık ve sayıları yazılı memuriyetler ko
nulmuştur. 

T. B. BALTA (Rize) — Efendim, Komisyon 
adına bir ricamız var. Şimdi tasvibinize sunu
lan kadro cetvelinde İstanbul Üniversitesi için 
üç tane 150 şer liralık, üç tanede 125 liralık ol
mak üzere 6 rofesör kadrosunun ilâvesini istir
ham edeceğim. Esasen mevcut bir mukavele ile 
istihdam edilmekte olan profesörlerin daiımi 
kadroya ithali mevzuubahis olduğu için bun
ların tahsisatı karşılık gösterilmek suretiyle 
bunlar karşılanacaktır. 150 kadroyu teklifi
mizin sebebi mümasil müesseselerde böyle kad-
ralar mevcut olduğu halde en eski üniversite
lerden olan İstanbul Üniversitesinde böyle bir 
kadro yoktur. Bütçe Komisyonu bu ciheti nazarı 
itibare alarak Hükümetin de muvafakat ettiği 
3 tane 150 şer, 3 tane 125 lik olmak üzeere 6 pro
fesörlük kadrosunun kabul edilmesini istirham 
etmektedir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim sebeplere binaen gün

demin ikinci görüşmeleri yapılan işleri arasında 
ve iki sıra sayısındaki tasarıya bağlı (1) saydı 
cetvelin İstanbul ünüversitesi kısmına 3 aded 

[1] Birinci görüşülmesi 58 nci Birleşim tıı-
tanağındadır 
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150 ve 3 aded 125 liralık profesörlüğün ilâvesini 
komisyon adına teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Rize 

T. B. Balta 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsünün 
bu tekifine Hükümet de iştirak etmektedir. Oyu
nuza arzediyorum. Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler.. Önerge kabul edilmiştir. Cetvel ona 
göre tadil edilecektir. 

Maddeyi tadil edilen bu cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığının 
4492, 4619, 4624, 4644, 4702, 4761, 4774 ve 4787 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki ek görev 
tazminatları kadroları kaldırılarak yerlerine (2) 
sayılı cetvelde gösterilenler konulmuştur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı kanu
nun birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 
dokuzuncu ve yirmi sekizinci maddelerinde ge
çen «Maarif Şûrası» tabiri «Millî Eğitim Şûrası» 
na çevrilmiş ve dördüncü madde aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Millî Eğitim Şûrasının üyeleri şunlardır: 
1. Müsteşarlar; 
2. Talim ve terbiye kurulu başkan ve üye

leri; 
3. Üniversite rektörleri, fakülte dekanları 

ve yüksek okul müdürleri; 
4. Üniversite fakülteleriyle yüksek okul

lardan profesör veya öğretmenler kurullarınca 
seçilecek birer profesör veya öğretmen; 

5. Teftiş kurulu başkanı ve Bakanlık mü-
fetiş'e-rinin aralarından seçecekleri dört müfet
tiş; 

6. Bakanlık genel müdürleri ve müdürleri; 
7. Bakanlık hukuk müşavirleri; 
8. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmıyan 

okulların ilgili Bakanlıklarca gönderilecek tem
silcileri; 

9. Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Savun
ma Bakanlığının okul işleriyle ilgili dairelerinin 
müdür veya müfettişleri; 
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10. Genel müfcttişlüder Millî Eğitim müşa

virleri; 
11. Bakanlıkça seçilecek beş Millî Eğitim 

müdürü; 
12. Her nevi okullar müdürlerinden Ba

kanlıkça çağrılacak üçer müdür; 
13. İler lise, öğretmen okulu, ticaret lise

si, köy, kız ve erkek sanat ve yapı enstitüleri 
ve orta okulların öğretmen kurullarınca şûranın 
gündemindeki konularla ilgili olmak üzere gös
terilecek birer adaydan Bakanlıkça bu kurum
ları temsil etmek üzere seçilecek en az birer 
öğretmen veya öğretici; 

14. Millî Eğitim müdürlerince gösterilecek 
birer aday arasından Bakanlıkça seçilecek üç 
ilköğretim müfetişi ve beş ilkokul öğretmeni; 

15. Uzmanlıklarından faydalanılmak üzere 
şûrada bulunmaları için Bakanlıkça davet edile
cek olanlar. 

Seçimli üyelerin süresi üç yıldır. 
Şûranın Başkanı Millî Eğitim Bakanıdır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez kuruluş ve görevleri hakmdaki 2287 sa
yılı kanunun 27 nci maddesine 2773 sayılı kanu
nun 7 nci maddesiyle eklenen fıkra aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Levazım ve evrak müdürleriyle güzel sanat
lar, eski eserler ve müzeler genel müdürlükleri 
ve yayım müdürlüğü şube müdürlüklerine tâ
yin edileceklerde bu şart aranmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Bakanlığı, mer
kez ve iller kuruluşuna giren herhangi bir me
mur veya hizmetliyi, yapılması Bakanlığa iliş
kin bir iş için, orada Bakanlık kuruluşu ve. boş 
görev bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmak
sızın, kadro aylık veya ücretiyle dilediği yerde 
kullanabilir. Üniversite ve yüksek okul öğre
tim işleriyle bunların her sınıf ve derecedeki öğ
retmenleri bu hüküm dışındadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında yazılı Eğitim müdürleri ve 

öğretmenlerle memurlar, bölge sanat okulları 
ile kız enstitüleri ve kız sanat ve başka meslek 
ve akşam okulları ile kitaplıklar başlıkları al
tındaki kadrolar ilişik (3) sayılı cetveldeki gibi 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabıü edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına ilişkin (4) sayılı cetvelde ya
zılı hizmetliler kadrosu eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1946 yılı Bütçe Kaim-
nuna bağlı «A» işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmının ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
bölümleri arasında 130 000 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

B. 

CETVEL [53 

Düşülen Eklenen 

516 Memurlar aylığı ve 
temsil ödeneği 81 446 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

518 Kanunler gereğince 
verilecek ücretler ve 
tazminatlar 10 880 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

519 Geçici tazminat 5 849 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

520 4178, 4598 ve 4559 sa
yılı kanunlar gereğin
ce verilecek zamlar ve 
yardımlar 22 635 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

561 4644 sayılı kanun ge
reğince ödenecek e 
mekli keseneği karşı
lığı 20 025 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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B. Düşülen Eklenen 
572 Çeşitli hizmetler 119 120 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

(Geçici madde 3 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
BAŞKAN — Oya arzedilen tasarıya rey ver-

miyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — Denizde can ve mal horuma hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Ulaştırma Ko
misyonları raporları (1/472) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Denizde can ve mal koruma hakkında kanun 
Birinci bölüm 

Tarifler ve ticaret gemilerinin teknik nitelikleri 
MADDE 1. — Bu kanunun uygulanışı bakı

mından : 
A) Denizde kürekten başka âletle yola çıka

bilen her araca, adı, tonilâtosu ve kullanma ama
cı ne olursa olsun «gemi»; 

B) Menfaat sağlamak kasdiyl denizde kul
lanılan her gemiye «ticaret gemisi»; 

C) On ikiden fazla yolcu taşıyan her ticaret 
gemisine «yolcu gemisi»; 

D) Kaptan ve diğer gemi adamları, gemiyi 
donatan ile işletenin çoluk - çocuk ve hizmetçi
leri, donatan ve işletenin görev ile yolculuk 
eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşman 
hayvanların çobanları ve mücbir sebeplerden ya
hut kaptanın denizde can kurtarma ödevinden 

[1] Birinci görüşülmesi 58 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

dolayı gemiye alman kimseler dışında, gemide 
navlunlu - navlunsuz taşınan herkese «yolcu»; 
denir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Oya arzediyorum. Kabul edenler işaret 
buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — A) Tekne, genel donanım, 
makine, kazan gibi esas kısımları: 

B) Yükleme duruma; 
C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği; 
D) Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı; 

bakımlarından tüzükelrince tesbit olunmuş nite
likleri haiz bulunmaması yüzünden, yapacağı 
yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamıya-
cak durumda olan bir ticaret gemisi «yola elve
rişli» sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkma
sına izin verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Oya arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler işaret buyursun... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Ticaret gemilerinin tahsis 
edildikleri islere ve yapacakları yolculuklara 
göre tekne, makine kazan, genel donanım, can 
kurtarma, yangından korunma ve yangın sön
dürme ve sair araç ve teferruatının tüzüğü ge
reğince haiz olmaları lâzım gelen durumları 
yılda enaz bir defa denetlenir. Şu kadar ki, yol
cu gemilerinden başka ticaret gemilerinin su
altı denetlemeleri iki yılda bir yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirige yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Denetleme sonunda durumu 
tüzüğe uygun olduğu anlaşılan ticaret gemisine 
süreli bir «Yola elverişlilik belgesi» verilir. Böy
le bir belgesi olmıyan yahut belgesinin süresi 
bitmiş olan ticaret gemisinin yola çıkmasına izin 
verilmiyeceği gibi herhangi bir sebeple tüzü
ğünde gösterilen nitelikleri kaybetmiş olan tica
ret gemisinin de belgesi battal edilir. 

Yola elverişlilik belgesinin süresi, yolculu
ğun devamı sırasında biten bir ticaret gemisi, 
yolculuğu bir Türk limanında bitiyorsa, yolcu
luğu bitirdikten sonra, denetleneceği limana dön
mek ödevindedir. Böyle bir ticaret gemisi, de
netleneceği limana kadar, yola elverişlilik belgesi 
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varmış gibi ticari işlem yapabilir. { 

Belge süresi içinde, herhangi bir sebeple tü
züğüne uygun durumunu yolculuğun devamı 
sırasında kaybetmiş olan ticaret gemisi hiçbir 
ticari işlemde bulunmaksızın, onarılabileceği en 
yakm limana gidebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirige yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyurusn... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Milletlerarası tanınmış tasnif 
kurumlarından verilen ve hükmü olan bir bel
geyi haiz yük gemilerine, belgesinde yazılı sü
re ve görev için, ayrıca denetleme yapılmadan, 
yola elverişlilik belgesi verilir. Ancak bu 
gibi kurumların tüzük ve kurullarınca denet
leme dışında bıraktıkları kısımlarmm denet
lenmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Yola elverişlilik belgesi olup 
da liman sınırlarım geçerek denize çıkacak her 
ticaret gemisi, Yola çıkmadan önce, can kur
tarma, yangından korunma, yangm söndürme 
ve seyir donanımları, gemi adamları, kumanya 
ve yakıtı, yolcu sayısı, yükünün cinsi, istifi 
ve yükleme markası bakımlarından denetlenir 
ve bu durumlarda tüzüğüne uygun olmıyan ti
caret gemilerinin yola çıkmasına izin veril
mez. Liıman smırları içinde çalışan ticaret ge
milerinin bu madde gereğince denetlenmeleri, 
hal icabına göre zaman zaman yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde ka- j 
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ticaret gemilerinin, çeşitli re
sim ve harçlarının ödenmesinde esas olan toni
lâtoları, tüzüğüne göre yapılacak ölçmelerle be
lirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. I 
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îkinci bölüm 1 " 

Denizde yolculuk güveni 
MADDE 8. — Türk gemileriyle Türk liman' 

ve karasularında yolculuk eden yabancı gemile
rin, denizde çatışmayı önlemek için taşıyacak
ları ve gösterecekleri fener ve alâmetler, vere
cekleri sadalı sis ve amnevra işaretleri, göze-
tecekşleri seyir ve idare kurullariyle tehlikeye 
düştükleri zaman yardım istemek için verecek
leri ve gösterecekleri her türlü işaretler tüzük
le belirtilir. 

Her Türk gemisinde « Denizde çatışmayı ön
leme tüzüğü » nden bir tane bulunur. Gemilere 
parasız dağıtılacak olan bu tüzük, geminin esas 
belgelerinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Denizde çatışmayı önleme tü
züğüne riayet edilmemek yüzünden can veya 
mal zararına sebebiyet verilen hallerde, duru
mun hal ve şartları, tüzükten ayrılmayı katı 
olarak gerekli kıldığı mahkemede sabit olma
dıkça hâdise sırasmda köprü üstünde vardiya
da bulunan kaptan veya mevzuata göre yetkili 
güverte zabiti kusurlu sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Çatışan gemilerin kaptanları, 
çatma yüzünden gemilere ve içindeki kimselere 
gelecek zararları önlemek veya azaltmak için, 
kendi gemilerini ve içinde bulunan gemi adamla
rını ve yolcuları ciddi bir tehlikeye atmaksı-
zın mümkün olan her yardımı yapmakla ödevli
dirler. Bundan ötürü çatışan gemilerin kap
tanları, birbirine yardıma muhtaç bulunmadık
larına inanç getirinciye kadar, gemilerini hâdi
se yerinde tutmağa mecburdurlar. 

Çatışan gemilerin kaptanları, gemilerini ve 
içindeki kimseleri ciddi tehlikeye atmadan yapa-
bilirlerse, yollarına devaıma başlamadan önce, 
gemilerinin admı, tanrnma işaretini, bağlama, 
kalkma ve varma limanlarının adlarmı öbür ge
milerin kaptanlarına bildirmek ödevindedirler. 

Çatışan gemilerin kaptanları, olaym sebeple
rini ve hangi hal ve şartlar altında başgöster-
diğini, kazadan hemen sonra ve mümkünse, ge-
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mi jûrnallarma yazarlar. Gemi jurnalmdaki bu 
kaydın altı, kaptan, birinci zabit ve güverte tay
fasından biri tarafından beraberce imzalanır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilimştir. 

MADDE 11. — Yük veya yolcu taşıyan ti
caret gemilerinin her iki* bordası üzerine ve gü
verte gizgisi altına, tatlı ve tuzlu su bölgeleri 
ile mevsimlere ve kereste yüküne göre konulacok 
yükleme (Feribod) markasının yeri tüzüğüne 
göre tâyin olunur. 

Bordalarına yükleme markası konmamış ti
caret gemilerinin yolcu veya yük taşımalarına ve
ya lıu markadaki yükleme çizgilerinin gösterdi
ğinden fazla yüklenmiş olan ticaret gemilerinin 
yolculuğuna izin verilmez. 

150 gros tonilâtodan ufak ticaret gemileri, 
çalışacakları deniz bölgelerine ve yapacakları iş
lere göre, bu madde hükümlerinden dışarı bıra
kılabilirler. 

BAŞKAN — Değiştiriğe yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı maddeler bu 
kanuna göre «Tehlikeli eşya» sayılır : 

A) Patlama bakımından tehlikeli olan mad-
ler : 

1. Patlama maddeleri ve bilhassa paralama 
ve atış malzemesi : 

(Paralama veya atış amaçlarına uygun nite
likte bulunmıyan, alevle patlatılamıyan ve vur
ma ve sürtünmiye karşı, dinitrobenzoldan daha 
hassas olmıyan maddeler patlama maddesi sayıl
maz). 

2. Cephane; 
3. Ateşleme malzemesi, havai fişekler ve ben

zerleri ; 
4. Sıkıştırılmış veya sıvık haline getirilimş 

gazlar; 
5. Suya dokununca yanan veya yanmayı ko

laylaştırıcı gazlar çıkaran maddeler; • 
B) Kendi kendine tutuşan maddeler; 
C) Yanıcı sıvıklar ve kolay ateş alabilen 

katı maddeler; 
D) Zehirli maddeler; 
E) Yakıcı maddeler; 
F) Fizik ve şimik nitelikleri bakımından 

yukardakilere benzer başka maddeler; 
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G) Hayvan, kereste ve zahire gibi istifleri 

bakımından tehlikeli yükler. 
Yukarıda yazılı eşyanın ticaret gemileriyle ta

şınması, tüzüğüne göre yapılır. 
BAŞKAN — Değiştiriğe yoktur. Maddeyi oya 

sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ticaret Kanununun deniz ti
caretinden bahseden ikinci kitabının 1063 ve 
1065 nei maddeleri gereğince yetkili mahkeme
ye rapor vermekle ödevli her kaptan, bu rapo
run bir suretini de kazadan sonra uğradığı, liman 
başkanlığına verir. Bu limanda yetkili mahkeme
nin bulunmaması bu ödevin yerine getirilmesine 
engel olamaz. 

BAŞKAN —• Değiştiriğe yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Denizde can kurtarma 

MADDE 14. — Her kaptan, denizde can teh
likesine uğramış olarak rast geldiği kimselere, 
düşman bile olsa, kendi gemisini, gemi adamla
rını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın 
elinden gelen her yardımı yapmakla ödevlidir. 

BAŞKAN — Değiştiriğe yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Başka gemiden imdat işareti 
alan bir geminin kaptanı tehlikede bulunan 
kimselerin yardımına bütün hızı ile gitmek öde-
vindedir. Ancak kaptan bu türlü hareket et
meyi imkânsız görür veya içinde bulunduğu 
özel haller dolayısiyle makul veya faydalı gör
mez veya 17 ve 18 nei maddeler gereğince bu 
ödevden muaf tutulmuş ise yardım yapmıyabi-
lir ve bu hali hemen, imdat işareti veren gemi
nin kaptanına bildirmekle beraber kendisini yar
dıma gitmekten alıkoyan sebepleri gemi jurna
lin a kaydeder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. —- Tehlikede bulunan bir gemi
nin kaptanı, imdat isteğine cevap vermiş olan 
kaptanlarla mümkün olabildiği kadar istişarede 
bulunduktan sonra, yardıma en elverişli gördü
ğü bu gemilerden birinden veya birkaçından 
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yardım istemek hakkını haiz olduğu gibi bu su
retle kendisinden yardım istenen kaptan veya 
kaptanlar da bu isteğe uyarak bütün hızlariyle 
tehlikede bulunan kimselerin yardımına gitmek 
ödevindedirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Telsizle imdat işareti alan 
bir kaptan kendisinden yardım istenen başka 
bir geminin kaptanından ve eğer yardım iste
nen gemi birden fazla ise bu gemilerin kaptan
larından, yardım isteğinin yerine getirilmek 
üzere bulunduğu yolunda haber alacak olursa, 
15 nci madde ile kendisine yüklenmiş olan yar
dım ödevinden kurtulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum: Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bir kaptan, tehlikede bu
lunan kimselerin yanma varan bir geminin 
kaptanından artık yardıma lüzum kalmadığını 
haber alırsa, bu kanunun 15 nci maddesiyle 
yüklenmiş olduğu ödevden ve eğer kendi gemi
sinden de yardım istenmiş ise 16 nci madde ile 
yüklendiği yardım ödevinden kurtulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum: Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tehlikeli buzlar, gemi leşleri, 
tropikal fırtinalar veya Beaufort mikyasına gö
re 10 kuvvetinde veya daha fazla rüzgâr yahut 
deniz yolculuğu güvenini doğrudan doğruya sar
san başka tehlikeler gören her gemi kaptanı, 
bunları, yakınında bulunan gemilere ve haber
leşebileceği ilk kıyı noktasındaki yetkili makam
lara elinde bulunan bütün haberleşme araçları 
ile ve tüzüğü gereğince bildirmek ödevindedir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum: Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Ceza hükümleri 

MADDE 20. — Bu kanunda yazılı sebeplerle: 
A) Yolculuğuna izin verilmemiş; 
B) Yola elverişlilik belgesi almamış; 
C) Belgesi battal edilmiş; 
D) Belgesinin süresi geçmiş. 

Bir ticaret gemisini işleten özel donatan ve 
böyle bir gemiyi sevk ve idare eden kaptan üç 
aydan bir yıl kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lır. Bundan başka özel donatandan ayrıca 100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası almır. 
Tekerrürü halinde bu cezalar bir kat artırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum: Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Yolcu taşımasına izin verilme
miş bir ticaret gemisiyle yolcu taşıdığı veya bu 
kanunun 11 nci maddesinde sözü geçen yükleme 
markası üzerindeki yükleme çizgilerinin göster
diği hadden fazla yükle yolculuk yaptığı belirti
len kaptanlar bir aydan üç aya kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılır ve her iki halde de altı 
aydan bir yıla kadar denizde çalışmaktan alıko
nulur. 

Yetkisi olmadığı halde yükleme markasının 
yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş ol
ması, kaptanı sorumdan kurtaramaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum: Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 12 nci madede yazılı tehlikeli 
eşyanın ticaret gemileriyle nasıl taşınacağı hak
kındaki tüzük hükümlerine aykın hareket eden
lerden 50 liradan 250 liraya kadar ağır para ce-
cazı alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tüzükle belirtilen yardım iste
me işaretlerini yerinde ve gereği gibi kullanma
yanlarla bu kanunun 10 ncu maddesinin 2 nei 
ve 3 ncü fıkralarına, 13 ncü ve 20 nci madde
lerine aykırı hareket eden kaptanlardan 50 lira
dan 250 liraya kadar para cezası alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 6ya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunun 10 neu maddesi
nin 1 nci fıkrasiyle 14 ncü maddesine, 15 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına ve 16 nci maddesine 
aykırı hareket eden kaptanlar üç aydan altı 
aya kadar denizde çalışmaktan alıkoyma veya 
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bir aydan üç aya kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır. Vahim hallerde her iki cezaya birlikte 
hükmedilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Türk donanmasına bağlı harb 
veya yardımcı gemileriyle Türk ticaret gemile
ri arasındaki çatışmalar sonucunda, askerî ki
şiler hakmda yapılacak ceza kovuşturmalarında 
Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü ve Asekrî 
Ceza Kanunu uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 26. — Bu kanunun 8 nci maddesi, 
Türk donanmasına bağlı harp ve yardımcı ge 
milerine ve 6 nci, 8 nci, 9 ncu, 11 nci ve 12 nci 
maddeleri hükümleri, Türk limanlarına gelen, 
bu limanlardan kalkan ve Türk karasularında 
yolculuk eden yabancı gemilere de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Ticaret Kanununun deniz ti
caretinden bahseden 2 nci kitabının (Gemilerin 
çarpması yüzünden çıkan hasar) ve (Denizde 
kurtarma veyardım) bölümleriyle Belediye Ka
nununun 15 nci maddesinin 9 ncu fıkrası ve 
Umumi Hhfzıssıhha Kanununun, gemilerin sağlık 
bakımından denetlenmesine ait hükümleri saklı
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 2239 sayılı Denizyolları İşlet
me Kanununun 9 ncu ve 10 ncu maddeleri ve 22 
Nisan 1301 tarihli (Deryada men'i müsademe 
nizamnamesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Bu kanunda sözü geçen 
tüzükler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
başlryarak en çok bir yıl içinde yürürlüğe ko
nulacak ve o vakta kadar, bu günkü mevzuat 
uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 29. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. 

7. — Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ve Belediyeler Bankacı Memurları Emekli San
dığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/551) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı 
tskiline dair olan 4085 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü

kümler eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 2097, 2264 ve 4085 sayılı ka
nunlarla emeklilik hakkı tanınan memur ve hiz
metliler dışında kalan; 

A) Özel idareler ve Belediyelerle İstanbul 
birleşik idaresinin; 

B) A fıkrasında yazılı olanlara bağlı (Tü
zel kişiliği olsun veya olmasın) idare ve kurum
ların ; 

C) Sermayesinin yarısından fazlası (A) ve 
(B) fıkralarında yazılı olanlara ilişkin bulunan 
ortaklıkların; 

D) özel İdare ve Belediyeler Kefalet San
dığı özel İdareler Emekli Sandığı, Belediyeler 
Emekli Sandığı ve iller Bankasının; 

Aylık ücretli daimî memur ve hizmetlilerine, 
haklarında 4085 sayılı kanun hükümleri uygu
lanmak ve emeklilik işleri Belediyeler Emekli 
Sandığınca yapılmak suretiyle, emeklilik hakkı 
tanınmıştır. 

[1] Birinci görüşülmesi 58 'nci Birleşim tuta-
I nağındadvr. 
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N. OSTEN (Giresun) — Söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Biliyorsunuz herhangi bir tasa

rının ikinci müzakeresinde söz söylemek, değiş
tirge vermekle olur. Değiştirgeniz yoksa sual 
sorabilirsiniz. 

N. OSTEN (Giresun) —Bütçe Komisyonu 
sözcüsünden bir noktayı sormak istiyorum. 

(C) fıkrasında yazılı ortaklıklarda, idare veya 
tasarruf zorluklariyle, yönetim kurulunca, ayrı 
bir Müdür tayin edilmeksizin, umumi idare işle
rine Murahhas üye olarak memur edilen ve bu 
sıfatla müdürlük yerinde, aylık ücretle sürekli 
olarak çalışanlar da bu kanundan faydalanacak-
mıdır, faydalanamıyacak mıdır? 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA 
* (Rize) — Arkadaşımızın sorduğu husus bu ka

nunun birinci maddesinin (C) bendiyle halledil
miştir. Sermayesinin yansından fazlası, bahis 
konusu olan teşekküllere, özel idarelerle Beledi
yelere ait olan ortaklıkların, bazan idare bün
yesi ve bazan tasarruf mülâhazalariyle, doğrudan 
doğruya bir Umum müdür tâyin etmeyip de, 
Meclisi idare üyelerinden birine müdür vazifesi 
verdikleri, umumi idare işlerinde Murahhas üye 
olarak çalıştırıldıkları vâkidir. Bu hallerde bun
ların bu hizmette geçen müddetleri, tasvibinize 
arz olunan maddeye göre, emeklilik sürelerine 
sayılacaktır. 

Esasen bu gibi ortaklıklar muhtelif sistem
ler takip etmektedir. Bazılarında bir Umum mü
dür vardır, bazılarında yoktur; doğrudan doğ
ruya Meclisi idare üyelerinden birine bu vazife 
tevdi olunur. Böylece Murahhas üyeler, Müdür
ler gibi, sürekli olarak çalışır ve aylık ücret alır. 
Bu itibarla arkadaşımızın dermeyan ettiği key
fiyet bu maddenin şümulüne girmektedir; onlar 
hakkında da bu kanun hükümleri' uygulana
caktır. 

N. OSTEN (Giresun) — Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Söz istiyor musunuz? 
Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Geçici mad

dede. 
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirige 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2 . Vll . 1941 tarih ve 4085 
sayılı kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
A) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak | 
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görevlere yeniden alınacakların ilk defa taül 
olarak alacakları bir aylık ücretlerinden kesile
cek % .25 1er, 

B) Bu kanun hükümlerinden faydalanacak 
memur ve hizmetlilerin ücretlerinden kesilecek 
% 5 1er, 

C) B fıkrasında yazılı % 5 lerin tutarına 
eşit olarak kendilerini çatıştıran idare ve ku
rumların bütçelerinden verilecek karşılıklar; 

D) Emekliliğe esas olan ücret derecesi yük
selenlerin bir aya ilişkin yükselime farkları; 

E) Memur ve hizmetlilerden disiplin cezası 
olarak kesilecek paralar; 

F) 12 nci madde gereğince alınacak % 10 
lar; 

G) Sandık sermayesinin getireceği faizler; 
H) İller Bankasının bir yıl önceki bilanço

suna göre beliren kârının % 2 si tutarında olmak 
'üzere gider yazarak ödeyeceği paralar; 

1) Çeşitli gelirler. 
Yukarıdaki (A, B, C, D, ve E) fıkralarında 

yazılı paralar, ilgili idare ve kurumlarca üç ayda 
bir ve bu üç ayı kovalıyan ay içinde müfredatlı 
bordrolariyle birlikte sandık adına İller Ban
kasına gönderilir. 

C fıkrasında yazılı karşılıklar, ilgili idare 
ve kurumların bütçelerine her yıl eksiksiz olarak 
konulur. Konulmamış olan karşılık; o bütçeleri 
incelemeğe ve onamaya yetkili makamlar tarafın
dan bütçeye koydurulur. 

(A, B, D) fıkralarında yazılı paralar, 21 nci 
maddeye göre emekliliğe esas olan derece ücreti 
üzerinden kesilir.. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde'değiştirilmiştir: 

Sandık geliri olarak ilgililerden kesilmesi ge
reken paraları kesmiyen, eksik kesen veyahut 
bütçelerindeki sandık paylarını veya kesilen pa
raları 10 ncu maddede yazılı «üreler içinde san
dığa göndermiyen veya eksik gönderen ita âmiri 
ve saymanlardan ve bulunmıyan yerlerde bu iş
lerle görevli memurlardan süresi içinde gönderil
memiş veya eksik gönderilmiş olan sandık gelir
leri % 10 fazlasiyle tahsil olunur. 

Yukarıki hallerde, Belediyeler Emekli sandı
ğınca bildirilecek gelirlerle % 10 zammı, Mali-
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yece Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edile
rek sandık adına îller Bankasına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 17 nei madde
sinin son iki fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Şu kadar ki bu memur ve hizmetlilerin aylık 
ücretlerine ve hizmet sürelerine ve yukarıki cet
velde yazılı nispetlere göre bağlanacak emekli 
aylığı miktarı; aylıklı msmurlar için derecesi 
aynı olan ve ücretli memur ve hizmetliler için de, 
keseneğe esas olan ücret tutarlarının tekabül et
tiği aylık tutarını alan ve hizmet süreleri aynı 
bulunan Devlet memurlarına 1683 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesine bağlı cetvele göre bağlana
cak emekli aylığı miktarını geçemez. 

ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanma
sında itibara alınacak emekli aylığı da bu mad
de hükmüne göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirige 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 21 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Memur ve hizmetlilerin bu kanunla sağlanan 
emeklilik ve tazminat hakları, 10 ncu maddenin 
(A) fıkrasına göre yapılan kesintinin ilişkin bu
lunduğu ay başmdan başlar. Eylemli hizmet sü
resi sandık keseneğinin verildiği süreye göre he
saplanır. Emeklilik hakkı aslî görev ve hizmet
ler üzerinden kazanılır ve emeklilik aylığına, 
aşağıdaki hükümlere göre sandık keseneğine esas 
olan, dereceler esas tutulur: 

Onuncu maddenin (A, B) ve (D) fıkralarında 
gösterilen kesenekler memur ve hizmetlinin ka
zanılmış hak sayılan derecesi aylık tutarı veya 
ücreti üzerinden kesilir; şu kadar ki: 

(A) 3656 sayılı kanunun 6 ncı ve 3659 sa
yılı kanunun 3 ncü maddeleri hükümlerine göre 
aylık ve ücret alanlarla uzmanlık yerlerinde 
çalışanların emeklilik kesenekleri tahsil durum
larına ve hizmet sürelerine göre, bağlı oldukları 
3656 veya 3659 sayılı kanunların genel hüküm
leri dairesinde bulunmaları gereken derece ay
lık tutan veya ücreti üzerinden ve bu derecede 
yükselme sürelerini doldurdukça, kazandıkları 
derece aylık tutarı veya ücreti üzerinden kesilir. 
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B) Çeşitli hizmetlilerin, bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihe kadar geçen hizmetleri de 
nazara alınmak suretiyle, 3659 sayılı kanunun ge
çici birinci maddesinin (A) fıkrası hükmüne göre 
girebilecekleri derece ücreti emeklilik kesenekle
rine esas tutulur. Bu suretle girebilecekleri belir
tilen derece ücreti, almakta oldukan ücretten 
fazla ise emeklilik keseneği almakta oldukları üc
ret üzerinden kesilir ve belirtilen dereceye va
rıncaya kadar, kesenek, artan ücret üzerinden ya
pılır. Girebilecekleri belirtilen derece ücreti, al
makta oldukları ücretten az ise kesenek belirtilen 
derece üzerinden kesilir ve her yükselme süresini 
doldurdukça bir üst derece, keseneğe esas tutulur. 

Ancak bu yolda işlem yapılması kendilerine 
bu kanunun dışında bir hak vermez. 

İsteği üzerine emekliliği yapılanların yuka
rıki hükümlere göre emekli aylıklarına esas ola
cak aylık veya ücreti iki yıl almış olmaları 
şarttır. Aksi takdirde emekli aylıkları, bir aşa-
ğiki derece üzerinden bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 39 ncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanun, 2097 ve 2264 sayılı kanunlarla 
vemklilik hakkı tanınmış olanlar hakkında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN —• Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Birinci maddede yazılı daire, 
kurum ve ortaklıklara ve 4085 sayılı kanunun 
birinci (maddesinde yazılı yerlere yeniden tâyin 
olunanların emeklilik haklan, sözü geçen kanu
nun 36 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere 
19 yasana girdikleri tarihten başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte istanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Anka
ra Elektrik ve Havagazı İşletme müessesesi kad
rolarında çalışanlar hariç olmak üzere, birinci 
madde ile emeklilik hakkı tanınmış olan görev
lerde bulunanların : 

A) Birinci maddede yazılı daire, kurum ve 
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ortaklıklar ile bunların yerine geçtikleri mülga | 
idare, kurum ve ortaklıkların aylık ücretli da
imî görevlerinde, 

B) 4644 sayılı kanunun geçici ikinci mad
desinin 1 - 7 işaretli bentlerinde sayılan görev- | 
ve hizmetlerde, 

C) özel okulların denetlenmesi Millî Eğitim 
Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde, 

Geçmiş olan hizmet sürelerinden en çok on 
yılı bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten baş-
lıyarak altı ay içinde bağlı bulundukları daire, 
kurum ve ortaklıklar vasıtasiyle Belediyeler 
Emekli Sandığına başvurarak 4644 sayılı kanu
nun geçici 3 ncü maddesinin B fıkrası hükmü 
dairesinde sandık adına borçlandırılmak şar-
tiyle eylemli hizmet sürelerine eklenir. 

Bu borçlar, başvurma süresinin bittiği tarih
ten iki ay sonraki ücretlerinden başlamak üzere 
4644 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesinin 
B ve C fıkraları hükümleri dairesinde tahsil 
olunur. 

4644 sayılı kanun gereğince veya kanunla 
kurulu emekli sandıklarına borçlanmak sure
tiyle eylemli hizmet sürelerine eklenmiş olan sü
reler ile bu kanuna göre eklenecek sürelerin 
toplamu 10 yılı geçemez. 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Muhterem ar
kadaşlar, belediyeler ve onlara bağlı müessese
lerde çalışan memurlar şimdiye kadar yaş had
di olarak 65 yaşma kadar istihdam ediliyorlar
dı. 4085 saydı kanun bunu 60 a indirmiştir. 
Yani 4085 numaralı kanunun 17 nci maddesi 
60 yaşmı bitiren memurları resen tekaüde sev-
kediyor. Halbuki bugün istihdam edilenler 
arasmda 60 - 65 yaşma kadar olan memurlar 
mevcuttur. Şimdi müzakeresi yapılmakta olan 
kanunun geçici birinci maddesi şümulüne giren 
60 yaşındaki arkadaşlar otomotikman tekaüde 
sevkedileceklerdir. Bu kanunla 60 yaşma ka
dar olan memurları bahşedilen haklardan da is
tifade edemiyeeeklerdir. Yani onlara verilen 
on senelik hizmet hesaba katılmıyacaktır ve 
bu suretle 60 tan 65 e kadar yaşılı olanlar mağ
dur edilimş olacaklardır. Hiç şüphesiz bunla
rm mağduriyeti hiçbirimizce şayanı arzu de
ğildir. Büyük Meclisimizin bunlar hakkında-
da, şafkat göstermesi ve bu geçici maddenin niha
yetine 60-65 yaşma kadar olanların da hakla
rını temin edecek bir fıkra ilâve edilmesini arz 
ve teklif ediyorum. Bu hususta bir de önerge | 
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takdim etmekteyim. Bu önergenin kabulünü 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle ge

çici birinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve rica ederim: 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

(Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 60 
yaşım doldurmamış olanların yukarıdaki fık
ralar gereğince emeklilik eylemli hizmetlerine 
eklenecek on yıllık hizmetleri arasmda kanu
nun yürürlüğünden önce 65 yaşmm sonuna ka
dar geçmiş olan hizmetler de hesaba katılır). 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Bu maddenin tarzı şevkine göre bu 
önergeye mahal yoktur. Çünkü maddenin hik
meti vücudu, bu kanunun meriyeti içinde iş 
başında bulunan kimseler hangi yaşta bulunur
sa bulunsun geçen hizmetlerinin tekaüde sayıl
ması içindir. Bu itibarla Bütçe Komisyonunun 
bu maddeyi sevkederken bütün mülâhazası bu 
idi. Onun için arkadaşımızın önergesinin bu 
maddeye yazılmasına mahal yoktur. • 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — 65 yaşına ka
dar olan memurlar da, 60 yaşını henüz doldur
mamış memurlar gibi istifade edecekler midir? 
Yani on senelik fiilî hizmetleri sayılacak mıdır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Evet. 

O. E. DURUKAN (Hatay) — O halde zapta 
geçsin. 

BAŞKAN — Bu izahata göre önergeden vaz
geçiyor musunuz? 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Evet. 
BAŞKAN — O halde maddeyi olduğu gibi 

oya arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 

(İEÇtCt MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü-
I ğe girdiği tarihte 4644 sayılı kanunun geçici 

ikinci maddesinin (B, C, D) ve (E) fıkralarında 
yazılı görev ve hizmetlerde bulunanların geçici 
birinci maddenin (A ve B) fıkralarında göste-

I rilen görevlerde geçmiş hizmet süreleri hakkın-
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da da geçici birinci maddede hüküm uygulanır. 

Birinci madde ile emeklilik hakkı tanınan 
görevlerde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, bulunmuş olupta kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra yeniden bu görev
lere veya kanunla emeklilik hakkı tanınan 
görevlere geçenlerin yukarıki fıkrada göste
rilen hizmet süreleri hakkında da geçici birinci-
ci madde hükmü uygulanır. Bu gibiler için 
altı aylık başvurma süresi, «bu hizmetlere 
geçtikleri tarihten başlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Sonradan yaptığımız tetkikatla bu 
geçici ikinci maddenin ifade tarzının tatbikatta 
bazı güçlüklere mahal verebileceğini anladığımız 
için maddeyi daha vazih bir şekle sokuyoruz ve 
bir önerge takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Okunan madde yerine Komisyon 
başka bir şekil teklif ediyor onu arzediyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediyeler ve bunlara bağlı müessese ve Be

lediyeler Bankası memurları Emekli Sandığı 
hakkındaki kanun tasarısının geçici ikinci mad
desinin aşağıdaki şekilde kabulünü Bütçe Ko
misyonu adına arz ve teklif eylerim. 

Sözcü 
Rize 

T. B. Balta 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun birinci 
maddesinde yazılı görevlerde bulunmuş olup ta: 

A) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4644 
sayılı kanunun geçici ikinci maddesinin B, C, D 
ve E fıkralarında yazılı görev ve hizmetlerde 
bulunanların, 

B) Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kanunla emeklilik hakkı tanınmış görev ve hiz
metlere tâyin edileceklerin veya milletvekilliğine 
seçileceklerin, 

Geçici birinci maddenin A ve C fıkralarında 
gösterilen görevlerde geçmiş hizmet sürleri, bağ
lı oldukları daire veya sandıklara başvurarak 
oralarca borçlandırılmaları şartiyle geçici birin
ci madde hükümleri dairesinde eylemli hizmetle
rine eklenir. Ancak (B) fıkrasmdakiler için al
tı aylık başvurma süresi bu hizmetlere geçtikleri 
tarihlerden başlar. 

BAŞKAN — önerge hakkında mütalâa var 
mı? önergede okunan maddeyi kanunun ikinci 
geçici maddesi olmak üzere oya arzediyorum. Kabul 

1946 0 : 1 
edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, istanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadro
sunda çalışan sürekli ücretli ve çeşitli hizmetli
lerin 22 . VI . 1939 tarihinden başlıyarak bu 
idarede geçen hizmetleri, aşağıda yazılı şartlar 
dairesinde eylemli hizmetlerine eklenir: 

A) Bu memur ve hizmetlilerin 22 . VI . 1939 
tarihinden başlıyarak aldıkları ücretlerin, bu 
kanunun 5 nci maddesi hükümlerine göre emek
lilik keseneğine esas olacak miktarları üzerin
den ikinci maddenin (A, B) ve (D) fıkraları ge
reğince ödenmeleri gereken kesenekler hesap 
edilerek Belediyeler Emekli Sandığınca kendile
rine borç yazılır. Bu suretle borçlandırılanla
rın Genel Müdürlükteki ihtiyat sandığı hesabın
da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
ve Muavenet sandığı hesabında da 22 . VI . 1939 
tarihine kadar birikmiş olan paralardan sandık
lar tüzüğü gereğince hisselerine düşen miktarlar 
belirtilerek yukarıdaki borçlarına mahsup edil
mek üzere Genel Müdürlükçe Belediyeler Emek
li Sandığına gönderilir. Bu miktarlar, borçtan 
fazla ise artanı Genel Müdürlükçe hak sahibine 
geri verilir. 

B) Memur ve hizmetlilerin (A) fıkrasına 
göre belirtilecek ihtiyat ve muavenet sandıkla-
rındaki hisse miktarı, aynı fıkraya göre be
lirtilecek borcunu kapatmağa yetmezde, ka
lan borcu kanunun yürürlüğü tarihinden iki ay 
sonra başlamak üzere emekli keseneğine esas 
olan ücretlerinin % 10 u ayrıca kesilemk suretiy
le tahsil olunur. Borcunun tamamını ödemeden 
emekliliğe çıkanların geri kalan borçları emek
li aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle ve taz
minat alarak ayrılanların borçları da tazminat
larından bir defada indirilerek alınır. 

ölenlerin borçları dul ve yetimlerine bağ
lanacak aylıklardan % 10 unun kesilmesi veya 
tazminatlarından indirilmesi suretiyle tahsil 
olunur. 

O) Memur ve hizmetlilerin (A) fıkrasında
ki esas dairesinde belirtilecek aylık kesenekle
rine eşit bir para, İstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Be
lediyeler Emekli Sandığına ödenir. Bu ödeme 
22 . VI. 1939 tarihinden sonra Genel Müdürlükçe 
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her memur ve hizmetli hesabma muavenet san
dığına ödenmiş olan paralardan ve bunlar yet
mezse kalanı Genel Müdürlük gelirinden yapılır. 

22 . VT. 1939 tarihinden sonra Genel Müdür
lükçe muavenet sandığı hesabma adi arma yatı
rılmış paraları sandıklar tüzüğü gereğince çek
miş olanlar bu paralan Belediyeler Emekli San-
dığna toptan öderler. (A) fıkrası gereğince ya
pılacak mahsup sonunda çıkan alacaklar, bu 
gibilerin borçlarına kapatılmak üzere Emekli 
Sandığına verilir. Borçlarını yukarıki şekillerde 
ödemiyenlerin buna tekabül eden hizmet süre
leri eylemli hizmetlerine eklenmz. 

D) Yukarıki fıkralar gereğince yapılacak 
işlem sonunda muavenet sandığı hesabında ka
lıp, tüzüğü gereğince hususi sermaye hesabma 
intikal edecek, paralarla hususi sermaye hesabın
da birikmiş olan pa-ralar, Genel Müdürlük me
mur ve hizmetlilerinin genel menfaatlerine ya-
rıyan bir cihete tahsis edilmek suretiyle bu he
saplar tasfiye olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü kadrosunda iken bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden evvel kanunla emeklilik hakkı tanın
mış başka bir göreve geçmiş olanların 22 . VI . 
1939 tarihinden Genel Müdürlük kadrosundan 
aynlmcıya kadar olan hizmetleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bağlıyarak üç. ay 
içinde adı geçen Genel Müdürlüğe başvurma
ları ve ayrılırken sandıklar tüzüğü gereğince 
aldıkları paraları aynı süre içinde toptan Ge
nel Müdürlüğe geri vermeleri şartiyle geçici 
3 ncü madde esasları dairesinde eylemli hizmet
lerine eklenir. 

Bu suretle eylemli hizmet sürelerine eklenen 
süreler ve bunlara ilişkin para ve borçlar hak
kında 4222 sayılı kanunun 18 ve 19 ncu madde
leri hükümleri uygulanır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kanunla 
emeklilik hakkı tanınmış bir görevde bulunmı-
yanlar, sonradan böyle bir göreve tâyin olun
dukları takdirde yukarıki fıkra hükmünden fay
dalanırlar. Bunlar için yukarıki süreler tâyinleri 
tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
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arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce, 4325 sayılı kanunun 23 ncü 
maddesine dayanılarak Ankara Elektrik ve Ha
vagazı İşletme İdaresi Emekli Sandığı adma me
mur ve hizmetlilerden kesilmiş olan emekli kese-
nekleriyle idarece ödenmiş olan karşılıkları ve 
bu müesseseye diğer daire ve kurumlardan geç
miş olanlar için sandığa devredilmiş paralar ve 
sandık hesabında kayıtlı faiz ve diğer gelirler, 
Belediyeler Emekli Sandığına devredilir. Devre
dilecek paralar arasında 2 nci ve 5 nci mad
deler hükümlerine göre fazla kesilen veya hiç 
kesilmemesi lâzımgelenler bulunduğu takdirde 
bu fazlalar ilgili memur ve hizmetlilere ve idare
ce fazla ödenmiş olan paralar da idareye geri ve
rilir. Eksik kesildiği anlaşılan kesenekler, ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonraki 
ücretlerinden % 10 u ayrıca kesilmek suretiyle 
memur ve hizmetlilerden tahsil olunur. İdarece 
eksik verildiği anlaşılan karşılıklar toptan ve 
bir defada sandığa ödenir. 

Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme mües
sesesi memur ve hizmetlilerinden 4325 sayılı ka
nunun 23 ncü maddesi şümulüne girenlerden bu 
kanunun yürürlüğü tarihine kadar ölüm veya 
malûllük dolayısiyle idareden ayrılmış olanlar ve
ya dul ve yetimleri hakkmda 4085 sayılı kanu
nun ölüm ve malûllük hallerine ilişkin hükümle
ri gereğince işlem yapılır ve bunlar adma işlet
me müessesince yatırılmış olan kesenek karşı
lıkları Belediyeler Emekli Sandığına devredilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İstanbul, Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme İdare
si memur ve hizmetlilerinden 4644 sayılı kanu
nun geçici ikinci maddesine göre borçlanma su
retiyle on yıllık hizemtlerini eylemli hizmet sü
relerine ekletmek için sözü geçen maddedeki 
süre içinde adı geçen idarelere başvurmuş olan
ların dilekçeleri Belediyeler Emekli Sandığına 
gönderilir ve bu borçları, kanunun yürürlüğü ta
rihinden iki ay sonraki aylıklarından başlamak 
üzere 4644 saydı kanunun geçici 3 ncü madde
sinin (B) ve (C) fıkraları hülkümlerine göre ve bu 
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kanunun geçici 3 ve 5 nci maddeleri gereğince 
tahakkuk edecek borçlarından ayrı olarak tah
sil edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyur
sun] ar ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 7. — Satm alınıp 4762 sa
yılı kanunla İstanbul. Elektrik, Tramvay ve Tü
nel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlanmış 
olan İstanbul Havagazı, Elektrik ve Teşebbü-
satı smaiye Türk Anonim Şirketinden Genel 
Müdürlüğe geçmiş olan memur ve hizmetlilerin 
bu Şirkette geçen hizmetleri hakkmda bu ka
nunun geçici 1 nci maddesi hükmü, bu Şir
ketin Genel Müdürlüğe geçtiği 1 . X . 1944 ta
rihinden sonraki hizemtleri için de yine bu ka
nunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyur
sunlar ... Etmiyenler ... Madde (kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Birinci maddede ya
zılı özel idare ve belediyelere bağlı idare ve 
kurumlarla ortaklıklarda bulunan işçiler için 
4772 sayılı îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten başlıyarak üç ay içinde bu işçile
rin bağlı bulundukları idareler tarafından ku
rulmuş olan sandıklar seramyesi, kendilerine ge
ri verilmek ve hususi sermayeleri de her idare 
işçilerinin hepsinin ımenfaatine bir cihete tah
sis edilmek suretiyle kendi tüzüklerine göre 
bağlı oldukları idarelerce tasfiye olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyur
sunlar ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Belediyelerin aylıklı 
memurlarından olupta 4085 sayılı kanunun 17 
nci maddesi gereğince hizmet süresi aynı olan 
bir aşağı derecedeki Devlet memuruna bağla
nan aylık üzerinden emekli aylığı veya ölümle
ri dolayısiyle dul ve yetim aylığı bağlanmış 
olanların aylıkları bu kanunun 4 ncü maddesine 
göre bağlanması gereken miktara çıkarılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyur
sunlar ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 3645 sayılı kanunun 9 ncu, 
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4085 sayılı kanunun 34 ncü ve 4325 sayılı ka
nunun 23 ncü madeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul buyuranlar işaret buyur
sunlar ... Etmiyenler ... Madde Ikabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. 
Kabul buyuranlar işaret buyursunlar ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MİADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. 
Kabul buyuranlar işaret buyursunlar ... Etmi
yenler ... Madde kabu ledilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... işaret buyursunlar... Etmi
yenler ... Tasarının tümü kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —• Efendim, açık oya arzedilen ta
sarıya oy vermiyen var mı? oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

8. — Yeniden radyo istasyonları kurulmasına 
dair olan 4670 sayılı kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/605) [1] 

, ^^^—-TW?WIW*P»HPŞ 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 
4670 sayılı kanunda değişiklik yapılması hak

kmda kanun 

MADDE 1 . — 15 . IX . 1944 tarihli ve 4670 
sayılı kanunun 1 nci maddesindeki gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi yetkisi 
(9 500 000) liraya çıkarılmış ve yüklenme süresi 
1948 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 58 nci Birleşim tu-
tanagmdadvr. 
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3 f â D l ® <8. — \Bu kantmuJBaka&ar Surulu 

^ytirillttr. 
%IBpC^N —"Sfacftteyi oya^^rsraJaiyTmnn.'Ka-

%ıflj«îe^er.;.,/Btmiyeriler...'Sabıa eüilmistîr. 
rTesarınm 'tftniüriti açık oya aTzeSiyorum. 

5 . — Beden .terbiyesi kanununa ek 4047 sa
ydı kanunun geçim bir4n&\rnaddesi hükmimün 
1946 yilı sonuna.kadar umtûması hakkında 'ka
nun tasarısı .ve Mîllî.Ijlğititti veJBütçe Komisyon
ları raporları (1/60.1) [-1] 

mtULİ EÜÎTfM ^BAKAOT 'H. A. ?ÜÜEL 
'$zmir) — Sayın arkadaşlarım, bu birinci "defa 
sürüşülecek 4şler içerisinde, güncemin dokuzuncu 
maffıfesiySaym 'Ba&kanımTzın^öa buyurdukları 
ğîbi, ̂ edenJ eğitimine 'ait bir 'kanundur. Tîunun 
ivedilikle konuşulması içm ytöcsek kararınızı 
istirham edeceğim. (Muvafık sesieri). 

"BALKAN—Tasarmm radiMfcfe müzâkere
sini Millî lEğitim ?Bakanı"telflif ediyor. Bu tefeliîi 
oyunuza utmuyorum, Kabul «Senler... Etniiyen-
ter... İvedilikle ̂ ıröteakeresi Idbul edilmiştir. 

.Maddelere i geçilmesini • oya- sunuyorum. »TÎJabül 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Beden- Tetbiyesi kanununa «k 4047 r saydı ka
nunun geçiri 1 nm maddesi ükmJimiin 1946 yılı 

sonuna kadar uzatılması akkmda kanun 

MADDE 1. — 30 . V . 1941 talihli ve 4047 
sayılı kanunun geçici birinci maddesi hükmü 
1946 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

'BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı Maddeyi'kabul edenler... işaret buyursun... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Buiıanun 4 Haziran 1946 ta
rihinde yürürlüğe^girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Huruîu 
yürütür. 

'BAŞKAN—rMatfdeyi kabrul edenler... Btmi-
yenler... Kabul »edftmiştrr. 

IPasarınm tümünü oya arsediyörum. 'Kabul 
«dertler... Etmiyenler,.. Tasarrmn kanunluğu ka
imi- edİlmiştlîr. 

Pl] -160 saydı bamayazı tuttmağtn smun-

.1946 ^0:4 
M. — Üniversiteler Kamunu tasarm ve MfflÂ 

IZŞttim ve Ttütçe T&misyonla/n raporları 
Tl/79) Tl] 

BALKAN ^Wraühd*ında-niütaM»^r mı? 
B. rK. ^ÖZGÜSÜ T. B. BALTA (Bize) — 

Komisyon adma, tasarının ivedilikle göröşfihne-
sini istemiştik. 

BAŞKAN — İvediliği maddelere geçtikten 
sonra araedeceğim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM Ko,,8&ZaÜSÜ;R. Ş. SÎREB 
(Sivas) —Arkadaşlar; Üniversiteler kanununun 
görüşülmesi' vesilesiyle yüksek huzurunuzda bir 
iki noktayı belirtmeme izninizi istirham ediyo
rum. 

Üniversiteler kanununun B. M. Meclisi tara
fından vüoude getirilen mühim kanunlar arasın
da yer alacağı, kanun temelleri üzerinde, üni
versite hocalığı meslekini kurmanın, Cumhuriyet 
idaresinin bu ^memlekete yaptığı büyük :hizmet-
lerden biri olacağı hakikatları üzerinde fazlaca 
durmaya lüzumunu görmüyorum. Bunlar hepi
nizce malûm hakikatlerdir. Bendeniz diğer bir 
iki nokta üzerinde kısaca duracağım: 

Bunlardan birisi şudur: halkçılık umdemizin 
icaplarım yerme 'getrmeğe çalışıyoruz. Bir takım 
ileri adımlar atılıyor ve memleketimizde geliş
meler oluyor. Bu ^umdemiz istikametindeki geliş
melerin tabiî, normal, isteğimiz ve rizamraa uygun 
gelişmeler olmayıp, bunları zoraki olarak yaptı
ğımız, su ve bu türlü tesirler ve telkinler âltmda 
•m ve bu muhasebelerle yanmağa mecbur • oldu
ğumuzu ^göstermeğe matuf bir takrnı münferit 
gayretlerin tezahürlerine memleket dışında, maal
esef hattâ-memleket içerisinde rastlıyoruz. Muh
temeldir ki, bu (Üniversiteler kanununun ifade 
«ttiği f demokratik gelmişe ^hamlesi de bu tarzda 
bir tefsire .«ğrasm. 

;Bunu, önl emek için kısaca şunu arzetmek s is
terim ki ini .tasarının ihtiva ettiği iki esaslı hü
kümden birisi olan, kanan' temelleri üzeirneıaka-
demik /kariyeri tesis i etmek chusnsu 1941 isenesi-
niniKasım <aymda; Devlet iBeisimiz tarafmdan'B. 
M. »Meclisi açılırken Meclisten ive Hükümetten 
istenmişti. O 'zattiandanberi Hükümet bu- istika-
metteücaiıeden 1 hazırlıkları yaposakla. meşguldü. 
Yine bu aradaıB. M. Meclisi bütçe müzakerelerin-

[1] t$6 sayih Şasmayam tutanağın sonumda-
dur. 
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de ve Bütçe Komisyonu ile ihtisas Komisyonu 
da, muhtelif vesilelerle, Hükümete bu kanunun 
gelmesini beklemekte olduğunu söylediler. İşte 
bu işin, böyle bir mazisi vardır. 

Üniversitelere muhtarlık vermek bahsine ge
lince; izin verirseniz 1944 senesi içinde hazırla
nan istanbul Teknik Üniversitesi Kanunu müna
sebetiyle Eğitim Komisyonunuzun hazırladığı ra
pordan iki üç satır okuyorum. 

«ilmî muhtariyet sahibi olmaları yüksek tah
sil müesseselerinin istenen seviyeye ulaşabilme
lerinin ve kerdilerinden beklenen işleri görebilme
lerinin şartıdır. Okuyacakları derslerin pro
gramlarını. salâhiyet ve isabetle ancak kendileri 
tanzim edebilirler. Bu müesseselerde cereyan 
edecek her türlü öğretim ve eğitim faaliyetleri
ni şekil ve şartlarını tâyin etmek bu kurslarda 
hocalık eden ilim adamlarının vazifesidir. Aynı 
suretle kendilerine kollek olacak istidatları seç
mek, imtihan etmek, yetiştirmek işi de yine 
bunlara düşer. Bu suretle her türlü ilmi çalışma
larında geniş bir muhtariyete doğru yürümeleri 
zaruri olan ve yürümekte bulunan yükseköğre
tim kurumlarımızı yakın bir gelecekte Hüküme
tin yüksek murakabesi altında ve idareten de 
muhtar kılınmaları ve kendi kendilerini idare 
etmeğe bırakılmaları icabeder.» görülmektedir ki, 
bugün yapılmakta olan şeyler tasarlanmış ve 
yapılması için çoktan hazırlıklarına da başlan
mış olan işlerdir. 

Mâruzâtımın ikinci noktası şudur: Üniversi
telerimiz bu kanunla kendilerine sağlanan muh
tarlık sayesinde bütün işlerini kendileri göre
ceklerdir. Hiç bir işleri için hiç bir makamdan 
emir ev direktif telâkki etmiyecekleri için üni
versitelerimizin görecekleri vazifelerin bu kanun 
iç.iııd oldukça tafsilâtlı şekilde ifade edilmesi 
uygun görülmüş ve bu maksatla tasarıda biraz 
sonra görüşülürken okunacak olan üçüncü mad
de meydana getirilmiştir. Bu, maddede işaret 
edilen üniversitenin vazifeleri arasmda öğrenci
lerini millî karekter sahibi ve Türk inkilâbımn 
ülkülerine bağlı insanlar olarak yetiştirmek, 
üniversiteler için tâyin edilmiş olan vazifelerin 
başında gelmektedir. Üniversitelerimize teret
tüp eden vazifelerden hiç birisi bundan ne daha 
mühim ve ne daha öncedir. Bu münasebetle 
sevgili Atatürk'ün 1937 senesi Meclisi açış nut
kunda üniversitelerin vazifeleri bahsinde söyle
diği şu sözü tekrar etmekten haz duyacağım. 
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«Memleket dâvalarının idoolojisini anlıya-

cak, anlatacak nesilden nesle yaşatacak fert ve 
kurumlan yaratmak, Türk milletinin şuurunda 
daima canlı bir halde tutmak, üniversitelerimize 
ve yüksek okullarımıza düşen başlıca vazifedir. > 
Bu vazifelerinin ifasında üniversitelerimizi her
hangi bir murakabeye, Hükümet murakabesine 
tabi tutmıyacağız. Çünkü diğer vazifelerle bir
likte bu mühim vazifeyi de üniversitelerimiz
de hocalık yapan memleketin aydın evlâtlarına 
emanet tünekteyiz ve bugün üniversitelerimizde 
hocalık eden insanları Türk Milletinin ve onun 
adına B. M. Meclisinin kendilerine tevdi ettiği 
bu emaneti yerine getirecek ruh ve kuvvette gö
rüyoruz, onla'nn bu güvene lâyık olduklarını 
isbat edeceklerine inanıyoruz. Ve onlardan bu 
uğurda bezlinefsetmelerini istiyoruz. 

Bu mâruzâtım eğer Yüce Kamutayca da tas
vip buyurulursa bu benim hayatımın bir bahti
yarlığı olacaktır. Mâruzâtımın bu noktasının 
bugün yüksek tahsil müesseslerimizde ve üniver
sitelerimizde hocalık eden arkadaşlarımız tara
fın duyulmasını ve daima hatırlanmasını temen
ni ederim. 

Mâruzâtımın üçüncü noktası şudur : Üniver
sitelerimizde hocalık eden aydın memleket ev
ladına üniversite dışı faaliyetlerinde kendilerine 
düşen vebal ve mânevi mesuliyeti bu kürsüden 
onlara hatırlatmağı borç sayıyorum. Aşağıda 
ilgili maddeler tetkik edildiği zaman görülecek
tir ki bu kanunla bu meclis ve bu millet üni
versitelerde hocalık eden evlâdına türlü Devlet 
hizmetlerinin en yüksek mertebelerinde bulunan 
çocukları kadar refah sağlamaktadır. Bunlara 
karşılık onların üniversite dışı her türlü çalış
malarından tamamiyle fariğ olmalarını da iste
miyoruz. Çünkü şu mülâhazadayız ki hekim ola
rak, mühendis olarak, hukukçu olarak üniver
sitelerimizde hizmet gören uzmanlarımızdan, va
tandaşlarımızın muayyen ölçüler dâhilinde isti
fade etmeğe hakları vardır. Fakat ne nispette 
kendilerini üniversite hizmetlerine hasretmeleri 
ve ne nispette üniversite dışarı işlerle uğraşma
ları g-erektiğinin büyük itina ile, büyük dik
katle ayarlanması lâzımdır. Kanunumuzun içer
sine buna ait hükümler koymuyoruz. Bu husu
su ayarlamak işini üniversitede çalışan hocala
rımıza ve bu hocalarımızın teşkil ettikleri ku
rullara bırakıyoruz ve şuna inanıyoruz ki bu
sun üniversitelerde çalışan hocalarımızın yük-
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sek idrakleri ve asil Hisleri kanun maddeleri 
içerisine sıkıştırılan hükümlerden daha fazla isa
betle üniversite dışı meşgalelerin hangi sınıra 
kadar gidip nerede durması gerektiği hususun
da kendilerine rehberlik edebilir. Bu hususta 
üniversite hocalarımızdan bu milletin bir şeyler 
beklemekte olduğunu arzetmek isterim ve uma
rım ki bekleneni yerine getirerek bu milletin 
takdir ve şükranlarına hak kazanacaklardır. 

Kürsüyü terketmeden önce, şevkle ve sürur-
la inceliyeceğimiz bir tasarıyı getirdiği için de 
Hükümete teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cemil Bilsel.. 
C. BÎLSEL (Samsun) — Kamutaya sunulan 

Üniversiteler Kanununun iyi ve etraflı yazılmış 
olan gerekçesi de, iki yetkili Komisyonumuzun 
buna kattığı değerli iki raporu da; kanunun 
önemini ve özelliğini yeter derecede belirtmek
tedir, 

Millî Eğitim Komisyonunun Sözcüsü de, şim
di kanunun özelliklerine ve amaçlarına yetki ile 
temas ettiler. 

Ben, aramızda değerli evlâtları bulunan İs
tanbul Üniversitesinin ve Ankara Hukuk Fakül
tesinin hizmetlerinde dokuzar yıl bulunmuş ol
manın verdiği bir cüretle, kanun hakkında ge
nel inanımı söyliyeceğim ve bir dilekte buluna
cağım. 

İnanım şudur; üniversite gelişiminin bekle
nen bir sonucu olan Üniversite Kanunu ilim 
hayatımızda yeni bir devrim başlangıcı olacak
tır. Bu inanla kanunu getiren Saraçoğlu Hükü
metine ve onun Millî Eğitim Bakanma bu kür
süden teşekkürlerimi sunarım. 

Hep bilirsiniz ki, Türk milletinin kaderine 
elkoyduğu gündenberi bu Meclis ilmi ve ilim 
adammı başta taşımıştır. İlim için ve ilim 
adamı için ne istenmişse onu vermeyi bir vazife 
saymıştır. Demin Sayın Sirer'de belirttiği 
ve Bütçe Komisyonumuzun raporunda belirtti
ği gibi, Üniversitenin kuruluşundan beri de ona 
bu kanunla verilen yetkileri tanımayı sabırsız
lıkla beklemiştir. Ben içinde bulunduğum yal
nız bir olayı hatırlıyacağrm. Sayın Yücel za
manında bir Üniveriste bütçesinin Bütçe Ko
misyonunda görüşüldüğü bir sırada idi, bir
çok sorular yapıldı ve cevaplar verildi. Sayın 
Ali Rıza Türel o vakit alman cevaplardan mem
nunluklarını da belirterek, « niçin Üniversite
nin muhtariyeti kanunu ile gelmiyorsunuz, 
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Meclis onu beklemektedir ve memnunlukla çı
karacaktır > dedi. Bu yalnız onun duygusu de
ğildi, bu yalnız Encümenin paylaştığı bir duy
gu da değildi, görüştüğümüz her milletvekili
nin duygusu idi. Şüphe etmiyorum ki, bu duy
guda olan Meclis, Üniversiteler Kanununu .gö-
rüşmiye başlamış olmanın inşirahı içindedir. 
Şu inandayım ki, baştanberi birbirini artlıyan 
Büyük Millet Meclislerinin her birini tarihe 
maleden, şerefler ve özellikler vardır. Döne
mini bitirmekte olan 7 nci Büyük Millet Mec
lisinin şerefleri arasında, bugün incelemeğe baş
ladığınız Üniversiteler kanunu bulunacaktır. 

Hep biliriz ki; içinde yaşadığımız medeniyet, 
bütün ilerlemelerinde ilmin verimidir. Bir ilian 
adamının, bir keşfi dünyanın gidişini değişti
rir. Elbette Türk ilminin de dünyaya kataca
ğı şeyler vardır, İlim ise, bir bedahati söylü
yorum, Üniversitelerde yapılır. Üniversiteler 
kurulduktan sonra, ilim yapabilmeleri ve dünya 
ilmine yenilikler katabilmeleri için başlıca iki 
şart üzerinde duracağım: Hürriyet, kendini il
me verebilmek. 

Bugüne kadar Üniversitelerimizde hürriyet 
yok mu idi ? Kimse öyle bir şey söylemez. Ben 
18 yıl hizmet ettiğim iki ilim müesseselerimi
zin kürsülerinde ilimden başka, bir düşünüş hâ
kim olduğunu bilmiyorum. Ancak bu hürriyet 
kanuni olan hürriyet değildi. Kendi kendini 
idareden gelen bir hürriyet değil idi. Eksik 
olan bu idi. Yeni kanun bunu da getirdi. Bu
nu, şükranla anmak vazifemizdir. 

Şüpheler, endişeler gösterildi. Acaba, Üni
versite bu hürriyeti iyi kullanabilecek mi, aca
ba memleket için zararlı olacak mı? 

Arkadaşlar, ilim müesseselerimizde hizmet 
etmiş, ömrünü bu yolda tüketmiş bir arkadaşı
nız sıfatı ile söylüyorum. Böyle bir inansızlık 
ilim müesseselerimize ve ilim adamlarımıza yer
siz bir bühtan olur. 

E. DÎZDAB (Sivas) — Bravo... 
C. BİLSEL (Devamla) — Hürrieyt ancak 

ehil oimıyanlarm elinde yobazlığa dönebilir. 
Osmanlı İmparatorluğunun düşüş tarihinde çok 
acı misalleri vardır. Daima, yobazlığı kazıyı
nız, altmdan bir ehliyetsizlik çıkar. Eğer o 
yoksa o vakit ya tatmin edilmemiş bir ihtiras 
araym yahut söylenemiyen, sinsi ve gizli çalışı
lan ayrık fikirler ve telkinler arayın. 

Birincisi için; Üniversiteleremiz ehil eller-
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dedir kanun, takd-r. ve» 9$Lkraala kaydediyo
rum, ehil profesörler, yetismesi. için lâzunû,1 -m. 
en.iyi art ları etr&fıyl ı, dâjünmüş, ve getirrcigtm 
Şu haLde: ehlieyt3İzlü;t̂ i3c korkıaıyasağız. 

İkincicihetiçin Millî,bir. endişe, izhar, ediler 
bilir. Fakat üniversite, hürriyetinin; burada,:çev--
relendiği ana* prensipler doğrudan doğruya- Türk 
Devriminin. verimi olan ana. pr essizleridir, Türk 
Deyrimâaia, bir eseri olan- üniversitelerimiz ek 
beteki bu prensiplerle hağjıdırla» ve elbetteki 
bu prensipleri Millî Eğitim,Bakam.da.denetle
yecektir, devrimin, büyük sahibi olan.Türk; Mil
leti, de. demetliyeeektir. 

İkinci noktaya geliyorum i Kendini. ilme ve
rebilmek. Üniversitemizde, kendim, ilmer vermiş 
ve bu, yolda ömrünü, bitirmiş^ olanlar yok değil
dir» Fakat, kabul etmek lâzımdır, ki, kendini 
ilme verebilmenin maddi ve ağır şartları gittik
çe fazlalaşmaktadır; Üniversite profesörleri 
zenginlik arkasından koşmaz, ikbal arkasından 
koşmaz. Servet arkasında^, ikbal arkasında ko
şan üniversite. hocasından zaten ne üniversiteye 
ve nede memlekete hayır gelmez* Üniversite 
hooası fazilet feragat içinde kendisini ilme verir 
ve onun memlekette ve dünyada kazandığı şöh
ret: çocuklarına bırakacağı, en zengin. mirasların 
dahi varamıyacağı derecede yüksektir. Fakat 
bir üniversite profesörünün, kendisine kurduğu
muz bir seminerde» kütüphanede her türlü ara
cını temin ettiğimiz-yerde çalışabilmesi için mad
di imkânları temin edilmemiş-olursa, ve akşam 
kendisini bekliyen ailesine maddi.hayat refahını 
iletmezse cemiyetin ondan ilme. kendisini has
retmesini beklemek, haksızlık, olur. İşte bunu 
takdir eden Hükümetimiz ve Meclisimiz bunun 
içindir ki. Üniversiteler Kanunu ile bunu, sağlı-
yaoak mühim bir adım atmıştır. Günün şartları 
içinde bu büyük bir adımdır. Çünkü; demin 
Sayın Sirer7in de söylediği gibi, memleket en 
yüksek işlerle görevlediği bir bakanına verdiği
ni üniversite profesörlerine vermeğe: kadar! git
miştir. Bunu minnetle kaydederken Bütçe. Ko
misyonumuzun işaret ettiği gibi bütün görevli-
lilerin durumu gözönüne alındığı vakit artırıl
masını da.ilme verilen değer bakımından temen
niye şayan görürüm. 

Şimdi* dileğimi, söylüyorum: Üniversiteler 
Kanuniyle açılan, devrin, memleket için veremli, 
feyizli ye başarılı i olmasını dikrim Şiipfcp et
miyorum ki, bunu sağlamak için üniversiteleri

miz, canla, basla; çalışacaklardır, bu onların 
şükran, vazifesidir, şece£. vazifesidir, hattâ, var
lık vazifesidir. .Fakat onların*bu çalışmaları-,ye& 
miyeeektir^ Üniversiteleremiz, şimdiden, bilme
liyiz ki güçlükler karşjsmdadm İstanbul Üni* 
versitesi heıiıaldd okutabileceği evlâtlarımızın üç 
mislinden fazlasını, okutmaca çalışmaktadır. Bil 
güçlüklerinin, bir* tanesidir. Bu itibarla ürtivert-
siteyeryardjm. edümeahlâaımcüttY 

Başkanlığım üzerine) aldığfr Sayın Millî Eği
timi Bakanımız elbette1 üniversiteye; yardim» ede
cektir. Üniversite Kanununu huzurunuza* geti
ren Hükümet elbetteki üniversiteye yardim ede-
cektirv Fakat ben bundan;fazla bir? yardım arı
yorum. Memleketin bütün fikir adamlanindan, 
bütün varlık- sahiplerinden üniversiteye yardım 
edilmesini beklemek, herbirimizin evlâdım oku
tan bu müessese için bir haktır. 

Renkleri ne olursa olsun, basınımızdan, her-
birmden; üniversiteye yardım edilmesini istemek 
hakkımızdır. Programlan ne olursa olsun par
tilerimizden üniversiteye yardım etmelerimi iste
mek bir-haktır. 

İleri memleketlerin herbirinde üniversite gün
lük politikadan ve tartışmalardan üstün tutu
lur. Nihayet bir profesör Ziya gün çıktı üni
versiteye minnetle kaydettiğiımiz-bir bağışta bu
lundu. Adını rahmetle anarım. Memleketin 
varlık sahipleri yalnız Ziya Gün değildir. Üni
versitenin hürriyetini daha iyi kullanabilmesi 
için de, binbir ihtiyacını karşılayabilmesi için 
de kendisine varlık sahibi memleket evlâtları
nın her memlekette olduğu gibi maddi yardımda 
da bulunması lâzımdır. Maddi yardımlara, mâ
nevi yardımlara ve Hükümetin kuvvetli eline da
yanan üniversitemize Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünden üstün basanlar dilerim. (Alkışlar) 

BA§KAN — Salâhattin Batu. 
S. BATU (Çanakkale) — Sayın; arkadaşla

rım benden.evvel söz alan..arkadaşımın da be
lirttiği gibi Millî Eğitim Bakanlığımız tarafın
dan uzum zamandanberi hazırlanan. bir, kanun 
- Üniversiteler Kanunu - Büyük Millet Mecli
sine gelmiş, bulunuyor. Üniversiteler, gibi her 
memleketin fikir ve ilim hayatında,birinci smıf 
bir mevki alan kurumlarımıza. yeni. haklar:ta
nıyan hu kanun, hiçjijşü.phesiz en ileri bir zihni
yetle hasrlaıiHUştır. 
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toemİ6ke*f«- 23- yıldır başmıifğl bügsüfc T«I esaslı 
i^endeö.bici.de'bu ülftoaiitır. TiirteiJmi ve^Tikrk 
tefekkürü;: bu: k^nuniaıea uygıın^geiiş?Be imkân; 
larına kavuşturulmakta ve Üraveraitelerimi&-şö-
reftereyle mütenasip,' yjenir mamıatlfeç. gütasvle-
ri}»]ft. uyunalu maddb deateteleıste kuvvetlçodirab 
m ektedir. 

Bti(ke^ımuıı akademik hayatımıesiv» akade> 
inak. uasttrlarımıza; ssğladıgL yeni; kakam hem 
raaddi, Kemi maitevidir. Tünk Üııivereileieri bu 
kanunla* Yıaaıgıtay, Sayıştay veı Banıştayı gibi, 
memlekötte-eii; yükeeki kademdendB. bıüunıuı.ku. 
rullai&mızan: ş&sef> payesine: yük&eltilmektödir. 

Üniversite üy«leM j öğretimi ves bilim: çalışma* 
lai'i yanında mensup olduklara fakültelerin 
idari işlea?ind& de tam bir bağunMzbğa kavuştu
rulmaktadır. 

Bu suretle Türk, ilim. ver tefekfeürönün. belli 
başiı mümessilleri olan profesör ve doçentleri 
mifc,, ilmi çalışma)arday, araşttırtaaltoda. ve. dü
şüncede bir çok< bağlacdân kurstuhnuş* olacak
lar ye fikir hayatının^ gelişmesi! için en esaslı 
şart olan geniş imkânlardan diledikleri gibi 
faydalamabileceldeBdiri: 

liujinn yanında-. ilim. adamlarmuzın. maddi 
durımUan da kanunda, geniş ölçüde dikkate 
alınmaktadır; Bu zamana kadar maddi'bakım
dan güç duşu roda, bulunan geçimini: saklamak 
iç4n orta öğretim kurtual«nnda. bile ders okut
mak zorunda kalan biı-çok profesw ve doçentle
rimiz. bundan böyle, geçim sıkıntısına, düşmeden 
kendilerini<ilme* verebiileûeW*rdir. öeyçibtt,ka
nuna göre doçent ve profesörlerin maaşları; ol
dukça küçük, barem derece^eormden başlamakta 
ise de ileride imkân genişieyinoe bu.hüfcümlerin 
de de^iş-tırileceğini umabilirizi Bıuıunla bera
ber teklif, edilmiş: bulunan tazminat' miktarları 
üniversitedeki ilim adamlaranıam maddi durum
larımı düselteee&öl^lecıdediiY 

Bunu buradan, şükraıda belirtmeyi^ bir borç 
bilirim. 

Bundan başka, üniversite öğretim üyelerinin 
emeklilik haklarına dair olan yeni.hükümler-de 
çok yerinde vev isabetMdirv llme^ bagişkaamîş bir 
hayatın^ emeklilik, ça&ndfe gerâği- gibi mükâfat-
laadmlmaMve-çok değe*H>bM?ilimmyesirahyaş 
haddi gelince görevinden uaaklaştınlmamaBi ve 
bunlara daâr di«er hKikünrie^.ömürlerini ilme ve
recek insanlar içiniçoJr>e«niyei*.ı*ewidin 

Talmz bir kısaca işaret» etüiğim', yeai'httklar, 
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h i | şfiiiûe»r»'lriQtüfcrhayötnnızüa»ileTİ bir, maskU 
leoin başfc&gtct olacak^ Türk- ilim» ve > tefekkü; 
ımnüb>,milletieraarasiıdeg«rda'eserier ve^gömşler 
g«tkilmesi>imkânı daha ffaglamı esaslara dayana* 
erktir. 

Tialmı^ saym arkadaşlarım.- böyle'esaslı bir 
kanunun memlekette, aym; mahiyetteki: diğer 
ilim. kunılJannı. da. çerçevesi içine alması lâzım* 
dırj. Msaılek* tt e üç üniverstte bu kanunda. fay
dalanın, bindmıiüneütüsirlbirfoı^aüte yiİ2îiiıı-
dBuıfaydalanmaz*a> yapatılan büyük eser eksik 
kalır ve bu 4 ncü üniversitenin gelişmesinde* çok 
zararlu oiabilüv 

TİMannın; gerekçelinde Siyasal Bilgiler Oku* 
luv Giinl Sanatlar Aikademisî  Yüksek Ticaret 
Okulu.gibi- bazı yüksek öğretim• kurullarının, bu 
kanundan faydalanamıyacakları belirtilmiş; bun
ların gayelere, öğsetim tarzları: ve* kuruluşları, 
y«eni.h«kümlerde3iı^ıdalanınaiarma elverişli gö^ 
rülmemi^tir; 

Bu kurumların bünyelerini ve öğretim uzuv-
larenın yetişme, çalışma* tarzlarım tedkik etme
miş/* bulunduğum için bu konuda bir fikir beyan 
edeeek durumda* değilim. Fakat Türkiye'de 
Yüksek Ziraat Enstitüsü adı ile yıllardanberi 
kurulmuş ve gelişmekte bulunan bir müessese 
vardır ki, tam* manasr ile bir üniversite mahiye
tindedir; Üniversite' şeklinde kurulmuştur ve 
üniversite halinde çalışır. Ankara Üniversitesi 
4; İstanbul Teknik* Üniversitesi 4 fakülteden ku
rulmuş olduğu giW'¥. Z. Enistitüsü de 5 fakül
teden meydana gelmiştir. Fakülte meclisleri, do
çent; profesör ve ordinaryüslerden teşekkül 
ederr Birer dekan taraf mdan idare edilir ve 
müessese kül halinde aynen diğer üniversiteleri
mizde olduğu gibi bir senato ve rektörün idaresi 
altındadır: 

Btr kurum, yeni üniversitelerde- olduğu gibi 
bir taraftan öğretim, öte taraftan geniş ölçüde 
ilfhr w araştırma işleriyle meşguldür, öğretim 
uzuvları; bilim kadem^erinien geçer, asistan, şef 
doçentj profesör; ve sonınıdâ ordinasyü» profesör 
payelerini^ airriarv Akademik teşkilâtlan çok 
esaslfc ve' tamamiyle üniversiteler şeklindi mey
dân»4 getirturristirv Adi- Yüksek! Ziraat Enstitüsü 
oMhakla/ beraber, beşfakıflteK tam bir üniversite 
oteHbn- müessesenin' yn%rdanÖeri Türkçe ve 
Avmpftid31eriödejyaptığr yayınlar meydandadır. 
Ve-inüspet ilim- ruhu bu müessesenin bütün bün
yesine'sinmişir*. Buitabaria,1 Yüksek Ziraat Eös-
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ütüsünün bir üniversite olarak Üniversiteler ka- 1 
nunundan istifade etmemesi ve bu kanunun getir
diği maddi ve manevi haklardan aynen faydalan
maması büyük bir haksızlık olacaktır. Yüksek 
Meclisten, bu kanunun Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsünü de çerçivesi içine almadan çıkma
ması mutlaka lâzımdır. ELanaatındayraı. Sayın 
Bakanın bu hususta ne düşündüğünü bilmiyorum. 
Fakat kuvvetle zannettiğime göre kendisinin de 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün kuruluşu bünyesi 
ve çalışma tarzı hakkında esaslı fikirleri olduğu 
merkezindedir. 

Bu kanun hükümlerinin Yüksek Ziraat Ens
titüsüne de teşmili bir kaç maddede yapılacak 
küçük tadillere bağlı bulunmaktadır. Dünyanın 
her yerinde üniversitelere bağlı ve üniversitelere 
bağlı şekilde çalışan Ziraat Enstitüsü Fakültele
rinin de yapılacak bu küçük tadillerle bu kanun
dan faydalanmalarını çok mümkün görmekteyim. 
Bu itibarla tasarının gereken bir kaç maddesin
de küçük değişiklikler yapılmak üzere komisyona 
verilmesi hususunda Sayın Millî Eğitim Baka
nının noktai nazarı nedir? Bunu buradan açık
lamalarını rica ederim. Gerekirse bu hususta 
Yüksek Başkanlığa önerge takdim etmeyi de düşü
nüyorum. Lütfen Hükümetçe çok mühim saydığı 
bu nokta üzerinde bir açıklama yapmalarını rica 
eder ve Yüksek Meclisinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oya arzedilen tasarıya oy 
vermeyen var mı! Oy toplama muamelesi bit
miştir. , \ \ 

M. BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yedinci Döne
minin Sayın Üyeleri; Türk Cumhuriyetinin 
devrim tarihinde büyük ve önemli yer alacak 
hamlelerden bir yenisinin esasını kuracak olan s 

mesut bir yaşama görevini daha bugün yap
mak fırsatını bulmaktadır. 

Cumhuriyet İdaresinin millî eğitim işlerinde 
çeşitli alanlarda büyük çalışma ve fedakârlıkla 

. sağladığı büyük başarılar silsilesine öğretimin 
esaslı ve önemli bir dalında tamamlayıcı bir hal
ka daha eklenmektedir. İlk ve teknik öğretim 
alanlarındaki geniş hamlelerden sonra Türk Ce
miyetine dünya camiasında şerefli yerini sağlı-
yaeak ve dünya milletleriyle ileri ilim ve fen 
alanlarında işbirliğini mümkün kılacak bir 
hamleyi yüksek öğretim alanında tamamlayıcı 
bu hamleyi de yapmak zaruri idi. | 
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...Cumhuriyet yıliaurjtıda, yüksek Öğretim işlen ve 

müeseseleri için hiç te küçük görülmiyecek bir 
takım gayretleri hattâ fedakârlıkları, milletçe 
yapmış bulunuyoruz. 

İstanbul Darülfünununun burada saygı ile 
anmağı vazife bileceğim, bilgi sahiplerine has 
fazilet ve feragatli birçok hocalarının çalışma
larına rağmen, o devrede dünya ölçüsünde de
ğer taşıyan bir Üniversite kurduğumuz şüphe
siz iddia edilemezdi. 1933 yılında kurduğumuz 
İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversite ve 
Ankara Fakültelerinde intikal devrine mahsus 
kuruluş şartları içinde, millet ve Hükümet ola
rak verdiğimiz emek ve yüksek öğretim ailesi
nin kıymetli üyelerinin fedakârca çalışmalariy-
le yüksek öğretim ve bilgi alanında büyük ge
lişmeleri sevinerek görmekteyiz. 

Bizi sevindiren bu gelişme ve ilme hayatla
rını vakfetmiş bilginlerimize yüksek öğretim 
ailemize beslediğimiz güven yüksek öğretim ku-
rullarnrüza, dünya üniversitelerinin yönetim 
ve öğretim işlerinde müşterek temellerine uy
gun esaslar dairesinde bir özerklik (muhtari
yet) kabul etmemize imkân sağlamaktadır. 

Üniversitelerimizin bu suretle, Türk Milletine 
karşı yüklendiği sorumluluğun hesabını, en kısa 
devrelerde ve hattâ her yıl her alanda gelişme
sini tamamlayıcı büyük adımlar atmak ve mil
letin ve hiç şühesiz aynı zamanda insanlığın 
Türk çocuklarının kabiliyet ve zekâsından bek
lediği büyük hizmetlerin eserlerini ortaya koy-
amk suretiyle ve başarı ile vereceğine inanıyo
ruz. 

Arkadaşlar, burada bir noktayı daha belirt-
emği yerinde bulurum. 

Millî Eğitim alanında ilk ve orta Öğretim ku
rallarındaki feyizli gelişmelerin normal neticesi 
olarak teknik okullardan başka orta ve yüksek 
öğretim kurullarına Türk gençleri her yıl artan 
sayıda başvurmakta ve girmektedirler. Bugün, 
memleketin muhtelif bölgelerinde kurulacak bir 
iki üniversiteyi daha dolduracak öğrenci mev
cudu vardır. 

Şüphesiz, her geçecek yıl, yeni üniversiteler 
ihtiyacını bir kat daha fazla hissettirecektir. 

Millet gerek bugünkü üniversitelerin ihtiyaç
larını tamamlamak ve gerek yeni açılacaklar 
için gerekli tesisleri yapmak için gereken mas
rafları seve seve verecektir. 

inanıyoruz ki, bugünkü üniversite ve fakül-
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telerimiz, öğretim ailesinin gelecekteki eleman 
ihtiyaçlarını öğretim ailemize yeni kanunla, 
meslek seçme ve ilerleme ve yetiştirme hususun-
ka kabul edeceğimiz yeni esasların da yardimiy-
le, biran önce, karşılamak ve yeni yeni genç bil
ginlerimizi öğretim ailesine katmak imkânlarını 
Bağlıyacaktır. 

Aziz arkadaşlar, Türkün bilgiye bütün tarih 
boyunca en büyük saygı duymuş ve bunu her 
zaman göstermiş olan millî şuurunun nurlandır-
dığı ufukta, bugünün fazilet ve feragat örneği 
hocalarının ve en kutsi varlığımızı, Cumhuriye
ti en büyüğümüzün emanet ettiği Türk Gençli
ğinin ön safında yer alan aydm gençliğimizin bu 
ufka yönelmiş başlan üzerinden yarının teres-
süm etmiş varlıklarını bugünden görür gibi olu
yoruz. Bunlar: 

— Vatanın dört bucağını süsliyen üniversi
telerimiz, ilim kurullarımız, 

— Bu kurullarda yalnız ilmin faziletle meş
bu tertemiz havası içinde kürsülerinde ve çeşitli 
çalışma yerlerinde, ilim aslanın vecdi içinde ha
yatını ilme bağlamış olarak çalışan bir çok yaşlı 
ve genç Türk üstadları, 

— Dünyaya tarih boyunca birçok kıymetli 
eserler vermiş olarak kabiliyet ve zekâsını dün
yaya tanıtmış Türkün, yurda ve dünyaya, me
deni insanlığa lâyik bir düzenlik sağlamaya ça
lışan yüz binlerle değerli evlâtlarından kurul
muş Türk irfan ordusudur. 

Arkadaşlar, bunlar mücerret bir tahayyülün 
ifadesi değildir. Kimse şüphe edemez ki, bunlar, 

— Türk bilginlerinin faziletine ve ilim aşkı
na, 

— Türk çocuğunun kudret ve zekâsına, 
— Türk milletinin sarsılmaz inanışının bir 

ifadesidir. 
Bu tasarıyı hazrrlıyan Hükümeti ve teknik 

elemanlarını överim. 
Bu işin Büyük Millet Meclisinin bu dönemin

de bir kanun haline gelmesi için çalışan millet
vekili arkadaşlara buradan teşekkürü borç bili
rim. 

Bu güzel eser millete ve irfan ordusuna kutlu 
otenn. (Alkışlar) 

K. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşla
rım; Yüksek Huzurunuza sunulan bu kanun ta
sarısı ile, mühim bîr inkilâp hamlesi yapmak
tayız. Gerçekden 1933 de yaptığımız üniversite 
reformu, bugün huzurunuzda konuşulacak olan, 
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Üniversite^r Kanunu ile tamâmlaşmaktadır. 
Bunu hazırlayan ve Türk irfanına hediye eden 
C. H. P. Hükümetini buradan tebrik ederim. 

Yüksek huzurunuza sunulan kanun tasarısı
nın üç mühim özelliği vardır. Bunları, benden 
evvel konuşan arkadaşlarım, tafsilâtiyle anlat
tılar. Ben üzerinde uzun uzun durmıyacağım. 
özerlik vermek suretiyle, Üniversite yeni bir 
şahsiyete malik oluyor. Bilhassa malî özerlik 
buna eklenince, bu şahsiyat büsbütün kuvvetle
niyor. Bu konu birinci özelliğidir. İkinci özerlik, 
akademik kariyerin kanunlaşmayıdır. Akademik 
kariyerin böylece düzenlenmesi, hayatını il
me vakfedecek vatandaşları teşvik edici mahi
yettedir. Bü meslekî hakikaten memleketin ka
biliyetli gençleri için arkasında koşulur, hayat 
vakfedilir bir meslek haline getirmektedir. 

Kanunun üçüncü özelliği ilim mensuplarının 
terfihi için alman yeni tedbirlerdir. 

Bu suretle hayatını ilme vakfedecek vatan
daşlara bu sahada bir ferahlık verilecek ve is
tikballeri temin edilecektir. 

îşte bu üç özellik; huzurunuza getirilen yeni 
kanunun ehemmiyetini ve memleket irfan haya
tında yaratacağı yenilikleri gösterir. 

Üzerinde ehemmiyetle durulmuş ve durulma
sı yerinde olan mühim bir noktaya, dikkat na
zarınızı çekmek isterim. O da şudur: Bizim 
memlekette ilim seviyesinin bizde yapılan ilim 
çalışmalarının dünya seviyesinde, dünyanm di
ğer üniversitelerindeki ilim seviyesinde olması 
lüzumudur. 

Bu bakımdan gerek Hükümet gerekçesinde 
gerek Bütçe Komisyonu gerekçesinde kıymetli 
mütalaalar vardır. Bunları iftiharla okudum ve 
huzurunuzda her ikisini de tebrik ederim. Biz, 
hiçbir vakit dünyanın başka yerlerinde varılan 
ilim seviyesinden geri kalmıyacağız. Muhakkak 
surette üniversitelerimiz ilim bakımılndan onlar 
kadar ileri, onlar kadar esaslı olacaktır. 

Bugün huzurunuza gelen bu kanun bunu sağ
lamak yolunda da bir adimdir. 

Arkadaşlarım; güzel hazırlanmış bu kanuna 
benim eklemek istediğim iki fikir vardır. Mü
saadenizle huzurunuzda açıklryayım: Birisi da
ha evvel bir arkadaşımın bahsettiği, bütün yük
sek tahsil müesseselerine bu kanunun hüküm
lerini tatbik lüzumudur. Filhakika önümüze ge
len kanun Üniversiteler Kanunudur. Fakat 
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ttremlfiketimkde yüksek taîrail'veren;ünivewite-
Iber •camiaRSiıdîŞîTîtia, •bİT'takım Eğitim -müessese
leri -vardır:: Siyasal Bilgiler okulu, "Yüksek Zi
raat Enstitüsü, Yüksek, İktisat ve Ticaıret Okulu, 
Güzel Sanatlar Ak&okmisi gibi. Bunlar bugün 
Yüksek Huzurunuza gelen kanunun • şümulü dı
şında kalmaktadırlar. Öyle dlun«a, memlekette 
yüksek tahsil, umumiyet itibariyle bugün kurulan 
yeni nizamdan-istifade edememektedir. Bu yeni 
kanunla yüksek 'tahsile nefsini vakfeden ilim 
adamlarını terfih "ederken, i ilmî kariyeli -esaslı 
bir .meslek haline koyarken, üniversitelerimizi 
muhtariyete kavuştururken, üniversite camiası 
dışında kalmış >. ilim müesseselerinin bunlardan is-
tifede • edememesi yazık olur. Ya bu yeni kanun 
hükümleri dışında kalan bu müesseselere de tat-
bik edilmeli ,yahut bu müesseseler de üniversi
teler camiasına alınmalıdır. Bugün mevcut > mü
esseselerden pek çoğu üniversite camiasına alın
mağa hazırdır. 

Yüksek Ziraat TEstitüsü, fakültelerimle -profe
sörlerinin, doçentlerinin tâbi ^olduğu liraamlaüa 
hemen hemen üniversiteye benler bir- müessesedir. 
Bu Enstitüye ya mevcut "üniversitelerden birine 
katmak, yahut ayrı bir1 üniversite haline koymak 
fakat tercihan mevcut üniversiteye katmak 
çok yerinde olur kanaatmdayım. (Bravo sesleri). 
Esasen arkadaşlarım, dünyadaki cereyan da bu 
yoldadır. Her yerde, ayrı ayrı yüksek tahsil gös
teren müesseseler birer birer üniversite camiasına 
alınmaktadır. Bu. yapılınca, üniversite için bu
gün huzurunuza getirilen hakikaten mütekâmil 
hükümler bu tahsil müesseselerine de tatbik 
edilmiş olur. 

Sayın arkadaşlarım; bugün huzurunuzda bu 
kanun dolayısiyle bahsetmek istediğim diğer 
bir nokta da yine memleketin yüksek tahsil bakı
mından çok mühimdir. Belki d<Jğrudan doğruya 
üniversiteler kanuniyle ilgili olmasa bile bu hu
susta birkaç dakika lütfetmenizi rica 'ederim. 
İlişmek istediğim nokta, memlekette kütüphane 
ve ilmî kitap meselesidir. Biz 1933 de bir üniver
site reformu yaptık. Bugün Üniversite Kanunu 
ile de bunu ikmal ediyoruz. Dünya ilim âlemine 
hakikaten mühim bir eser hediye etmek üzereyiz. 

İsteriz i ki * Üniversitemizin hakikaten ilmî ma
hiyette bir «kühüphanesi olsun. Bu mühim Itör 
noksanımızdır,' itiraf mecburiyetindeyiz. !Ki '"bir 
çok vesilelerle * bu kürsüden bu iş rbahis "mevzuu | 

<&lu, we :»aym mi l l î 1iBgitim ©akran i r i r çdfc 
defalar *bu *ıoeseîeye ^^heınmiyet 'verdiğini ve ök 
fırsatta iHenilefcette milîî kütüphanenin kurula-
tscğmı vait buyurdular. rFakat ! buğun bu ; konuya 
tekrar 'dokunmağı vazife bilirim. 

Arkadaşlar, ilim kütüphanesiz, ilmî esersiz ol
maz. Dünyada esaslı eserleri bir araya toplıyan 
ve ilim yürüdükçe yeni çıkan eserleri, yeni çıkan 
mevkut esefleri toplıyan bir kütüphane, üniver
sitelerimizin yanı başında kurmalıyız. "Bunlar ol
madıkça üniversite lisenin devamından başka 
bir şey olamaz. Ancak hocanın söylediğine 
dayanan, ancak hocadan duyduğunu öğrenerek, 
üniversiteyi^ bitiren bir talebe bugünkü mânasiy-
le, dünya mânasiyle üniversite mezunu olamaz, 
ilim adamı olamaz. Bugün Türk "Milletinin arzu 
ettiği üniversite dünya çapında ilim adamı yetiş
tiren üniversitedir. Onun için Millî kütüphane
yi, üniversite kütüphanesini kuracağız, dün
yanın en mütekâmil kütüphanesini kuracağız ve 
buna ilim eserlerimizi ilâve edeceğiz. Bundan 
sonra, üniversitemizde okuyan gençler okuduğu 
dersleri, hocadan not alarak, hocanın çıkardığı 
notları takip ederek değil, yazılacak esaslı, ilmî 
kitapları okuyarak imtihana gireceklerdir ve 
diğer" taraf tan da üniversitelerin, yanında kurul
muş olan mükemmel kütüphanelerde tetebbüele-
rini ikmal edecek ve tam bir ilim adamı olarak 
dünya ilim âlemine göğsünü gere gere çıkacak
tır. 

Türk milletinin bunu yapmağa iktidarı vardır, 
bu vesile ile bunu yüksek huzurunuzda belirtmek 
işerim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

L. ÜLKÜMEN (Mardin) — Sayın arkadaş
larım, Üniversite Kanunu, milletimizin yük
selmesini, olgunlaşmasını sağlama yolunda atıl
mış, büyük ve hayırlı bir iııkilâp hamlesi olarak 
sevinçle karşıladım... Hükümeti, Millî Eğitim 
Bakanlığını bu .tam ve başarılı eserinden dolayı 
tebrik ederim. 

•Üniversitemize feyiz ve inkişaf yollarım ıaç-
mış olan bu uğurlu kanun dolayısiyle ben de bir 
ricada bulunmak istiyorum: 

Hükümetimizden, Yüksek Ziaat Enstitüsü 
tabiî ilimler, ziraat, veteriner, orman ve tekno
loji fakültelerinin üniversiteye bağlanmasını di
liyorum. 

Bu suretle hem, henüz teşekkül devresinde 
olduğu için biretik * noksanları bulunan Ankara 
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Üniversitesi, akademik yolda 13 yıllık bir tec
rübe devresini geçirmek suretiyle olgunlaşmış, 
her türlü teşkilât ve donatımı itibariyle tekem
mül etmiş olan bu Yüksek Ziraat Enstitüsü fa- « 
kültelerinden faydalanarak tamamlanmış olacak
t ır ; hem de Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakülte
leri üniversitelerimize bahşedilen özerlik hava
sı içinde memleketimize çok daha yararlı bir şe
kilde çalışmak ve gelişmek imkânlarını elde et
miş olacaklardır. 

Esasen Yüksek Ziraat Enstitüsü beş fakülte-
siyle ve özel bir akademik Kariyer Kanunu ile 
bundan 13 yıl evvel tamamiyle bir üniversite 
karakterinde kurulmuş olmasına rağmen belki 
de o devirde Millî Eğitim teşkilâtımızın bugünkü 
derecede inkişaf etmemiş olmasından ve Anka
ra'da bir üniversitenin bulunmamasından dolayı, 
tabiî olarak, Tarım Bakanlığı emrinde kalmış 
ve kendisine de Yüksek Ziraat Enstitüsü gibi 
haklin hüviyetiyle uyuşamıyan bir isim takmak 
mecburiyeti hasıl olmuştu. 

Halbuki bugün Y. Z. E. Fakültelerini üni
versite camiasına katarak Millî Eğitim Bakan
lığına bağlamayı, yalnız bu müessesenin üniver
site karşısındaki durumunun tabiî bir sonucu 
olarak değil, aynı zamanda bugünkü cemiyet 
ihtiyaçlarından, öğretim ve eğitim disiplinin
den doğma bir zaruret olarak kabul etmek lâ
zımdır. 

Nitekim, tekniğin, ilim ve do^yısiyle Millet
lerarası münasebetlerin bugünkü inkişafı ile 
çok muaddal bir mahiyet almış bulunan cemi
yetlerin her türlü hayatî faaliyetlerinde bugün 
artık ilme dayanmak lüzumu teslim edilmiş ol
duğundan, her ileri memlekette üniversitelerin 
de bu ihtiyacı karşılayacak bir bünyede olmak 
üzere bütün özel ve meslekî ilini şubelerini ihti
va edecek tarzda teşkilâtlandırılmaları için gay
ret sarfedilmektedir. 

Bundan başka, cemiyet meselelerini, münfe
rit ve müstakil bir şekilde çalışan özel meslekî 
ilim meselelerinde, dar meslek düşünce ve gö
rüşlerinin tesirleri altında, bir taraflı ve nok
san sonuçlara bağlamak tehlikesini önlemek için 
de bütün meslekî ilim müesseselerini üniversite 
çatısı altında toplayarak onları çalışma birlik ve 
bütünlüğüne sevketmek gayesine doğru çalışıl
maktadır. 

Nihayet gençliğin, ayrı ayrı meslek camia
larına mensup yüksek mekteplerde farklı ve 
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meslekî bir öğretim ve eğitim disiplini içerisinde 
yetiştirilmesi neticesi olarak görüş ve düşünüş
lerinin başka başka şekil ve istikametlerde ka-
rakterlenmesini ve bu yüzden millet hizmetinde
ki çalışmalarda vahdet ve ahengin kurulama-
masmı önlemek için de öğretim ve eğitim işle
rinin bir idare altında ve üniversitelerin bün
yesi içerisinde toplanmasına da çalışılmaktadır. 

Böylece, bütün ileri memleketlerde, yüksek 
öğretim müesseseleri birer, ikişer hemen kami
len üniversite çatısı altında toplanmış bulun
maktadır. 

Burada şükranla kaydetmek isterim ki, bizim 
cemiyet ve Hükümet bünyemizde de geçen de
virlerin yanlış öğretim ve eğitim sisteminin do
ğurmuş olduğu ve tesirlerini hâlâ devam ettir
dikleri rahatsızlıkların tepkisiyle bu dünya gi
dişine uyarak, önemli işler yapılmış bulunmak
tadır. 

îstanbul Yüksek Mühendis mektebinin tek
nik üniversite halinde Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlanması, Ankara Üniversitesinin taazzuvu 
üzerinde çalışılmasn Üniversite Kanununun ge
tirilmesi, bu yolda son zamanlarda ele alınmış 
önemli ve müsbet işler cümlesindendir. 

İşte bütün dünya ile birlikte bizim de tuttuğu
muz bu tekâmül yolunda atılmış olan ileri adım
lar silsilesinden olarak Y. Z. E. ile birlikte di
ğer hariçte kalmış yüksek öğretim müessesele
rimizin üniversite camiasına katılmasını tekrar 
rica ederken, bunlardan Y. Z. E. Fakülteleri
nin bu ameliye için tamamile hazır bir durum
da olduğunu tekrar hatırlatmama müsaadeleri
nizi dilerim. 

BAŞKAN — Suut Kemal Yetkin. 
S. K. YEKİN (Urfa) — Saym arkadaşlar, şu 

anda Yüksek Kamutaya sunulmuş olan kanun 
tasarısı, demokratik gelişme yolundaki hamle
lerimizin yeni ve güzel bir ifadesidir. 
Bu tasarı ile Üniversitelerimiz ilmi çalışmanın 
baş şartı olan özerliğe kavuşacak, Üniversite 
dışında okullarda, kurumlarda çalışan ilim 
adamlarımız Üniversite mesleği üyeliğine girme 
imkânlarını bulacak, fakültelerimiz kendilerini 
daha yaratıcı kılacak olan maddi ve mânevi 
şart lan elde etmiş olacaklardır. Öim adamla
rımızın gerçek ilmin gerektirdiği sâf ilim saha
sında kalarak öğretim ve eğitimleri kendilerine 
verilen genç nesle erkin düşünceli, millî ka-
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rekterli olmanın şuurunu hergün biraz daha, sin- I 
direcekleri şüphesizdik 31 Mayıs 1933^ de, ya
ni bundan 14 yıl önce kurulan istanbul Üniver
sitesiyle Ankara Üniversitesini teşkil edecek 
olan daha sonraki fakültelerin- kuruldukları ta
rihten bugüne kadar-Millî Eğitim Bakanlığının 
herhangi bir baskısından uzak olarak, sönmez 
bir ilim aşkâyle nasıl çalıştıklarını hepimiz bili
yoruz. Böyle olmakla beraberj İstanbul Üni
versitesiyle Ankara Fakültelerini esaslı bir- ten-
sika tâbi tutmadan verilecek muhtariyetin fay- I 
dasızlığından bahsedenler olmuştur. Tensiki is
tenen fakültelerimizin ilmî çalışmalariyle övüne
biliriz. Şimdiye kadar İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 54, Hukuk Fakültesi 50 Tıp 
Fakültesi,, 65, Fen Fakültesi 36, Ankara Dil, 
Tarih - Coğrafya Fakültesi 33, yaşı henüz üçü 
aşmıyan Fen Fakültesi 35 eserle çoğu telife 
hasredilen bu çalışmalara katılmışlardır. Yalnız 
kemiyet bakımından değil, keyfiyet bakımın
dan da bir üstünlük göstermektedir. Fakülte
lerimiz müsbet ilimlerde- de büyük bir gelişme 
göstermiş ve dünya ilim literatüründe yer alan 
260 kadar araştırma yayınlamıştır. Yabancı 
memleketlerin ilmi kongrelerine çağırılan, ilim 
adamlarımızı her zaman görmekteyiz. Fakülte 
dergilerimiz Avrupa ilim muhitinde yakın bir 
ilgi ile karşılanmaktadır. İşte tensiki istenen 
Üniversitelerimizin durumu budur. Doğarken 
büyük bir canlılık gösteren, ve her yıl biraz da
ha gelişip serpilen fakültelerimiz ilimde ve ken
dini idare etmede olgunluğunu ispat etmiş ol
duğu içindir ki, bu kanun tasarısı Yüksek Ka
mutaya sunulmuş bulunuyor. Hükümetçe uzun 
incelemelerden sonra hazırlanan bu kanun ta
sarısı, her iki Üniversitemizin de sağlam temel
ler üzerine kurulmuş olduğunun açık bir deli
lidir. Burada çekinmeden söyliyebilirim ki, her 
iki Üniversitemizin durumu yabancı üniversite*-
lerin durumundan hiçte aşağı değildir. Gerek 
ilmi çalışma bakımından, gerek yayın bakı
mından, gerek otolite-bakımından, üniversite
lerimizi Avrupa üniversiteleriyle mukayese* ede
biliriz. Hiç bir zaman kendimizi aşağı görme
meliyiz. Her iki üniversitemizi yetiştiricilikte
ki başarıdan, çaksımalarındaki-verimKlikten do
layı Yüksek KamutayIn , huzurunda- tebrik etme
yi borç bilirim. Böyle: ehemmiyetli bir kanu* 
nu uzuaı incelemelerden sonra vakit kaybetme
den Yüksek Meclise sunduğu için 4e Hükümeti- | 
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mize teşekkürlerimi sunarım. ~ 

(Alkışlar). 
Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar

kadaşlar, üniversitenin özerklik kanunu dolayı-
siyle huzurunuzda maruzatta bulunmak üzere 
aldığım notları daha esaslı daha toplu bir şekilde 
benden önce söz almış olan arkadaşlarım tekrar- . 
lamış oldukları için bunlara yeniden avdet ede
cek değilm. Yalnız aranıza akademik kariyerden 
karışmak şerefine nail olmuş bir arkadaş sıfatiy-
le herşeyden evvel bu tasarı dolayısiyle hem 
sevincimi, hem teşekkürümü ifade etmek isterim. 

Yüksek huzurunuza ilk defa çıkmak fırsa
tına nail olduğum gün, 1943 bütçesi konuşulurken 
diğer mâruzâtım arasında bilhassa üniversite 
mevzuuna temas etmiş ve bu konu etrafındaki bü
tün dileklerimi iki esas etrafında toplamıştım. 
Bunlardan birisi üniversitenin muhtar, özerk bir 
çalışma sistemine karışması, diğeri de üniver
sitede ilme hayatını ve nefsini vakfetmiş olan 
feragat sahibi insanların kendilerinin şerefli öde
vini başarabilecek imkânlara ve hayat şartlarına 
kavuşması i keyfiyeti idi. Bu iki dilek de bugün 
huzurunuza sunulan tasarı ile gerçekleşme ala
nına girmiş bulunuyor: Yüksek tetkikleriniz ne
ticesinde tasarıya daha bazı hükümlerin ilâvesi 
mümkündür. Fakat bendeniz daha şimdiden emi
nim ki, o kanaattayım ki bu ideal gerçekleşirse 
ve tasarı Yüksek Kamutayın tasvibine mazhar 
olursa millî varlığımızın teknik ve ilmî temeli 
olan ileri Türk Cemiyetinin bu seçkin müessesesi 
ve benzerleri lâyık oldukları gelişime kavuşacak
lardır. 

Huzurunuza sunulan kanunun yalnız iki ana 
hattı üzerinde bir iki cümle ile durmak isterim. 
Bunlardan birisi, demin de işaret etmiş oldu
ğum gibi üniversiteye sağlanan özerkliktir. Fil
hakika bu bilgi müessesesinin memlekette en yük
sek bilgi müesseselerinin kendi • kendilerini idare 
edememeleri keyfiyeti - bunlarda tatbikat bakı
mından ilmî muhtariyetin şu veya bu sekide ta
hakkuk etmiş veya etmemiş bulunduğu müna
kaşalarını bir tarafa bırakarak - malî ve idari 
bakımdan kendilerini idare edememeleri kendi 
kaderlerine hâkim olamamaları keyfiyeti, cemi
yetimizin bugün eriştiği medeni seviye ile asla 
telif kabul etmez. Bu düşünceyi Hükümet de ön
ceden benimsemiş, idrak etmiş olarak; büyük 
şefimizin de işaretiyle bu kanunun esaslarını teş
kil eden hazırlıklarına epice saman evvel giriş-
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miş bukımıyordu. îşte şimdi irazninaraıjsa'bu ha-
Eiriıklar tekâmül etmişe olanak, toplu bir hakle 
demin de arzettiğim gibi,ddealdegılsefdemukak-
rkakmodeLMr kaö»n olat»k?ge4mâş! bükmüyor. 

'Bu vesHe ile buradaki -muhterem arkadaş
larınım fikirlerine de katılarak1 ilâve etmeliyim ki 
irirmyet ^ier şeyden ziyade 'bilgin için zaruri bir 
şa r t^e -Mgi *için esas unsurdur. 'Bilgin, kendi 
kültürel inkişaf sahasındaki başarılarını, yarat
ma kudretini ancak hürriyet sayesinde temin 
edebilir. Fakat bir bilgin için bu imkânın yani 
çalışma ve yaratma hürriyetinin gerçekleşebil
mesi yâlnız söz veya temenni ile sağlanabilir bir 
şey değildir. Bilginin emniyet içinde bulunması, 
kentlisini emniyet içinde hissetmesi, muhtaç bir 
durumda olmaması icabeder. Şimdi bu kanun, 
bir yandan üniversitenin ve orada çalışacakların 
hürriyet ve istiklâlini serbestçe çalışabilmelerini 
sağlarken diğer yandan onların hayâtları, mes
lekleri için gerekli asgari emniyet şartlarım ha
zırlamış bulunuyor. 

işte bu sebeplerledir ki, bugün yüksek tas
vibinize sunulmuş olan kanun, hakikaten büyük 
meclisin bugünlerde sona ermekte bulunan ye
dinci dönemi için şerefli bir vakıa ileri ve yük
seltici bir hamle olarak yadedilmeğe daima hak 
kazanacak olan bir kanundur. 

Bu kanunun -üniversiteye ve* üniversiteye ka
tılacak e4an veya < katılmış balonan bilginlerimi
ze, arkadaşlarımıza temin etmiş oldttğu hakla
rın SIÇÜBO me dere€erima<iâeferin kooasuhraasrada 
daha iyi aydınlanacaktır. Bunları tosumda bu 
umumi sözler arsamdaıhülâsa etmeye lüzum 
görmüyorum. • Yalnız bir noktayı yüksek Huzu
runuzda belirtmekle sözlerimi bitirmek istiyo
rsan, Hak ve hÜTriyert herşeyden önee'bir sOTum-

' Unluk duygu ve şuuruna dayanır. -Esasen o za
manki, 1943 senesindeki mâruzatlmıda da hür
riyeti, sorumluluk şuurunun temeli olarak va
sıf landırmıştım. Üniversiteye intisap etmiş ve
ya edeeek olanlar, bilginlerimiz,, arkadaşlarımız 
bu i kanmda îkendi hayati ihtiyaçları bakımından 
bazı imkânlara, buıküraüdcsöz söyliyen arka
daşlarımızın ifade ettikleri şekilde Devlet çer
çevesi içinde ve»bugünün imkânları nispetinde 
eniyi imkânlara-kavuşmuş olacaktır. Ben huzuru
nuzda, «mlarrn arasında uzun seneler yaşamış 
ve anların •• doyguları ile duygulanmış bir arka
daşınız sıfatı ile susu belirtmek isterim ki üni

versite ve üniversiteli arkadaşlarımız--bu kak-~ 
tarm'ieâbettif^ği-sorttmluİû^u müdr-ik insanlar-
dir. ÖğreneMlPİmiz ve üniversite öğretmeni 
vasfını haiz olan arkadaşlarımız, emimm-ki, bu 
kanunun çerçevesi içerisinde, bu-kanuftun ışığı 
altında •• bu kanunun temin ettiği haMar • sayesin
de esasen bugüne kadar feragat ve fedakârlıkla 
ve kendi -ölçülerimizle başaıiiüei i$& ettü&lerr>hiz
metleri daha ciddî ye ,;daha verimli oiatfak yapa
caklardır. B«üdan sonra, iTÜTk büiiiiininesas 
temellerine dayanan yeni ilim sistemlerimiz ^ku
rulacağına, bilgi -kaynağı• ©ian yeni birçok üni
versitelerimiz doğacağına '«maiyetim kesindir. 
Bu duygu ve;ümit ile MeoMs «için ve üniversite 
için büyük ve mutlu bir hâdise olan bugünü*ya
şamış olmaktan; doğan bahtiyarkğımı ifade eder
ken ; kanunun gerçekten millet ve.memleket için 
uğurlu ve kutlu .olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dr. ŞevkrUludağ. 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Arkadaşlar, 

edebiyat yapmasını beceremem, arzu etsem de 
yapamam. Benden evvelki arkadaşlar, bu ka
nunun memlekete edeceği faydayı beliğ surette 
belirttiler. Hissen tamamı ile müşterekim. 
Ancak bu kanunu methetmek bana düfrnez. Ben, 
daha ziyade bu kanunda ufak tefek noktaları 
arayıp bulmak, onlara biraz dokunmak, temas 
etmekle ufacık hizmet edeceğime inanıyorum. 

Hükümetin gerekçesini okajyorum. Üniver
sitenin çekirdeğini 1845 te yani tanzimat etra
fında arıyor. Keski gerekçeyi yazanlar böyle 
tarih.,yaparlarken hiç olmazsa bu icmalin içeri
sine daha başka üniversitelerimiz de olduğunu 
ilâve etselerdi. Türk Üniversitesinin çekirdeği
ni 1845 te değil, daha eskilerde aramak, 1455 de 
Süleymaniye'de aramak lâzımgelir, hattâ daha 
eskide, Fatihte aramak lâzrmgelir. Türkün, 
medenieyt dünyasında kıdemine işaret eden bü
yük müesseselerimizin nisyanı beni müteessir 
etti. ı 

Süleymaniye, tam mânasiyle ve konuştuğu
muz kanunun tarif ettiği gibi bir üniversite 
idi. Şimdi Üniversitemizi hakiki mânasiyle teş
kil ediyoruz. Şimdiye kadar üniversite ve fa
külte dediğimiz şeyler kendi isimlerine lâyik de-

. gülerdi. -Esasen Mil î Eğitim Ba&anUğı yazdığı 
; gerekçede- bunları pek. güsel ifade ediyor. Yani 
13 sene evvel yapılmış okm Üniversite teşkilâ
tını T^eadişi de b*§etfBajgra>r. Yani Nasreddin 
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Hocanın kar helvası gibi. Ben yaptım amma 
ben de beğenmedim, diyor. Artık şidmi tam 
mânasiyle doğru bir yola girmiş oluyoruz. Üni
versitemiz ve fakültemiz vardır diyebileceğiz. 

Doçentler hakkındaki kayıtlara temas etmi-
yeceğim. Çünkü şimdiye kadar doçentlik hak
kında bazı şeyler söylenmişti. Bu tasarıda bun
ların nazarı dikkate almmış olduğunu ve doçent
liğin mazbut bir hale konmuş olduğunu görüyo
rum. Binaenaleyh, bu cihetten sevinç içinde
yim. . . i - : .* iüife l l 

Profesörlüğe gelince pek haklı olarak tasa
nda profesörlük doçentliğin mabadi olduğu ya
zılmaktadır. Doğru, fakat doçentlerin karşısın
da bir rakip bulmak gerektir, ilimle uğraşmak 
yalnız doçentlere münhasır değildir. Bununla 
dışarıdan da uğraşanlar olabilir. Bu kapıyı açık 
bırakmak lâzımdır. Bu vaziyet doçentlerin ça
lışmasına da vesile verir. 

Sonra; 12 nci maddeyi okudum ve üzerinde 
biraz durdum. Rektörün intihabı şu şekilde 
oluyor. Millî Eğitim Bakanlığınca bir defaya 
ait olmak üzere ve kesin olarak bir defaya 
mahsus olmak üzere deniliyor. Bir defaya mah
sus olsa dahi bu suretle Üniversitenin istiklâli
ni baltalamış olmıyalım. Bu kabiliyeti Üniver
sitenin kendisi göstersin, Millî Eğitim Bakan
lığı karışmasın. 

Profesörlerin istikbali ve çalışmaları te
min edilmiş. Bu milletin verebileceği miktar
da kendilerine tazminat verilecektir. Fakat is
tikballeri hakkında hiç bir kayıt yoktur. Tıpkı 
diğer memurlar gibi tekaüt edilmektedirler. Bu 
biraz endişeyi mucip olur. Gençlikte pek hisso-
lunmaz. fakat yaşlandıkça, olgunlaştıkça bu 
endişe insanın kafasında yerleşir Arkadaşlar, 
bizim bir millî karakterimiz vardır. Eskiden 
müderrislerimizi tekaüt etmezdik Onlar bu pa
yeye eriştikten sonra ölünceye kadar müder
rislik tahsisatını alırdı. Gerçi tekaüt etmek şimdi 
üniversitenin senatosuna verilmiş bir imtiyaz
dır. Orada herhangi bir kimse profesörlükten 
uzaklaştırllmıyaeaktır. Artık o ders verme ka
biliyetini kaybettiği için yalnız tekaüt maaşı ala
caktır. Ders verme kabiliyetini kaybetmiş olan 
bir profesör ölüme yaklaşmış bir insan demek
tir. Ona aldığı ödeneği vermekte devam etmek 
zannediyorum kurduğumuz ilim anıdmm daha 
sağlam temelli olmasına vesile verir. 

Arkadaşlar, ilim üniversitede öğrenilir. Fa-
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kat ilimle uğraşmak yalnız üniversiteye mahsus 
bir imtiyaz değildir. Hariçte de pekâlâ ilimle 
uğraşanlar ve âlim olanlar bulunabilir. Hariçte 
ilmin cazibesine tutulmuş olan kimseler büyük 
para ve mal dâvasında değildirler. «Deveyi 
yardan atlatan bir tutam ottur», niçin profesör
lüğü yalnız üniversitede bulunanlara hasrede
lim. Profesörlük bir şeref unvanıdır. Eskiden üni
versitede böyle unvan verilirdi. Refik Saydam, 
üniverite profesörlüğiyle alâkası olmadığı halde 
bir üniversite profesörü idi. Bu, aynı zamanda 
bazı memleketlerde siyasi adamlardan bazılarına 
da verilen bir payedir. Bunu diğer ilim adamla
rından da esirgememeliyiz. Üniversite profesörü 
değil şeref profesörü. Zannederim ki, bu, teşvik 
edici olur. 

Profesörler talebe yetiştirirler, neşriyat ya
parlar. Fakat onların yaptığı en hatasız şeyler 
değildir. Pekâlâ bilirsiniz ki eski profesörlerden 
bir tanesi yanlış veya zühul edilmiş bir tercü
me yüzünden üniversiteden çekilmeğe mecbur 
bırakılmıştı. O halde üniversite profesörlerinin 
yapabileceği hatalar dışarıdan tashih edilecek 
olursa bunu hüsnü niyetle nazarı dikkate alma
lıdır. Şimdi zikredeceğim vaka ile bunu tekrar 
arzedeceğim. 

Geçen sene Ankara Tıb Fakültesi açılırken 
Millî Eğitim Bakanının söylediği nutuklardan en 
güzelini duydum. Fakat keşke tarihten bahse
den kısmı olmasaydı. Çünkü bu güzel nutukta 
iki büyük hata vardır. Ogün Bakanımız Lon
dra'ya hareket ettiği için kendisinden tahkik 
edemedim, arkadaşlarından rica ettim ve dedim ki, 
bu malûmatı nereden aldınız. İstanbul Üniver
sitesinin neşriyatından aldık dediler. Hatanın 
birisi Türkiye'de 118 senelik Tıp Fakültesi varmış. 
Hayır efendim 118 sene değildir, Süleyımaniye 
fakültesi tam mânasiyle bugün yaptığımız bu 
kanundan daha geniş bir üniversite idi. Bu uzun 
müddet münakaşa edilmiştir. Fakat üniversite 
buna ilgi göstermeli. Cemil Bilsel karşımdadır. 
Rektör iken verdiği bir nutuklarında Tab Fakül
tesinin bir asır etrafında dolaşmadığını söylemiş
lerdi. Üniversitenin bu hatası düzeltilmelidir. 

İkinci bir hata, Millî Eğitim Bakanının ağ
zından, çıkmıştır, İstanbul Üniversitesinin neş
riyatında Edirnede Tıb medresesinden bahsedil
miştir. Hayır efendiler Edirnede Tıb medresesi 
yapılmamıştır. Millî Eğitim Bakanı elbette tıb 
tarihi profesörü, âlimi değildir. Elbette üniver* 
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tayız. Hattâ öylesine tesadüf edilmiştir ki, ak-sitelerin neşriyatına istinat edecektir. Türkiye'yi' 

temsil eden en büyük adaıma, en büyüklerimizin 
huzurunda, dünya huzurunda iki defa hata işle
ten bu neşriyatın cezası verilmemeli midir? 

Binaenaleyh, ben üniversitelerimizde kendi 
profesörlerinin neşriyatının kontrol elilmesini 
isterim. 

Arkadaşlar, ben sözlerimi b i t i r im. Arkadaş
larım medhettiler, ben de arkadaşlarımla beraber 
olanak isterdim. Hislerimle de beraberim, ancak, 
bu sözlerimi nazar boncuğu olarak kabul ediniz. 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Ben iki nokta 
üzerinde duracağım: Birincisi, üniversitede im
tihanlar meselesi; ikincisi, talebenin not ve ki
tap vaziyeti... 

İmtihanlar, yazılı olarak yapılıyor ve bu
nun adına da eleme deniliyor. İmtihanların bi
rinci kısmı, eleme ünvanile yazılı olarak yapıl
maktadır. Bu yazılı imtihanlara «Eleme» adını 
bendeniz delâlet bakımından beğenmiyorum. 
Yani «Eleme» bir kısım talebenin imtihana gir
memesini temin etmek gibi bir maksat ifade 
eden bir mânayı taşıdığı için evvelâ bunun ismi 
güzel değil. Çünkü vatan çocukları çalışıyor
lar, uğraşıyorlar, tabiidir ki, bir muvaffakiyet 
için çalışıyorlar. Bunu böyle imtihanın adını 
«Eleme» koymak şeklinde, yani gaye bunları 
bertaraf etmekmiş gibi bir manada koymak bir 
kere doğru değildir. Gaye, talebenin beheme-
hall kendi içinde mevcut olan kabiliyet ve bilgi
yi getirip ortaya koyması ve onun muvaffak ol
masıdır. Bu itibarla buradaki ruhun düzeltilme
sini bendeniz şu üniversite devrimi yapıldığı 
sırada gerekli görürüm. Bu imtihanların yapıl
ma şekli talebeyi, gençliği hırpalamaktadır. Tale
be imtihanlara giriyor, ondan sonra yazılı olduğu 
için bunu profesör ve doçentlerin tetkik etme
sinin beklemesi uzun zaman sürüyor. Nihayet 
Öyle bir vaziyet geliyor ki, talebe imtihana gi
rip girmiyeceğini bilmek, bilmemek gibi bir 
şek vaziyeti geçirdiği günün ferdası imtihana 
giriyor. Günlerce askıda kalıyor, meselâ Anka
ra ve İstanbul Üniversitelerinde 27 ve 28 Ma
yısta yapılmış olan elemelerin neticeleri henüz 
malûm değildir ve bu müddet zarfında talebe 
şek ve tereddüt içinde çırpınmakta ve kendini 
yemektedir. Bunların cümlesi bizim yavrularımız 
olduğu için, bu vaziyeti düşünmek mecburiyetin
deyiz. Yani yazılıdan umduğumuz neticeyi al
mak şöyle dursun, bilâkis talebeyi hırpalamak-

şam üzeri imtihan neticesi ilân edilmiş ve erte
si sabah talebe imtihana sokulmuştur. Şu halde 
vaziyet talebe için yatağını üniversiteye sermek^ 
kitabını mum veya elektrik ışığı altında oku
yarak vaziyete intizar etmekten ibarettir. Bu
nun acıklı bir tezahürüne, İstanbul Üniversite
sinde, bir hâdise münasebetiyle tesadüf ettim. 
İlânlar yapılmış; ertesi günü gelen bir talebe 
vaziyeti ancak öğleden evvel öğrebildiği için 
öğleden sonra müracaat etmiş ve kendisi imti
hana sokulmamıştır. 

Arkadaşlar onun için, böyle bir kanun yapı
lırken bu gibi mühim noktalar üzerinde dur
mak mecburiyeti vardır. Üniversitemizin, bun
dan. sonraki çalışmalarında bu noktaları esaslı 
şekilde gözönünde bulundurması icabeder. Çün
kü, gençliğin mukadderatı mevzuubahis olan 
bir konu üzerindeyiz. 

Deminki noktaya dönüyorum. Talebe müra
caat etmiş, imtihana sokmamışlar, hatta o ka
dar sokmamışlar ki, yalnız o imtihana değil, 
o devredeki bütün imtihanlara, diğer derslerin 
imtihanına da sokmamışlar. Bununla da kalın
mamış; İstanbul Hukuk Fakültesi talimatının 
19 mu, 18 mi bir maddesine öyle bir mâna ve
rilmek istenmiştir ki, talebe yalnız o devrede 
değil, o devrenin Eylûlündeki imtihanına da 
alınmak istenmemiştir. O şekilde maddeye mâna 
verilmiş. Daha yüksek makama müracaatımız 
üzerine talebe talimatı o yüksek makam tara
fından okundu ve böyle olmadığı anlaşıldı. Fa
kat dert anlatmak için çocuğun vaziyetini kur
tarmak için doğrudan doğruya dekana müracaat 
etmek ve dekanın bu maddeyi meclisi müderri
sine getirmesi icabetti. 

Hulâsa masum bir çocuk, o imtihana değil, 
öteki derslerden de imtihana giremedi ve ancak 
bir lütuf olarak Eylül devresinde imtihana gir
mek imkânmı buldu. Arkadaşlar, bu mucibi te
essüf bir hâdisedir. Bende o fakültenin bir ev
lâdıyım. Ben de orada okudum ve muvaffak ol
dum, çıktım, oraya tazim ve tekrimle bağlı
yım ; fakat bunu yüksek huzurunuzda bu müna
sebetle söylemeyi bir memleket borcu olarak te
lâkki ederim, bu gibi işlerde bu gibi talimatna
meyi vazıh yazmak, talebenin hukuki durumu
nu esaslı surette nazara almak lâzımdır ki, tat
bikatta talebe hayatının ilk hamlesinde nasıl şey-
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tlir bu diye tereddüt ve şüpheye düşmesin, bunu 
da ifade etmek isterim. 

onra j yin egarip bir vaziyet: Bir talebe ele
mede iki dersten birinde muvaffak oluyor, fa
kat üssü mizani doldurmuyor. Ondan sonra ay
nı derslerden imtihana giriyor bu sefer kura çe
kiliyor. Bu derslerden elemeye giriyor meşum 
bir tesadüfle bidayette numara aldığı dersten 
bu sefer sınıfta kalıyor. Bu da garabettir. Bun
lara nihayet vererek milletin enerjileri ve kuv
vetleri olan bu çocukları siyanet etmek mecbu
riyetindeyiz. Nitekim bu sene bütçe müzakere
sinde Muzaffer Akprnar arkadaşımızın kıymetli 
mütalâalariyle orta mekteplerde bu sistem dü
zeltildi. Bundan bugün mektep idareleri de 
memnun. Ben birkaç mekteple temas ettim, gö
rüştüm. Memnuiyet beyan etmektedirler. Mak
sadımız, masum yavruları hırpalamak değil, ça
lışıp çalışmadıklarını öğrenmektir. Herhangi 
bir surette bir şey karşısında değiliz. Maksat ni
hayet memleket çocukları yetişecek ve millet için 
bir değer olarak kendilerine açık olan vazifeleri 
yapacaklardır. Onun için bendeniz muhtariyeti
ni almakta olan üniversite profesörleri bu ağır 
sorumluluğu üzerlerine alırlarken yalnız arka
daşların ruhlarından kopan alicenap teveccüh-
leriyle değil, biraz da bu kabîl sözler söyliyerek 
müşahadeler arzetmek mevkiinde olduğumuzu zan
nederim. İşte arzediyorum: 

Bir üniversite talimatnamesi vazıh olmalıdır 
ve bunlar plânlı ve tertipli bir şekilde vücuda 
getirilmelidir. Bumun aksi iyi bir şey olmaz. Bu
nu ifade etmek istedim. 

Notlar meselesi: Talebemizin elinde kitap 
yoktur. Ben mevzuatı tetkik etmedim. Yani 
profesör denilen üstadlar notları kitap halinde 
talebenin eline vermek mecburiyetindedirler gibi 
geliyor bana Haydi kitapsız olsun, bari bu not
ları bastırsınlar. Bu notlar öyle karışık bir şe
kildedir ki.... Talebe ulemayı hukuk ve fen de
ğildir, nihayet yeni yetişen çiçek gibi yavrucuk
lardır. Bunlar metinler üzerinde uğraşıp duru-, 
yorlar, perişan oluyorlar, bocalıyorlar, mâna 
falan çıkaramıyorlar. Not tutsunlar deniyor. Gi
diyorlar, not tutuyorlar. Fakat bunların ne kıy
meti vardır ? Onun için bendeniz bu not meselesi 
üzerinde duracağım. Çocukların eline okuyacak
ları ve içinden çıkabilecekleri kitapları vermek 
lâzımdır. Çocuklar karaborsadan akla gelmiye-
eek bedellerle kitap alıyorlar. Formalara dün-
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yanın parasını veriyorlar. Bunun için üniversi
tenin bu konusu üzerinde ehemmiyetle durmak 
lâzımdır. 

Üniversiteye vermekte olduğumuz sorumluluk 
yolunda kendilerine başarılar dilerim. (Alkışlar) 

D. ARIKOĞLU (Seyhan) — Benden evvel 
kürsüye çıkan kıymetli arkadaşlarımın güzel 
temennilerine ve üniversitemiz hakkındaki iyi 
düşüncelerine ben de iştirak ederim. Müsta
kil olması hakikaten memleket için büyük bir 
sevinçtir. O sevinç duygusu ile huzurunuza 
çıktım. Bir iki ricada bulunacağım. 

Düşünsel arkalaşım imtihan işlerine temas et
tiler. Hakikaten bu imtihan işleri o kadar ka
rışık bir vaziyette devam ediyor ki, buna akıl 
erdirmek bir parça zor gibi. istanbul'da iki 
üniversite vardır. Biri teknik üniversite bir 
de bildiğimiz üniversite. Bunlar bilmiyorum 
niçin ayrı ayrı üniversiteler halindedir? Gönül 
isterdi ki ikisi bir olsun. Bu suretle daha iyi 
olur gibi geliyor, af buyursunlar, tasarıyı elimi
ze yeni aldık, tamamiyle okuyamadım, belki 
bu sözlerimin cevabı orada vardır. Fakat iti
raf edeyim, okuyamadım, tasarı ayın yedisinde 
tevzi edildi, dün pazardı, yüz küsur maddelik
tir. Bunların birleşmesi daha çok faydalı olur 
gibi geldi bendenize. Amma ayrı olmuş, zararı 
yoktur. 

imtihan meselesine geçelim, imtihan usulü 
Teknik Üniversitede başkadır diğer Üniversi
tede başkadır. Birisinde üssü mizan yedidir, 
yediyi doldurmamış olan talebe, sınıfta kalıyor. 
Teknik Üniversitede bu, yoktur. Talebe yediyi 
doldurmamışsa bile kaldığı dersten ikmal imti
hanı verir ve geçer. Bilmiyorum, nasıl olur böy
le karışık işler. 

Sonra üssü mizan birisinde yedi, diğerinde 
daha aşağı. Aldığım malûmat bu. Eğer böyle 
ise, bunları düzeltmek lâzım. Çünkü curcu
naya benzeyen bir hal. Bu tasarı ile kendilerine 
muhtariyet veriliyor, müstakil bir vaziyet alacak
lardır. Ümit ederim ki. bunları, bu temenni
leri nazarı dikkate alırlar ve bu noksanları dü
zeltirler. 

ikinci bir ricam, bir arkadaşımın burada te
mas ettikleri gibi, kitap meselesi. 

Kıymetli ve değerli profesörlerimizin değerli 
eserlerini, değil talebeler, bizler dahi seve, se
ve okumak isteriz. Maalesef ortada bunlar yok. 
Belki de var amma çok az. Bin müşkülâtla 
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çocuklar elde edebiliyorlar. Buaları bol böl 
neşretsinler, bütün memleket çocukları bun
dan istifade etsinler, elbette memlekete daha 
çok faydalı olur. 

Sonra, bir malûmat daha aldnn. İstanbul 
Hukuk ve İktisat Fakültelerinde çocukların, 
talebelerin hangi dersten imtihan verecekleri 
belli olmaz, yazılmazmış. 8 - 10 dersten imtihan 
vereceği yazılıyor ve sonra filan dersten imti
han vereceksiniz diyorlar. Efendim, yazmak 
lâzım, niçin bildirilmiyor? Bildirilmemeğinde şu 
düşünce hâkimmişî Eğer bu yazılırsa çocuk bu 
d e m okurmuş, hazırlanır da gelirmiş. îyiya ha
zırlansın da gelsin, fena < mı? Onlar ne kadar 
bilgi sahibi olursa o kadar iyi değil mi? İnsan 
ne kadar, bilgi sahibi olursa olsun, en yüksek 
şeylerde- kendisini salâhiyettar görse eminim ki, 
anî olarak kendisine bir sual sorulsa belki o da 
katı surette gözden geçirmeden cevap veremez. 
Onun için ben de bunları yanlış görmekteyim. 
îlân etsinler, assınlar. Filân gün, filân dersten 
imtihana gireceksiniz diye bildirsinler. Niçin 
bunu saklı ve grâK tutmalı? Doğrusu buna ak
lım ermedi. Eğer bunun saklı ve gizli tutulma
sında bir menfaat varsa ve bizi lütfen tenvir 
ederlerse minnettar kalırım. 

Fakat, bendeniz hesap ediyorum akıl ve man
tığımla bunda hiçbir fayda germiyorum, Niçin 
bunda bu kadar taassup gösteriyorlar? Bende
niz iyi görmüyorum. Benim ricalarım bu arzet-
tiğim< iki mesele üzerinedir. Sayın profesörle-
•rimizin ve sayın yüksek elemanlarımızın nazarı 
dikkatlerini çelbediyorum. Aldığım malûmat 
böyteise,- hakikat ise bunları rica ederim, tas
hih buyursunlar. İstirhamım budur; 

Dr. K. C. BERKSOY (İstanbul) — Kıymetli 
arkadaşlarım^ ben başka bir süjede'n bahsedecek
tim: Fakat son arkadaşlarmıra sözleri üzerine 
müsaadeleri ile sözümü değiştiriyorum. 

Efendim, biz bugün Millî Eğitim Bakanlığı
nın icraat •ve üniversitede tatbik edilen usulü mu
aheze etmeğe gelmedik. Bu Meclis bu kanunu 
tasvip buyurduğu takdirde yüksek öğretim ka
nunlarını ve nizamnamelerini erbabına bırakıyor. 
Şu halde imtihan usulü şöyledir, bu böyledir 
diye zennedeyim ki, muahezeye hakkımız yoktur. 

D. ARIKOĞDU (Seyhan) — Hakkımız var
dır. Burası B. M. Meclîsidir, buarada herşey konu
şulur. 

BAŞKAN*— Müsaade buyurunuz söylesin. 

Dr; K; C. BERKSOY (Devamla) — Tasvip 
buyurulduğu tafcdftNle^ vaziyet değişiyor.- Yani 
dünkü i vaziyet yarm mevcut olmryacaktrr. Yâl
nız bir şey arzedeceğîm. Demin arkadaşlarımızdan 
birisi hocaların kitap yazmadığından bahsettiler, 
Bu hususa çok temas-edildi. 

Muhterem arkadaşlar; Almanya'da 25 - 27 
üniversite vardır. Bunlardan hocanın kitabı var
dır. Hoca kitap yapmağa mecbur değildir. Hoca 
ders vermeğe mecburdur. O dersi öğrenci hiç 
bir kitapta bulamıyacaktır. İşte onu vermek için
dir ki bir hoca profesör olur. îcabederse kitap 
yazabilir, kendi keyfine kalmıştır. Hocadan kitap 
beklemeyiniz, ders bekleyiniz. Okkalı ders bek
leyiniz. Hiç bir kitapta bülunmıyacâk mütalâa 
ve ders... 

D. ARIKOĞLU (Seyhan) — Nasıl mütalâa, 
nasıl mütalâa?... 

Dr. K. C. BERKSOY (Devamla) — Cumhu
riyet Hükümeti, Üniversiteyi (Darülfünunu) 
Zeynephanun konağında buldu. Şimdi onun yeri
ne gerek İstanbul şehrinde, gerekr Başkentte mu
azzam üniversiteleri kuruyor. Bunu, yar ve ağ
yarın nazarı dikkate almasını ve görmesini temen
ni ederim. 

Zeynephanım konağı; ben, orada profesör 
iken: bir makara ipliği aldıramazdım^ Şimdi Dev
let üniversiteye Hazinesini açmıştır. En kıymetli 
aletler aldırıyor. Bunun düşünülmesini arzu 
ederim. 

Kanun tasarısının o kadar iyi noktalarından 
bahsettiler ki, arkadaşlar^ ben de okudum. Ga
yet güzeldir./ Temenni ederiz ki, Zeynephanım 
Konağında kurulan Dârülfönuai Avrupai bir şe
kil alsın ve bunu Cttanhariyet Hükümeti bugün 
düşünmedi. Bundan* 13 sene-evvel Üniversite^ 
nin bur demokratik esasım o zaman düşünmüş
tür: Fakat bize-10 yıl kadar bir tecrübe zamanı 
bıraktı. Cumhuriyet Hükümeti o 10 senelik 
tecrübe müddeti geçti. Birkaç sene de dünya-
ahvalinden dolayı geçti- Bu sebeple dir ki, 
Üniversitedeki bu demokratik hareketi tesis et* 
meği' Chımhuriyet-Hükümeti daha bundan 13 yıl 
evvel düşünmüştü. Bu kanun tasarısının ben 
Üniversite ; için hayırlı olmasını dilerim. 

Bugün iki Üniversiteyi teşkil eden öğretim 
unsurlarının bu yüksek vazifeleri tamamiyle 
müdrik olduklarına kaniim Çoğu talebem ve pek 
çoğu arkadaşrm ve yine çoğu dostlarımda'. Bun-
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larm bütün hususatı düşünerek ortaya güzel bir 
üniversite çıkaracaklarına eminini. 

Dr. S. E. KÂATÇILAR (Manisa) — Hükü
metçe Yüksek Meclise sunulan Üniversiteler 

Tfcanun tasarısını Millî Eğitim Komisyonu ve 
Bütçe Komisyonu raporlarını derin bir alâka ve 
memleketimize sağlıyacağı ilmî inkişaf bakımın
dan büyük bir zevkle okudum. 

Maruzatımı müsaadenizle üç nokta üzerinde 
kısaca toplıyacağmı : 

Mütemadiyen « doçent » diye geçen bir ke
lime var. Bu kelimenin aslı lâtincedir: Privatum 
doçent yaşayan dillerde ise «provat doçent» dir. 
Kelime bütün kaldıkça, şu mânayi ihtiva eder: 
Üniversite fakültelerinden herhangi birisinde 
serbest kürsü sahibi. Bu kürsüler ana program
larında yer alamazlar. Birçok üniversitelerde 
ise bu derslere talebe için devam mecburi ol
mayıp ihtiyaridir. Üniversite (privat doçent) 
leri, yani müstakbel profesör namzetleri bu kür
sülerde kabiliyet ve liyakatlerini denerler, ispat 
ederler. Sadece doçent talebe lisanıdır. Yani 
tasgir edilmiş şekil. 

Bazan Fransa'da da kullanılırsa da usul esa
sen bu memlekette yoktur '. Ben tetkik edebil
diğim başka memleket üniversite programla
rında, bu unvanı taşıyan, tanıdıklarımın kart
vizitlerinde, itiraf edeyim ki, bu şekle tesadüf 
etmedim. Kanun tasarısında mühim bir keli
menin böylece başı kopuk gelmesinin, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı mazur görsünler, sebebini 
anlıyamadrm. 

Acaba galatı meşru mudur? Lütfen izah 
ederlerse memnun olurum. Bütçe Encümeni 19 
ncu maddeye şöyle bir fıkra ilâve etmiştir: 
Bu böyle olunca ve ecnebi fakültelerden alına
cak unvanın üniversitede Private doçenti ola
cağına göre çok korkarım ki, Ünivers:teler-
arası Kurulunda bir tartışma konusu olur. Bu 
unvanı taşıyanlar arasında ikilik yaratır. Bu 
bakımdan kelimeyi tam ve bütün yani Private 
doçent olarak alınması yerinde olur kanaatinde
yim. 

tkinci nokta : Prinah - doçentlik mevcut olan 
üniversitelerde ve bu kanunla bizde de bu un
vanı almak için icabeden Habicitation imtihanı
na gireceklerin berveçhi peşin ve mutlak surette 
doktor unvanını almış bulunmaları şarttır. 

Bu böyle olunca Tıp Fakültesi programında 
değişiklik yapmak gerektir. Doktor unvanı bir 

fakültenin verebileceği en yüksek unvandır. Bu
nu vermek için orta çağdanberi üniversitelerde 
tatbik olunan muayyen bir usul vardır,. 

Şöyle k i : Bir fakülteyi bitirmiş olan yazılı 
bir ilmî mesai takdim eder, öne sürdüğü tezi 
müdafaa ederse kendisine doktor unvanı verilir. 
Şartlar fakültelere göre değişir. Faraza Hukuk 
Fakültesi lisans imtihanından, yani fakülteyi 
bitirme imtihanından sonra iki sene muayyen 
dersler üzerinde derinleştirme yaptırır bu ders
lerden doktora imtihanı geçenlerin tezini kabul 
ederse doktor der. Bütün dünyadaki tıp fakül
telerinde ise «tıbbiye mekteplerinin doktor un
vanı vermek salâhiyetleri yoktur». Fakülteyi 
bitirme imtihanı ile iktifa edilir, yani muntazam 
imtihan aranmaz. Bunun içindir ki, Tıp Fakül
tesini bitirme imtihanına doktora imtihanı dahi 
denir, sadece fakülteyi bitirenlere hekim.derler. 
Yüklü hekimlik yapmak için her türlü salâhiyeti 
haizdirler. Yalınız doktor unvanını taşıyamaz
lar. Fark budur. 

Binaenaleyh, diğer fakültelerle eşit olmak 
için, Tıp Fakültesinde 13 senedir takip edegel-
diği paradokstan kurtulup bu klâsik sistemi ka
bul etmesi zamanı çoktan gelmiştir kanaatmda-
yım. 

Kullanışta hekimle doktor aynı mânayı ifade 
ettiği için göze çarpmaz amma vakıa budur. 

Tez yazma mecburiyeti birçok bakımdan fay
dalıdır. Bilhassa henüz bizim üniversitelerde 
tatbik edidiğini zannetmediğim bir usul vardır 
ki, çok mühimdir. 

Doktara tezlerinden bütün dünya üniversite
lerine birer nüsha gönderilir. Bu millî üniversi
te kütüphanelerinin fihristlerine girer. Bu su
retle ilmî mesai teatileri yapılır. 

Bu da ihmal edilmiyecek bir konudur. Pri
vat doçentlik için aslolan uzmanlıktır. Mensup 
olduğu ilim şubesinin bir kısmında mütahassıs 
olmıyan esasen bu iddiada bulunamaz. Doktor 
unvanını almış olmak ise şarttır. Millî Eğitim 
Bakanlığından çok rica ederim, bu noktayı lüt
fen nazarı itibara alsınlar da Tıp Fakültesi de 
diğer fakültelere eşit olsun. Doktor Houris Ca-
usa çıkartmasın. 

Üçüncü nokta gerek Millî Eğitim Komisyonu, 
gerekse Bütçe Komisyonu raporlarında privat 
doçentlik imtihanlarının mahiyet ve şekli üzerin
de çok haklı ve yerinde olarak titizlik göstermiş
lerdir. Zannediyorum ki, Halri Litation imti-
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hanlarının bsgünkü şekli cidden aranılan evsaf
ta değildir. Halbuki ordüaasyüs profesörlüğe 
kadar götürecek bir imtihan. 

Son günlerde Ulus gazetesinde«üç defa tek
rarlanan bir ilân vardır. Muhakkak ki sayın ar
kadaşlarımın bir çoğu görmüşlerdik*. 

Redaktiyon bakımından garip, .gazetenin ter
tibi bakımından elem... 

R. BARKIN (Zonguldak) — O ilânı lütfen 
okur musunuz? 

Dr. S. E. KAÂTÇIIiAB (Devamla) — 
Şöyle başlar. Selüloz Sanayi Müdürlüğünden 
Sümerhank -Sellüloz Sanayi Müdürlüğünden. 
Alttaki ilân da şudur: Doçent aünaeak. Ankara 
Fen Fakültesi Dekanlığından: 

1. — Ankara F3n Fakültesine, İstanbul Üni
versite Fen Fakültesi doçenttik imtihanı tali-
matnamtsindeki esaslara göre iki matamatik^bir 
astronomi, bir Denel fizik, bir Genel Fizik, iki 
Kimya, bir Botanik, bir Zooloji, bir Minoroloji 
doçenti alınacaktır. Bunlar 1 Ağustosta basılmış 
ve 4 nüsha olarak verilecekmiş. Yani verilen 
müddet âzami iki oy. Bu zaman sarfında bir y&-
bancı lisan imtihanı geçilecek, ilmî bir eser mey-: 

dana gelecek. 
Bilhassa hepsi müspet ilimler, hepsi uzun lâ-

boratuvar tecrübeleri ve nazari tetebbülere müs
tenit etüdler. 

Bu kadar kısa bir samanda mevzu ile ünsi-
yet temini dahi kabil olamaz. 

Bu gibi ilânların ünversitelere afficte konu
larak veyahut ümî dergiler de yayınlanması ka
bil değü midir? 

Büyük ve ciddi mesai sonunda alınması lâ
zım gelen kıymetli ilim unvanlarının -günlük .ga
zetelerin eksiltme ilânları arasmda okunması 
muhakkak İri, mevzuun ciddiyetini haleldar etti
ği gibi, gözleri ve gönülleri rencide ediyor. (Al
kışlar). 

Gl. N. t GÖZCÜ (İstanbul) - ^aym,a rka 
daşlar, ben, bu Üniversiteler Kanununun, Türk 
milletinin ilmi, her şeyin üstünde tuttuğunun 
bir delili olarak kabul ediyorum. 

Binaenaleyh milletin bu arzusunu tek kendi 
isteğini belirtecek şekilde gösterecek olan bu 
kanunu hasırlamakta emeği geçen bütün arka
daşlara bu kürsüden şükranlarımı arzederim. 

Benim asıl söz almaktaki maksadım, Millî 
Eğitim Komisyonunun bu temennisine iştirak 
içindir. Benden evvel söz alan arkadaşlarım 
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I bu konuya dokundular. Bu da üniversitede 

yüksek tahsil yaptıran öğreticilere bu kanu
nun bahşettiği, Millî Eğitim Komisyonunca 
refah Bütçe Komisyonunca yardım faslından ve
rilen bu paranın yahut terfihin diğer yüksek 
tahsil yapan gerek Millî Eğitim Bakanlığına, ge
rekse ctiğer Bakanlıklara merbut olanlara da 
teşmilini rica içindir. Yalnız bu ricamı yapar
ken şunu da söylemek isterim ki, bu kürsüden 

' itiraz eden arkadaşlarım bir takım müesseseler-
| den bahsettiler. Fakat, hiç yüksek askerî ted

ris yapan müessesattan bahsetmediler. Eğer 
Hükümet yüksek tedrisat yapan müesseseleri 
düşünüyorsa yüksek askerî tedrisat" yapan as
kerî müesseseleri de düşünmelerini düşünerek 
bunları da unutmamalarını rica ediyorum. Ka
nunun bazı maddelerine dair şahsi düşünceleri
mi sırası gelince arzedeceğim. 

A. G. BODRUMLU (Niğde) — Üniversite 
profesörlerinin yabancı dillerine dair: 

Sayın arkadaşar; Üniversite Kanunu tasa
rısını, okudum. Pek çok güzel şeylere ve ba
husus kariyer akademiğe dair konulan hüküm
leri gördüm. Fakat bu güzel şeyler arasında, 
ilim presoneli yani öğretim üyelerinin imtihan
larına ait 19 ncu maddeyi çok zayıf buldum. Bu 
made gereğince, doçentlik imtihanına girecek 
kimse fakültelerin muayyen usulleri dairesinde, 
ilmî malumattan başka, bir de yabancı dilden 
imtihana tabidir. İmtihanda kazanan doçent, fa
kültece taayün eden programı takip ettikten ve 
mevcut şerait dairesinde doçentlik müddetini 
ikmal ettikten sonra profesör olur. Aynı usul 
ve şarait dairesinde, profesör, ordünaryus olur. 
Bunu bir misal ile açıklıyayım: Meselâ 25 yaşın
da doçent olan bir kimse bütün ömrünü ibne 
hasretse ve yaşının tehdidi sebebiyle tedrisatı 
terketse, demek ki, buladam tam 40 sene ilimle 
uğraşmış oluyor. Bütün kuvvetiyle tam 40 sene 
çafaşmış, talebe yetiştirmiş, eser yazmış. Böyle 
bir profesörden memleket gereken derecede is
tifade etti mi? Bence hayır. Neden? işte bu ne
dene cevap vereceğim. 

Malûmdur ki, yalnız bir yabancı dil bilen 
ve doçentlikten başlayıp ordinaryüslüğe geç-
dikten sonra senelerce tedrisatta bulunan bir 
ilim adamının ilim derecesi dar ve tabiatiyle 
elde edeceği randıman sönüktür. Çünkü baş
ka bir yabancı dil bilmediği için o bilmediği ya
bancı dillerde yazılan ve yazılacak eserlerden 
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istifade edemez. Ve tabiatiyle memleket geniş I 
ölçüde istifade edemez. 

Bunun çaresi nedir? 
Bunun çaresi, dün, bugün ve yarın, ilimle

rin yayılmasına en ziyade hizmet eden başlıca 
üç dili yani İngilizce, Fransızca ve Almameayı 
doçentten istemeli. 

Bu da nasıl olur? Bence bu hususta takip edi
lecek yol şudur: 19 ncu madde mucibince, bir 
ecnebi dilden imtihan verip doçentliğe kabul 
edilen bir doçente ikinci bir yabancı bir dil 
öğrensin için, kendisine beş senelik bir müh
let vermeli ve o mühlet nihayetinde doçent, 
muvaffakiyetli bir imtihan geçirmeli. Dik
kat buyuruluyor ki, ikinci bir dil için epeyce 
uzun bir zaman olan beş senelik bir mühlet tek
lif ediyorum. Bu, geniş bir müddettir. Bu müd
det esnasında doçent, dersleriyle ve seminer ça-
lışmalariyle beraber, sarsıntısız, ikinci bir dil 
sahibi olur. Üçüncü bir dil için ikinci beş sene
lik bir mühlet vermeli. (Bu müddet zarfında do
çent profesör olabilir.) Otuz beş yaşma girerken 
doçent profesör üç dil sahibi olur. Yaş tahdidi 
için otuz senesi kalır. Bu kıymetli malûmat ile 
çalışan bir profesörün gözleri, ilmi başka türlü 
görür, dereleri başka türlü anlatır, pek çok zengin 
randıman alır ve memÜeket bundan büyük ölçü
de istifade eder. Şimdiki halde yaşları ilerleme-
meğe başlıyan profesörlere gelince, yaşları kırk 
ile elli arasında bulunanlardan yalınız ikinci 
bir dil istemeli. 

Buna belki itiraz varit olabilir. Bazı dersler 
vardır ki, bunlara bu üç dilin bilinmesine lüzum 
yoktur, riyaziye dersleri bu kabildendir. Zira 
riyaziye, her lisanda birdir, itiraz olunabilir. 
Varit olması mümkün olan böyle bir itiraz şöy
le cevap veriyorum. Liselerde olduğu gibi, üni
versiteye mahsus yazılmış ders kitapları yok
tur. Yani « filân ilim buradan başlar ve bu
rada biter » esasma dayanan kitap yoktur. 
Üniversitede, mevzuun bütün kısımlarını ihti
va eden kılavuz şeklinde geniş bir manuel ola
bilir. Profesör bu manuel hakkında geniş ma
lûmat verir, talebeye müracaat yerlerini an
latır, kaynaklar gösterir, talebe ile beraber 
tetkikatta bulunur, sonra tetkikatı talebeye bı
rakır. ve bu tetkikat ensasmda birlikte tar
tışmalar yapar ve bu suretle talebenin olgun
luklarına ve ilim ile uğraşmalarına yardım eder. 

Riyaziye ve sair ilimler ve dersler profesör-
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leri bundan yani, üç yabancı dil bilmekten kur
tulamazlar. Bunlar riyaziyeye ve tatbikata ait 
yazılmış eski eserleriyle yeni eserleri ve daimî 
surette çıkan ve çıkacak mecmuaları günü gü
nüne takip etmeli, talebelerini tenvir etmeli. 
Bu da ancak birkaç dil sahibi olmakla meydana 
gelebilir. Hulâsa bu üç dillin bilinmesi zaruridir. 
Aksi takdir, yani 19 ncu maddede yazıldığı gi
bi, yalnız bir yabancı dil ile iktifa edecek olur
sak Üniversiteden umduğumuz semereleri elde 
edemeyiz. O zaman üniversite, üniversite kı
yafetine bürünmüş bir yüksek mektep olur. 
Bunun için ancak ve ancak memleketin yük
selmesini istihdaf eden bu teklifin kabulünü, eğer 
ısrar kelimesini kullanmama müsaade buyurur
sanız, ısrarla rica ederim. 

Profesörler ve bilhassa yabancı profesörlerle 
doçentlerin müşterek çalışmalarına dair birinci 
umumi harpten evvel, Hükümet darülfünunun 
ıslâhı maksadiyle Almanya'dan 17 profesör cel-
bederek, yanlarına birer muavin yani doçent 
vermiştik. Ben de bir profesöre muavin oldum. 
O zaman profesörler muavinlerin çalışma tarzı 
şöyle idi: 

Dersten birgün evvel, muavin profesörün 
evine gider, yahut profesör muavinin her vakit 
bulunması lâznngelen seminere gelirdi. Profe
sör ile muavin mevzulara göre ya tercüme, 
yahut konuşma ve tartışıma suretiyle dersi ha
zırlarlar ve ertesi günü ikisi derse girerlerdi. 
Muavin profesörün takririni tercüme eder, an
latırdı. ve bu suretle ders tabiî bir şekilde ge
çerdi. İşittiğime göre bugün bu usule ehemmi
yet verilmiyor. Muavin, profesörle beraber 
dershaneye girdiği vakit, profesörün anlataca
ğı nıevzudan haberdar bile değildi, bunda bir 
aksaklık vardır. Muavin üzerinde çalışmadığı 
bir mevzuun bir cümlesini yahut birkaç kelime
sini anlamazsa talebeye yanlış anlatacak, yahut 
talebeye karşı anlamamazlığım sezdirmemek için 
belki ya fena tercüme eder, yahut birşeyler 
uydurmaya muztar kalır. Tabiidir ki, bu hu
sus muavinin yani doçenttin değildir. Bu hoş 
bir şey değildir. Bunu önlemek için Üniversite 
nizamnamesine bir kayıt ilâvesi zaruridir. 

Birinci Umumi Harpten sonra, İtalya Hükü
meti, İtalyan üniversitelerine dair yeni bir ka
nun neşretmiştir. Bu kanun, İstanbul Darül
fünununa gönderilmiştir. O zamanki Darülfü
nun rektörü, şimdiki Afyon Karahisar Millet-
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vekili eski ve yeni arkadaşım İsmail Hakkı Bal-
tacıoğlu idi. Rektör bunun tercümesini bana 
verdi. Tercüme ettim. Kanunun hükümlerin
den ikisi bilhassa dikkatimi çekti. 

Birinci hüküm profesörlerin yaş tahdidinden 
bahsederdi, italyan kanunu mucibince, yetmiş 
beş yaşmı bitiren profesörler, tekaüde sevkolu-
nurlar. İlim ile iştigal eden Profesörlere mah
sus ayrılan bu yaş tahdidi idari bir sebeple de
ğil, ilmî bir esasa istinadeder . Çünkü hakikî 
ilim adamlarının en ziyade sevdikleri ve onlar
dan haz duydukları şey « synthese » yani ter
kip tetkikatıdır. Malûm olduğu üzere terkip 
muhtelif unsurlarla yeni bir bütünlük teşkil et
mek demektir. Bunun güçlüğünü F. de Cuunlan-
ges «bir günlük terkip» için senelerce tahlil lâ
zımdır veciz cümlesi ile ifade etmiştir, ilmî 
sahada terkibi, meydana getirenler senelerce 
ilim ile uğrasan görüşleri ve mantıkları son de
recede olgunlaşan âlimlerdir. Bizim mevcut ka
nunumuzda bir ilim adamımjız yaş tahdidi her bir 
memur gibi 65 dLr. Bence, bu tahdit azdır. 
Hiç olmazsa ilim adamlarımızın yaş tahdidinin 
yetmişin sonuna kadar uzatılmasını teklif ede
rim. 

R. Ş. SlRER (Sivas) — Tasanda vardır. Söy
lediğiniz olmuştur. 

A. G. BODRUMLU (Devamla) — İkinci hü
küm memleketçe iktidarı tanınanış olup üniver
site yahut yüksek okul diploması olmıyan üni
versite talim heyeti meyanına alınmamasına dair 
idi. Yani italyan kanunu. Buna açık bir kapı 
bırakıyor ki, o da şudur: Memleketçe iktidarı ve 
meziyetleri tanınanış olan kimse, Yüksek Maarif 
Şûrası karariyle Üniversite Heyeti Talimiyesi 
içine alınabilir. Bu hüküm bizce tetkika değer. 
Mademki ıtahdidi sin meselesi tasarıda vardır, bu 
hususa lair önergemi vermiyeceğim. Fakat şu ci
heti ısrarla belirtirim ki, üç ecnebi lisan şarttır. 
Yoksa o üniversite olmaz, yüksek bir mektep 
olur. Çünkü hocalar kendi araştırmaları için be
hemehal muhtelif eserlere müracaat etmelidirler. 
Arkadaşlar, biz Avrupa'dan, Amerika'dan gelen 
katalokl ardaki isimleri okusak insan hayrette 
kalır. Pek çok ilerdedirler. Bir tek o da yarımya-
malak bir lisanla üniversiteye profesör olunamaz. 
Nasıl ki, millî müdafaa memleket kuvveti için 
çalışıyorsa darülfünun ve üniversite de kezalik 
memleketin kalkınması için behemehal bu tarzda 
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birüniversite zaruridir. Yoksa lâftır. Benim sö
züm bu kadardır. (Alkışlar). 

I. H. BALTACIOLU (Afyon Karahisar) — 
Bir Devlet millî haysiyette ve Avrupalı oluşta 
bir üniversiteyi edinmek için ne yapar?, ilgili
ler bina lâzımdır derler, o Devlet bina verir. 
Bu Devlet te bina vermiştir ve vermektedir. 
Burada, lisenin arkasında, temelleri atılan bina
ya, ve Aksaray yolundaki binaya bakılırsa, ha
kikaten Devletin bina anlayışının kuntluğu ve 
güzelliği görünür, insan bununla övünüyor. Tit
riyor insan bunu görünce! 

•Yapılara inanmak, ideallere fa»™™»»»»»! 
sonucudur, belki de başalngıoıdır. Bunun üzerin
de durmıyacağım. 

Yine ilgililer, yani üniversiteler, lâboratu-
var lâzımdır derler, isterler. Devlet verir. Bu 
Devlet te vermiştir. Kütüphane lâzımdır der
ler, verir Devlet. 20 yıl önce istanbul Üniver
sitesinin kütüphanesinde 150 bin tane kitap var
dı. Aradan yirmi yıl geçti. Kitap bütçeleri hiç 
sıfır olmadı. Her sene kabardı, kimbilir şimdi 
kaç yüz bin kitap vardır.! 

Üniversite yapmak için kitap lâzımdır; Millî 
haysiyette ve Avrupalı karakterde olan üniver
site için. ilgililer para lâzımdır derler, Devlet 
para verer. Vermezse olmaz. Bu Devlet te pa
ra vermiştir. Hattâ gördüğüm bu kanunla ordi
naryüs profesörlere verebileceği paranın en son 
haddini veriyor. 

Millî Eğitim Bakanı geçenlerde bir 400 lira
dan bahsetti. Anlıyamadrm. Bu ordinaryüs 
profesörlere vereceğiniz paranın miktarı mıdır, 
dedim. Hayır dedi, maaşını alacak, ayrıca 
prim olarak bu parayı kendisine vereceğiz, ma
aşını alacak, ayrıca 400 lira da alacaktır. Bü
yük para, güzel! Bütün bunlar, şimdiye ka
dar saydığım ve sayabileceğim varlıklar bu üni
versitenin maddi ve mânevi, sadece şartlarıdır. 
Üniversitenin kendisi değildir. Üniversitenin bu 
şartların dışında kalan kendisi nedir? Bilginler, 
âlimelr! Bilginleri ideal şekilde bulduk ve üni
versitenin içine doldurduk. Gene üniversite ol
madı. Üniversite, bilginlerinden başka bir şey
dir. Bilginlerin verimli travaylarıdır. O kadar 
da değil; bilginlerin öğrencileri verimli araştır
ma tekniğine başlattırmaları ve alıştırmalarıdır. 
O halde üniversite her şeyden önce bir araştırma 
yani eğitim kurulurdu. Hattâ üniversiteler henüz 
verimli araştırmalara, kanunlar keşfetmeye ve 
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verimli bölümlemelere ve verimli izahlara gücü 
yeter gençler, adaylar yetiştirmedikçe ödevleri
nin kendisini, cevherini kaybetmiştir. Neye 
yarar bir takım uluslararası bilginler! Onlar 
pedagojik ödevlerini yapmıyorlar, yapamıyorlar, 
yeniden bilgin adayı olan gençlik oluşamıyacak-
tır, teşekkül etmiyecektir. O halde sormama
ksınız bana, bir sual olarak: Sen üniversitenin 
özerkliğine taraftar mısın? Taraftarım, gayet 
tabiî! Çünkü bina olmadıkça, para olmadıkça, 
kütüphane olmadıkça, lâborauvar olmadıkça ve 
verimli çalışmağa uygun şartlar olmadıkça üni
versite olamaz. Bu özerklik kanunu da üniver
sitelerin mânevi, hukuki şartlarından biridir. 
Yapılar, bina mimari şartı para, malî şartı, bil
mem nesi de bilmem ne şartı, bu izerklik şartı da 
üniversitelerin üniversite olmak için muhtaç ol
dukları hukuki şartıdır; başka bir eşy değildir. 
Bunu biz vereceğiz ve buna karşı gitmenin im
kânı yoktur. Bunu vermemek demek üniversite 
istememek demektir. Bunu vereceğiz. Amma 
bunu vermekle üniversite olacak mı? Ben bu 
nokta üzerinde duruyorum. Burada ki-tap me
selesi konuşuldu, beni çok üzdü bu kitap mese
lesi ! Bu üzüntü ile geldim buraya. Söylerken 
çok ihtiyat edeceğim. Çünkü yanlış anlaşılmak
tan çok korkuyorum. Çünkü bütün hayatında 
çok yanlış anlaşılmış bir arkadaşınızım. Âdeta 
yine yanlış anlaşılırım diye bir korkum var. 

Efendim, cehaletin propagandasına çıkıl
maz, Büyük Millet Meclisinin kürsüsüne. Eğer 
dilim sürçerse, niyetim sürçmiyecektir. İnan
dığım bir şeyi söyliyeceğim. Anakolu, çocuk 
bahçesi denilen bir yer "vardır. Çocuklar oraya 
giderler ve Froebel, Montessesi metotlarına gö
re oynasın diye. Alışmış kudurmuştan beterdir 
derler. Ukalâ bir öğretmen vardır, çocuklar 
alışsın der, okut ar! İlk okula gider orada da 
okur, orta okula gider, orada da okur, liseye 
gider, ne yazık ki orada da okuturlar, üniver
siteye gider, orada da mı okutacağız Ezelî bir 
kanun mu okutma kanunu? Bunun dışında in
sanları tefekküre, icada, yaratmaya, araştırmaya, 
Türkiyenin çöllerini iskâna ve madenlerini iş
letmeye götüren başka teknik yok mudur? Yani 
bu medeniyet ta Yunanlılardan, Romalılardan 
gelen medeniyet yalnız okumakla mı gelmişti? 
Maksadım cehalet propagandası değildir. Efen
dim okumak şarttır, gerektir. Fakat, üniversitenin 
yapısı gibi bu da, sadece bir vasıtadır. Üniversi-
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tenin gayesi okumak değildir, düşünmek de de
ğildir, bilmek de değildir, Güstave Le Boıı diye 
gayet tatlı bir muharrir vardır. Çok tath yazar 
bir muharrirdir. «Ansiyen sivilizasyon», «Pisi-
koloji de ful» adlı kitaplariyle profesörlere ilham 
saçmıştır. Fizikte kâşiftir. Fakat Sorbon aley
hinde yapmadığı propaganda kalmamıştır .Fizik
te kâşiftir, madde üzerinde keşfi vardır. Litera
türe geçmiştir. Fakat onun dışında ve entüitif-
tir. İlhamları var, âdeta peygamberane bir âlim 
değildir. Hiçbir sosyoloji kanunu keşfetmiş de
ğildir. 

Arkadaşlar; müsaadenize güveniyorum, birşey 
daha söyliyeceğim. ^inc yanlış anlaşılmasından 
korkuyorum. Emil Dürkheim'den sonra büyük 
bir sosyolog vardır, adını hepimiz biliriz. O da 
Ziya Gökalp'tır. Ziya Gökalp ne dedi? «Hak yok 
vazife var» diyen adam. Bu hüsnü suretle, sui
niyetle tefsir edildi. Fakat bunu anlamak için, ne 
demek istediğini bilmek için, ancak Ziya Gök
alp'm bütün eserlerini okumak lâzımdır. Başka 
türlü anlaşılmaz. O Darülfünundaki dersine de 
pek muntazam devam etmezdi. Hakikaten mun
tazam devam edenlerden değildi. O mütemadi
yen nutuklar da irat etmez, çok konuşmazdı. 

Mecliste de çok konuşmazdı. Diğer bir çok 
müderrisler konuşurlar, konuşurlar, neticede te
zadın en karanlık çukuruna düşerlerdi. 

Ziya Gökalp bir cümle ile onları bu durum
dan kurtarırdı. Muvaffakiyetin sırrı da buradır. 
Büyük bir sosyolog olan Durkhaym'ın iptidai 
cemiyetlere dair bir ilmî hatası vardır. İptidai ce
miyetler klanlardır dedi. Bütün bunu hay
ranları tasdik etmek istediler. Ziya Gökalp 
bir cümle ile bunu halletti, düzeltti. Litaretüre 
geçecek bir şeydir. Zavallı Türkçe okur yazar, ec
nebi diline tercüme etmedi ki uluslararası olsun. 

•Şimdi okuduğum kanunda devam manisi var. 
İlle ulemayı devam ettireceğiz. Tıpkı bir tapu 
memuru gibi 9 da gelip 17 de gidecek. Ne ola
cak? Heryerde devam olsun, nizam olsun, inti
zam olsun, fakat alimleri biraz bırakalım kendi 
keyfine. 

Bizim İstanbul Üniversitesi doçentlerinden 
rahmetli Salih Zeki'nin oğlu, Macit (Malik ses
leri). Malik, arkadaşım. Bu kürsü böyle şaşır
tıyor adamı (Gülüşmeler.) onun bir de arkadaşı 
var Hamit. İkisi de çok seçkin insanlar. Teknik 
Üniversitede profesör. Çıkarılmıştı. Hükümet 
yine görevlendirdi. Bir fosil keşfettiler, buldu-
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lar, aldılar Paris'te veya Monpelliy'deki hocala-
rspa göstermiye gittiler. Orada bir profesör var 
Agreje. Kanunun istediği gibi devamlı. 9 de ge
lip 17 de çıkıyor. Hiç geri kalmamış, mükemmel 
kalem efendisi. Efendi hazretleri demişler bu 
nedir? A demiş bu çok abime anlamak kabil de
ğil demiş. Firkat bizim çocuklar kurnaz bekle
mişler, profesör seyahattan gelince usulca 
gitmişler, Bay Ağraje devamlı hoca, de
vamsız herif, Bu talimatnameye göre kov
mak onu. Kovmamak. Halbuki devam et
mesin, arada bir gelsin, nezaret etsin. Gökalp gi
bi bir cümle söylesin, bütün dünyayı aydınlat
sın yeter bana. Bu büyük şey. îlim adamı nazlı 
olur. Sonra inzibatî tedbirler, şartlar, bunlar; 
oraya kalem efendilerini çeker. Bu doğru değil
dir. Bakmış çocukların bulduğu fosile. Bizim 
bay Ağraje ne dedi demiş. Mecbur olmuş çocuk
lar söylemeye. Abime dedi demişler. Bozulmuş 
silinmiş dedi demişler. Ha... bilmez de zavallı 
onun için zavallı demiş. Birincisi devamlısıdır, 
ikincisi devamsızıdır. Uzun yıllar bu işin içinde 
bulunmak ve düşünmeler neticesinde bir takım 
inanışlar yaratıyor. Üniversite maddî ve mane
vî şartlar bir tarafa, yaratıcı mesaiyi sağlamak 
ve yaratıcı pedegojiyi sağlamak için ne lazımsa 
yapmalıdır. îlim adamı yetiştirmek için elimiz
de sıtma tedavisi gibi bir teknik vasıta yoktur. 
ilim zaten kendisi aristokratik bir müessese
dir. Âlim de aristokrattır. Darılıp, kızar, küser, 
Millî Eğitim Bakanı bunların nazım çekecektir. 
Tâ ilk öğretimden itibaren a-rrta arıta bir istifa 
ile temizliyerek nihayet 18 milyonun içerisinde 
ilk eğitim seleksiyon yapıyor, artırıyor, arıtı
yor, temizliyor. Kalburun üzerinde kala kala; 
üniversiteye geliyor, orada ilim veriliyor, yani 
ilmi mesaiye alıştırıyor. Çıktıktan sonra eser 
veriyor. Bunlar büyük bir çoğunluğun aleyhine 
olarak ele geçmiş olan güzidelerdir. Bunu ne 
yapıp yapıp üniversitenin içine sokmak lâzım
dır; ne bahasına olursa olsun. însan bu kadar 
ihtisas yaptıktan sonra normal kalıplara sığa-
maz, taşkınlıklar, coşkunluklar yapar. Bunun na
zını çekmek lâzım gelir. 

Dün gece» mesut bir tesadüf neticesi tıp dün
yamızın ve Avrupa literatürünün daima tanıdığı 
bir Türk hekimine rastladım. Bu adam diyor ki, 
ben Ankara'da da, İstanbul'da da para kazanı
rım, para kazanmak benim için mesele değildir, 
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| fakat ben travaylanmı burada neşredemem, bu

na Ankara'nın nüfusu müsait değildir, nazariye
mi ve farziyemi doğrulamak için bu aded kâfi 
değildir, bunun için benim İstanbul'da bulun
mam lâzımdır. 

Şimdi benim tapındığım zihniyetle düşünü
lürse* ne bahasına olursa olsun bu adamı dileği
ne ulaştırmak lâzım gelecektir. 

Şimdi efndim; iki şeyden çok zarar gördük; 
Darülfünun devrinde, Üniversite devrinde. Bun
lardan biri; Üniversite nedir ve ne değildir? Bu
nun üzerinde ne kadar mütefekkirler dursalar 
yeridir. Üniversitede kitap okutulmaz. An
siklopedik malûmat vermek, bu ortaokullarda, 
liselerde olur. Buradaki ihtisas malûmatıdır. 
Üniversite hocası hakikaten bir kitap yazıp ver
meğe mecbur değildir. Üniversite hocasından 
ilmî travay istiyebüiriz. Zaten ilmî travay 
yapmış adam değilse, literatüre geçmemişse, 
Üniversiteye alınmamalıdır. Üniversiteler ku
rulmasına ben de taraftarım. Şimdiye kadar 
bizim memleketimizde ilmî travay yapmış, li
teratüre geçmiş insanlar vardır. Hattâ şu Mjec-
lisin içerisinde kaç tane vardır, bilir misiniz? 
Bütün mesele bu adamları bir defa kazanmak
tır, ne bahasına olursa okun dışarıda mı, içe
ride mi çalışsın, ne üterse yapsm.. Çünkü biz 
onların şahsından ve şahsiyetinden müstağni ka
lamıyoruz. Bunlar müstesnalardır. Bunlar is
tisnai İnikatlardır. Bunlar uzun çarşıda ye
tişmez, bunlar tekâmül kanununun esrarengiz 
bir hamlesiyle meydana gelmişlerdir. Bunlar 
birer millî servettir, bunları benimsiyeceğiz, 
temerrütlerini, keyiflerini nazlarını çekeceğiz. 

Ondan sonra, Üniversitede okutmak diye 
bir pedagoji tanımıyoruz, yaratmak diye bir 
pedagoji tanıyoruz. Üniversite tedrisatında 
gaye araştırmadır, merkezi sikleti konferans 
salonu değildir lâboratuvardır, tabiattır, ve 
memlekettir. Araştırmalar yapsınlar, peki 
ders vermez mi hoca? Ders vermez, travay ve
rir. Talebe ne yapar? Talebeye plân verir, daha 
doğrusu, talebenin verdiği plânı tashih eder. 
Der ki, sen şu konuda bir travay yapacaksın, 
sana ana mehazları göstereceğim, filân filân fi
lân. Bütün bunlar Üniversite kütüphanesinde 
vardh% Talebe aylarca çalışır. Kitap okumak, 
kitap alıp okumak şöyle dursun, birçok kitap
ları okumak mecburiyetindedir. Biz biraz ilk 

I okulun, ortaokulun, lisenin göreneklerinin tesi-
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r i altmda kalıyoruz. Muayyen kitapların, mu
ayyen sayfalarını okutmak istiyoruz. Edebiyat 
profesörünün vazifesi hatipliğe başlatmak, alış
tırmaktır. Yoksa nutuk müsveddesi verip ez
berlemeğe alıştırmak değildir. Abdülhâmit dev
rinde olduğu gibi, nutku evde hazırlar, evde 
elli yüz defa okur, ezberler, çıkıp nutuk vere
ceği zaman bir kelimesini unuttu mu hocalar 
kalırdı. Bu da gülünç olur. 

O halde bu okutma göreneğinden çıkıp ne 
yapıp yapıp araştırıcılık, yaratıcılık geleneğini 
kurmalıyız. Yalnız Tıp Fakültesi ileridedir; 
Bizim bu felsefeden, edebiyattan, hukuktan çok 
ileridedir. Bunların sebebi var, bunlar lâboratu-
vardan çıkmazlar, klinikten çıkmazlar, hastaha-
neden çıkmazlar, teşrihhaneden çıkmazlar, lâbo-
ratuvar, laboratuvar, lâboratuvar... 

Manevî ilimler de böyledir. Zaten ilmin me
todu tektir. Başka metod tanımıyor. Müşahedeye 
tâbidir. Bu kelimeyi ne yapıp edip üniversiteye 
sokmak lâzımdır. 

îki şeyden zarar gördüğümüzü söyledim. 
Bunlardan biri üniversite şuuru idi ki, inandığım 
gibi bunu söylemiş oldum. 

Bir de biz Balkan harbini takibeden sene
lerde hoca olduk ve yıllarca kaldık. Bütün hoca
lık ve idare hayatında hocaların dışarıda çalış
mamasını istedim şahsan; talimatnameler yaptık, 
nizamlar koyduk, kanunlar koyduk falan... 
Bir türlü olamadı. Ve şimdi de bunun böyle ola
cağına kani değilim. Yalnız yanlış anlaşılmasın. 
Yapılan kanundaki nizam çok yerindedir. Eğer 
mutlaka böyle bir düzenleme yapmak lâzım ge
lirse böyle yapılabilir. İştirak ediyorum, ben de 
rey vereceğim. En mühim şey, kanunun zecri mad
deleri değil]. En mühim olan şey meslekî ahlâk, 
ilmî ahlâktır. Üniversitelerimiz bununla bilin
meli ve bununla zengin olmak için yaratıcı ve 
yetiştirici vasfmı profesörlere aşılamalıdır. Bilim 
ülküsü dışında ülkü arayanlar profesör kurulu
na daha kapıdan girerken profesörler bir baktı 
mı girememelidir. îşte arkadaşlar bu en kuvvetli 
kuvvei müeyyidedir. Bunu, bilmiyorum, dün
yanın hiç bir yerinde dışarda çalışırsa şöyle olur, 
böyle olur diye bir kanun yoktur. Yapılmış olan 
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şey mâkuldür. Fakat meslekî ahlâkı, ilmî ah
lâkı kuvvetlendirmek için son derecede 
olmalıdır. Avrupa ve Amerikalılardan öz itiba
riyle hiç bir farkımız yoktur. Tarihte ün almış 
üç kıtaya hâkim olmuş, mimari, ardekaratif, 
müzik, motif ve melodilerini dünyaya yaymış 
olan bir millet yeryüzünün en zeki milletlerinden 
birisidir. 

Yalnız bir nokta vardır. Kıskasnçlık! O her 
şeyi öldürür değer gördük mü, sarsılmak mecbu
riyetindeyiz. Bizm nüfusumuz azdır, çoğalacağız. 
Bize Atatürk gibi, İnönü gibi yaratıcı insanlar 
lâzım. Sayılı profesörlerimiz gibi, üniversitemi
zin selâmet ve hürriyeti için yaratıcı bilginler 
lâzımdır, öyle zannediyorum ki sır bu nokta
dadır. 

Yanılmış olmak benim için çok acıdır. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Açık oya arzedilen tasarıların 
neticesini arzediyorum. 

Devlet Havayolları 1946 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna (284) oy verilmiştir. Muamele 
tamamdır, binaenaleyh tasarının kanunluğu (284) 
oyla kabul olunmuştur. 

Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 
4670 sayılı kanunda değişiklik yapılmasa hak
kındaki kanuna (280) oy verilmiştir. Muamele ta
mamdır. Tasarının kanunluğu (280) oyla kabul 
olunmuştur. 

Millî El itimi Bakanlığı kuruluş kadrolariyla 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanıma (303) oy verilmiştir. Muamele tamamıdır. 
Binaenaleyh tasarının kanunluğu (303) oyla ka
bul olunmuştur. 

Daha dört arkaiaş söz almıştır. Sonra sözcü 
arkal aşlar da cevap verecektir. Şimdi die saat 
20 yi 15 geçiyor. Zaten şimdi yarın s)aat 15 de 
toplanılmak için kararınızı alacağım, tensip buyu
rursanız, yarma bırakırız. Tensip buyurursanız 
bugün devam ederiz. 

Yarın saat 15 de toplanılmağı münasip görü
yor musunuz? (Münasip sesleri). Yarm saat 15 de 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,15 
» © - « 

DÜZELTİŞ 

Bu Tutanak Dergisinin 94 ncü sayfasının 2 nci sütununun 13 ncü satırı başına «başkanlığı bu
lunan ilk limanda, liman» kelimeleri konacaktır. 
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Büyük Millet Meclisi segiminin yenilenmesi ha^kmda Kırklareli Milletvekili Nafi Kansu ve iki 

arkadaşının önergelerine verilen oylarm sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 455 
Oy verenler : 381 

Kabul edenler : 381 
Kabul etmiyenler : 2 

Oya katılmıyanlar : 37 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : l 

edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SBLGIL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl.N. ANILMIŞ 
P. R. ATAY 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOÖLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOÖLU 

[Kabul 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
A.S.LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRlTOĞLU 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
*•. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLÜ 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

I BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
51. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 
I ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 

Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S.ÎLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
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S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMlRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ARUKAN 
I. U. AYKURT 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
O. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN 
H. S. TANRIÖVER 
S. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 
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İSPARTA 

M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
A. H. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
t. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. t. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜCEL 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 
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I KAYSERİ 

F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 

I N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN (t.) 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
K. EVLİYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TAMER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN- . 
KAL 
R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
I. F. ALPAYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
Dr. R...F. TALAY 
H. ULUSOY 



ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

utaıg 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
P. SlRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELÎK 
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Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
S. TEKELİOĞLU 
H.URAN ~ 

SÖRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H.IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 
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TEKİRDAĞ 

E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C.ARAT 
Z.ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Kabul etmiyenler] 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

MANİSA 
HBAYUR 

[Oya hatılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA (1.) 

ANKARA 
I. tNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (I.) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M.AKPINAR 
M. DEMİR (I.) 
H. ONAT 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
K. SUN (1) 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Harta) 

BURSA 
R. CANITEZ (1.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Ş. ULUĞ 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
B. KALELİ 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
R. KORALTAN (1.) 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ (1.) 

Dr. H. DİKER 
F. HAMAL 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

ty.nra I K. 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (1.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
M. K. ŞATIR 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (1.) 
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KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
î. TOLON 

KONYA 
M. A. BÎNAL 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
S. KUTMAN 
A. TÎRÎDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

B : 61 10.6 
MUĞLA 

C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(î.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 

NİĞDE 
H. MENGÎ 
H. TEPEYRAN (î.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (î.) 

. 1946 O : 1 
RİZE 

H. C. BELÜL 
SEYHAN 

Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK (I.) 
î. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R.APAK 
N. TRAK 

TOKAD 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE (î.) 
S. DAY (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 

YOZGAD 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERÎŞÎRGIL 
A. GÜREL 

[Açık milletvekillikleri] 
Zonguldak : 1 

Devlet Havayolları 1946 yüı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGlL 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
Z. TARHAN 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler • 

Oya katılmıyanlar 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
284 
284 

0 
170 

0 
1 

[Kabul edenler] 
1 A. BAYTIN 
1 H. 0. BEKATA 
i R. BÖREKÇİ 

A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
1 Gl. R. ALPMAN 
i A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
F. TÎRÎTOĞLU 
î. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTA N 

B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞ. 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

— 128 



ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELt 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
B. ERKÎN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Dr. H. BEREMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K.SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
P. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. P. MW& 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTES 
F. KALFAıGÎL 
Ş. SÖKMBNSÜBR 

ERZURUM 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 

B : 61 10.6.1946 O : 1 
M. H. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
V. SARIDAL 

N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
1. ÖZDAMAB 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GÎRI3BUN 
1. GÜRAK 
N. OSTEN 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 
E. S. TÖR 

HATAY 
G1.E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Gİ. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEBON 

İSTANBUL 
C. E. ARSEYEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
Y. K. BEYATLI 
A. H. DENÎZMEN 
A. Ş. ESMER 

Ş. ADALAN 
B.ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMBN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. P. EÖBVİT 
R. SALTÜÖ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. TANER 
C. TÜZEL 

KTFFTARTJT-t 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N.KANSU 
Ş.ÖDÜL 

P. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. P. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
1, S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 

Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK ' 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C, ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KİATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 

MARDİN 
E. ERGİN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
H. KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 
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NİĞDE 

A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. MENGI 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K.KAMÛ 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGÎN 

AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETÎNKAYA (î.) 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 
A. K. YlĞlTOĞLU 

ANKARA 
F. R. ATAY 
î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (BakEn) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (I.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN ı 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER* 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
S. TEKELlOĞLU 

SîtRD 
A. R. ESEN 
E. KILICCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMIR 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 

K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
D. EYlBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

[Oya katilmıy anlar] 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (I.) 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
K. SUN ( t ) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
H. C. ÇAMBEL (Hasta) 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGINERI 1 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

— ı: 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (I.) 
A. M. ERHAN 
Dr. S. KONUK (Bakan) 

! M. B. PARS 
ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
R. N. GÜNTEKIN 

ÇANKIRI 
A. İNAN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. ALPSAR 
Dr. M. CANTEKlN 

DENİZLİ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 

50 — 

H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. R. INCEALEMDAR-
OĞLU 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
Gl. t. SÖKMEN 

GUMUŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 
C. SELEK 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSIDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERlKER 
F. Ç. GÜVEN 
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R.KORALTAN (î.) 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CÎMCOZ (I.) 
Dr. H. DÎKER 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. O. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
H. A YÜCEL (Bakan) 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞÜZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (î.) 
Z. ORBAY 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
M. K. ŞATIR 

ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

K"i"R-SFıHlR 
F. ÇOBANOĞLU (1.) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
S. PEK 
î. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
M. A. BÎNAL 
T. F. SILAY (Başkan-
vekili) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
A. TÎRÎDOÖLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
K. EVLÎYAOĞLU 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
(Bakan) 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞ-
Lü (1.) 

MUŞ 
H. KILICOÖLU (Harta) 

NİĞDE 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
I. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
F. SİRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENAt 

SÎNOB 
C. K. İNCEDAYI (Baş
kan V.) 
H. ORUCOÖLU 

1. H. SEVÜK 
SİVAS 

Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK (1.) 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R.APAK 
F. ÖZTRAK 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ 
(Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

UEFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

VAN 
M. BOYA (1.) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇİ 

[Açık miUetvekillikleri] 
Zonguldak : 1 
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Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 4670 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 

kanuna verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekimserler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
280 
280 

0 
174 

0 
l 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇBL 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M.AKSOLEY 
Gl.N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. ONAT 
F. TjRlTOĞLU 

[Kabul 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. S. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGlNERt 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SlMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

edenler] 
ÇORUH 

A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKIN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNYER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKlN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMlK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

132 — 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMlRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. U. AYKURT 
I. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. CANBOLAT 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. A. AĞAKAl 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 



HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

ÎÇEL 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENIZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
î. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMÜRSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
I. H. ÜLKMEN 

Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPÎKMEN 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMIREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
H. ÇELEN 

B : 61 10 
R. SALTUĞ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
R. ÖZSOY 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
N. ERİM 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK ' 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
E. TOKTAR 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 

6.1946 O : 1 
I. ERTEM 
Ş. R. HATtBOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZIT 
A. H.TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUÖLA 
A. ÇAKIR 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. MENGI 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMlR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 
F. SIRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGlN 
Ş. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 

M. A. YÖRÜKER 
SEYHAN 

D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
S. TEKELlOĞLU 

A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 

StNOB 
C. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMIR 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SIRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
T. GÖKSEL 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER l 

YOZOAD 
M. ALLIOĞLU 
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C. ABAT 
Z.AEKANT 

AFYON KARAHISAR 
A. ÇETlNKAYA (î.) 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

ANKARA 
F. R. ATAY 
M. ERlŞ 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN (î.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMÎR (î.) 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
K. SUN (î.) 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL (Has
ta) 
H. R. ÖYMEN 

BURDUR 
M. SANLI 

B : 61 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

10.6.1946 O : 1 
I ZONGULDAK 

Ş. DEVRİN 

[Oya katılmıy anlar] 
BURSA 

Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ (I.) 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKlN 

ÇANKIRI 
B. ERKlN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
A. EGE 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
F. KALFAGIL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

ESKİŞEHİR 
I. ARUKAN 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMlR 

GİRESUN 
N. OSTEN 
Gl. I. SÖKMEN (I.) 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
T. C. BERlKER 
Dr. M. BERKER 
(Hasta) 

F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (I.) 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Y. K. BEYATLI 
S. ClMCOZ (I.) 
Dr. H. DlKER 
F. HAMAL 
A. R. TARHAN 
M. ÜSTÜN DAĞ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (I.) 
Dr. F. ECEVIT 
Z. ORBAY 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (I.) 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 

Ş. TANSAN 
R.VARDAR 

Koramiral Ş. OKAN 
I. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BlNAL 
F. GÖKMEN (I.) 
T. F. SILAY (Baş. V.) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TlRlDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
K. EVLlYAOĞLU 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
O. ERÇIN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (I. Ü.) 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(t) 

MUŞ 
H.KILICOĞLU (Hasta) 

NİĞDE 
H. TEPEYRAN (I.) 
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OEDÜ 
S. S. TARCAN (î.) 

RİZE 
H. C. &ELÜL 

SEYHAN 
H. ÇAKIR 
K. ÇELÎK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SÎÎRD 
B. TÜRKAY 

B : 61 10.6 
StNOB 

H. ORUCOĞLU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
Gl. P. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY (Baş
kan V.) 
H.IŞJK 
N. SADAK (I.) 
t. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

. 1^6 O : I 
TOKAD 

G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (î.) 
S. DAY (Bakan) 
D. EYIBOĞLU 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 
L. YAVUZ 

URFA 
H. S. COŞAR 

A.K. TECE£ 
E. TEKELİ 

VAN 
t. ARVAS 
M. BOYA (I.) 

YOZGAD 
s. tçöz 
Y. D. KARSLIOÖLU 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERÎŞÎRGÎL 
A. GÜREL 
A. R. İNÇEALEMDAR-
OĞLU (ö.) 
Y. Z. ÖZENÇt 

[A çık mili et v ektilikleri] 
Zonguldak : 1 

» • « 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 saydı 
kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
I. H. BALTAOIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGtL 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 

;;- u ye sayısı : 455 
Oyverenler : 303 

Kabul edenler : 3Q3 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katjlmıyanlar : 151 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[Kabul edenler] 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A K. YÎĞITOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 

— V 

M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

$ — 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇİOĞLU 
İL KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEV$1N 
F. TİRİTOÖLU 
T. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 



B : 61 10.6 
BİTLİS 

M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN * 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERI 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
M. BAHA PARS 
Dr. M. T. SlMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLt 

DENÎZLÎ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

Dr. B. UZ 
DİYARBAKIR 

0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDÎRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELAZIĞ 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMlRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. U. AYKURT 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

.1946 O : 1 
GUMÜŞANE 

II. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
01. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. II. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
I. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
Y. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 
H. A. YÜCEL 

KARS 
01. H. DURUDOĞAN 

Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
t. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANTK 
S. ARTEL 
R. FENMEN 
S. PEK 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
A. TAŞKAPILI 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
R. PEKER 
E. TOKTAR 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
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K. EVLİYAOĞLU 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
0. TANER 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATIPOÖLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
H. KİTABCI 

B : 61 10 
MUŞ 

K. KOTAN 
NİĞDE 

A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜRSOY 
H. MENGÎ 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMÎR 
•Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGÎN 
S. ERBAY 
t. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

6.1946 O : 1 
SEYHAN 

D. ARIKOĞLU 
S. TEKELÎOĞLU 
H. Uran 

SÜRÜ 
E. KILIÇCIOGLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R, Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON ^ 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Oı/a h'atılm tya n lar ] 

AFYON KARAHİSA* 
A. ÇETİNKAYA (1.) 
A. TAŞKAPILI 

ANKARA 
F. R. ATAY 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (t) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (t.) 
H. KARAN 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
H. R. ÖYMEN 
K. SUN (1.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Has
ta) 
H. R. ÖYMEN 

Dr. Z. ÜLGEN 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (1.) 
Dr. S. KONUK 
(Bakan) 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKIN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

DENİZLİ 
A.EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKtT (Hasta) 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAömOĞLU 

ERZİNCAN 
F. KALFAGİL 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
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E. SAZAK 
GAZÎANTEB 

Ş. ÖZDEMİR 
GÎRESUN 

Gl. t SÖKMEN (î.) 
GtîMÜŞANE 

Ş. ERDOĞAN 
E. GÜRELİ 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 
A. TÜRKMEN (t.) 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (î.) 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 

ÎSTANBUL 
Gl. R, BELE 
Y. K. BEYATLI 
S. CÎMCOZ (î.) 
Dr. H. DtKER 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
A. R. TARHAN 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 

B : 61 10.6 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Bakan) 
H. ÇORUK (î.) 
Z. ORBAY 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
M. K. ŞATIR 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (t) 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERÎM 
Koramiral Ş. OKAN 
t. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY (Başkanve-
kili) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOÖLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
T. TEMELLİ 

. 1946 O : 1 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
0. ERCİN 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPTNAR 

MARDİN 
1. F. ATiPAYA (t. Ü.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
0. KARAMUĞLA 
F. O. MENTESEOĞLU 
(î.) 

MUŞ 
H. KELIÇOÖLU (Has
ta) 

NİĞDE 
H. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
1. ÇAMAŞ 
S. R. TARCAN (t.) 
H. YALMAN 

RİZE 
H. C. BELÜL 
F. SİRMEN (Bakan) 

SF.YHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİÎRD 
A. R. ESEN 

SİNOB 
C.K.İNCEDAYI (Baş-
kanvekili) 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
Amiral H. GÖKDALAY 
H. IŞIK 
N. SADAK (1.) 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

TOKAD 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URPA 
H. S. COŞAR 
E. TEKELİ 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA (1). 

YOZGAD 
s. tçöz 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞİRGÎL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZELÇİ 

[Açık m illetvekülikleri] 
Zonguldak : 1 
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S. Sayısı: U f i yaek 
Kütahya Milletvekili Dr. Ali Süha Delilbaşı'nın, Dilekçe 
Komisyonunun 25 .1.1946 tarihli HaftahktKarar cetve
lindeki 2302 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine 
d^ir önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

raporu (4/66) 

Sağvft ye Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
T. S. M. M. 

Sağhk ve Sos. Yar. Komisyonu 4 . VI . 1946 
Esas No. 4/66 
K.No.9 

Yüksek Başkanlığa 

Kütahya Milletvekili Dr. Ali Süha Delilba
şı'nın Dilekçe Komisyonunun 21 . I . 1946 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2302 sayılı ka
rarının Kamutayda görüşülmesine dair olup mü
zakere sonunda Kamutayca Komisyonumuza ha
valesi kaimi ve tevdi buyurulan; Ankara - Cebe
ci caddesi 95 numarada oturan emekli Dr. Ön-
yüzbaşT ihsan Canel'in durumu komisyonumuzca 
incelendi. Keyfiyetin müzakeresine geçilmeden 
önce: 

Konu hakkında izahat vermek üzere davet 
edilmiş olan Millî Savunma Bakanlığı, Zat ve 
Sıhhat işleri Daireleri Başkanlariyle ilgili şube 
müdürünün izahatı ve bu meyanda; komisyonu-
za getir.Ujmiş olan sabık Millî Savunma Bakan
lığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanı ve halen An
kara Tıp. Fakültesi Dekanı General Dr. Profe
sör Abdülkadir Noyan'ın, kendi başkanlığı za
manında yapılmış olan bu muamelenin cereyan 
tarzı, emekli Dr. İhsan Canel'in geçirdiği hasta
lığın şekil ve safahatları ve bu konudaki ilmî 
malûmatla şahsi kanaatini ve düşüncelerini be
lirten izahları dinlendi. 

Gerek dinlenen bu beyanat ve alınan izahat
tan ve gerekse dosyası üzerinde yapılan incele
melerden sonra: 

1. — Dilekçe sahibi Dr. İhsan Canel'in 1933 
senesi okuldan mezun olduğu 1935 senesinde 
vazifede olarak bulunduğu Artvin Hudut Tabu
ru tababetinde iken aynı senenin Temmuz, 
Ağustos aylarında askerlik şubelerinin muaye

nelerine memur edildiği ve bu vazife ile Şav
ş a t ' t a Poshof'a giderken çok arızalı olan bu 
yollarda attan düşerek bir defayans geçirdiği ve 
kendine geldikten sonra sol mafsalı rikbesinde 
kızartı ve ces ile şiddetli veca ararı veren tro-
matik bir mafsal iltihabı şüphesiyle tedaviye 
alındığı anlaşılmakta ve yukarıda adı geçen Mil
lî Savunma Bakanlığı salahiyetli temsilcileri 
tarafından verilen izahattan ve Dr. İhsan Can-
el'e aait olup Komisyonumuza ibraz edilen (18) 
kıta sıhhi heyeti raporlarından da mumailey
hin 15 . I . 1936 tarihinde Trabzon Askerî Has
tanesi sıhhi heyetinden aldığı raporla başlıyarak 
emekliye ayrılmasını doğuran Gülhane Hastane
si sıhhi heyetinin verdiği 12 . II . 1944 tarihli 
raporun verildiği tarihe kadar muhtelif tarih
lerde ve muhtelif sıhhi heyetlerin muayenesin
den geçtiği görülmekte ve nihayet, iki seneden 
fazla hava tebdili alan ve sıhhi durumunun 
yurdun her yerinde kayıtsız şartsız ve her şekilde 
faal askerlik ödevini göremiyenlerin emekliye 
çıkarılması hakkındaki usule uyularak kendisi
nin emekliye çıkarıldığı görülmektedir. 

2. Dr. ihsan Canel'in 1935 senesinden 1944 
senesine kadar muhtelif sıhhi heyetlerden aldığı 
(18) kıta raporun tetkikinden anlaşıldığına 
göre mumaileyh, attan düştüğü tarihten başlı
yarak emekliye ayrıldığı tarihe kadar devam 
eden ve (raporlarda anemi ve zafiyet ve lokope-
ni) şeklinde ifade edilen umumi beden ve kan bo
zukluğu, hiç şüphesiz ki, sukutun meydana ge-
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tirdiği osteomiyelitin ve ona bağlı diğer bünye 
teşevvüşlerinin bir neticesi ve bugün dahi ken
dini hissettiren bir sekelidir. Attan düşme
den mütevellit ilk artrit ile başlıyan ve uzun 
zaman (ostemiyelit) had hecmeleriyle te
madi eden marazi hal tedavi ve istirahata rağ
men bertaraf olmamış, bütün diğer mevziî, fizi
kî tegayyürler geçtiği halde bünyede teessüs 
eden bu kan bozukluğu geçmemiş ve binnetice 
bedenî sây kabiliyetini mühim bif nispet dâhi
linde ihlâl etmiştir. 

Sıhhi durumu bu halde bulunan Dr. ihsan 
Canel'in malûl addedilmesi gerekirken mahza 
(551) numaralı kanunun emraz cetvellerinde 
hastalığının adı bulunmaması yüzünden: ilgili 
dairesinin aynı noktai nazarı kabul etmiş olma
sına rağmen malûl olarak emekliye ayrılmasını 
mümkün kılamamıştır. 

îşte elde mevcut kanunun bu bariz ve herkes
çe kabul ve tasdik edilen noksanlığının seneler-
denberi tashih ve tadili cihetine gidilmemesi ve 
Sağlık Komisyonumuzun birçok defalar münasip 
vesilelerle yaptığı temennilere rağmen maluliyet 
cetvelinin yeni ilmî telâkkilere ve medenî mem
leketlerin kabul ettikleri sistemlere uydurulma-
ması yüzünden birçok hakların ziya a uğradığı 
ve bunlar gibi Dr. îhsan Canel'in de aynı eksik
liğin kurbanı olduğu anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında Dr. îhsan Canel'in Di
lekçe Komisyonumuzun tavsiye ettiği şekilde 
yetkili mahkemeye müracaat yoluyla dahi hak
kını alabilmesine imkân yoktur. 

Bu sebepledir k i : Bu vatandaş her şeyin, her 
formalitenin üstünde hakları ariyan Büyük Mec
lisimizin atıfet kanadının altına iltica etmiş ve 
yine onun adalet hissine başvurmuştur. Bu du
rum karşısında Komisyonumuz: 

A) Dilekçe sahibi Dr. ihsan Canel'in sıhhi 
durumunun bir defa da Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Yüksek Sağlık Şûrası tarafından 
temyizen tetkikma ve şûranın gerek dosyası üze
rinde yapacağı incelemeler ve gerek münasip 

göreceği bir hastanede yatırarak toplıyacağı mü
şahedeler sonunda bir karar vermesine ve bu ka
rara göre Doktor ihsan Cemal hakkında katî 
muamelenin yapılmasına. 

B) Bu gibi eksikliklerin izalesini temin ede
cek olan yeni kanun tasarısının Büyük Meclise 
tevdiine kadar geçecek zaman zarfında bu şe
kilde kanunda meskût ve fakat maluliyeti müs-
telzim haller karşısında, herhangi bir haksızlı
ğa mahal kalmamak için alâkalılar tarafından 
yapılacak müracaatlrın reddedilmiyerek, keyfi
yetin aynı şekilde Yüksek Sağlık Şûrası tarafın
dan tetkik edilmesine ve bu gibilerin durumla
rının behemahal bu şûraca incelenmesinden sonra 
haklarında katî muamelelerinin yapılmasını uy
gun bir tedbir olarak mütalâa etmiş ise de; hali 
hazırda mevcut kanun üstünde bir muameleyi 
istilzam eden bu işin ancak kanun yoluyla tahak
kuku zaruri olduğuna göre gerek, konuşmaya 
esas teşkil eden Dr. Cenel'in şahsî hakkının ih-
kakmı ve gerekse kanunda eksik görülen nokta
ların düzenlenmesini temin edecek bir kanun ta
sarısının Milletvekili bir arkadaş tarafından 
gerekçesiyle birlikte hazırlanarak Yüksek Başkan
lığa takdiminin zaruri olduğunu komisyonumuz
ca oybirliğiyle muvafık görüldüğünü saygıla
rımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Ko. Başkanı Bu R. Söz. Kâtip 

Kütahya Bursa Amasya 
Dr. A. S. Delübaşı Dr. M. T. Simer Z. Tarkan 

Burdur Denizli Edirne 
Dr. A. B. Yeşilyurt H. Berkman Dr. F. Memik 

Gazianteb Bilecik istanbul 
Dr. M. Canbolat Dr. M. Suner Dr. G. Ataç 

Kastamonu Konya Malatya 
R. Saltuğ Dr. O.Ş. Uludağ Dr. C.özelçi 
Manisa Ordu Sinob 

Dr. Ş. E. Kâatçılar Dr. Z. M. Sezer Dr. B. Kökdemir 
Seyhan 

Dr. K. Satır 

m> •• 
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6.-Sayısı-: 156 
Ünüversiteler kamımı tasarrsı ve MHtt Eğitim ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1/579) 

T. e. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 27 , IV . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6 - 1121, 71 -490 
Büyük Millte Meclisi Başkanlığına 

Mîllî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 'Kurulunca 25 . IV . 1946 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Üniversiteler Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
arzeöerâm. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Ortaçağda 'kuralttp yüzyıl la boyunca -devam etmiş olan yüksek biBm ve öğretim kurumlarımız, 
Ja&te son yüzyıüar^a, zamanın ihtiyaç ve ilerlemelerine uygun bir yeterlik gösteremedikleri için, 
-garp medeniyetine yö»e$me ardalarının kesinleştiği XVT>II. yüzyıl sonu Ve XIX yüzyıl başlarında 
bu kurumlardan ümit kesilerek eski bilim geleneği ve durakları kendi hallerine bırakılmış ve «Mek
tep» adiyle yeni bir bilim ve öğretim sistemi kurulmağa teşebbüs edilmiştir. 

Türkiye'de -bastı ümversiteleıjiınie betozer bir üniversite kurmak fikri, ilk defa 1845 de, tanzima-
tm eğitinv ıslahat hareketleri ayasında görülmüş ve türlü safhalardan geçen bu teşebbüs, ancak ikin
ci meşrutiyet döneminde tıp, hukuk, edebiyat ve fen fakülteleriyle bir bütün halinde «İstanbul 
Pftr4U£8a«mH» nus; kurulmasjyle, esas maksada yâklaşabilmiştir. 1919 tairhinde bu kurumun bilim ve 
1922 de de yönetim özerkliği tanınmış ve Cumhuriyet, Türkiye'nin tek üniversitesi olan «İstanbul 
Darülfünunu» nu bu safhada bulmuştur. 

Cumhuriyet devrindin ilk on yılı, darülfünunun bir üniversitede bulunması gerekli karekterlere 
temam sahip olmadığını, görevini her bakımdan yapamadığını ve bu kurumun yeni baştan düzen
lenmesi gerektiğini göstermiştir. Bu sebeple de 1933 tarihinde İstanbul Darülfünunu kaldırılmış ve 
yerine 31 Mayıs 1933 tarihli 2252 sayılı kanunla «İstanbul Üniversitesi» kurulmuştur. 

Bugün 2467 sayılı ve 29 . V . 1934 tarihli kanun hükümleri ve buna dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca hazırlanan 11 . X . 1934 tarihli yönetmelik esasları dairesinde yönetilen İstanbul Üniver
sitesi, on üç yıllık bir çalışma dönemini tamamlamak üzere bulunmaktadır. Bu kurumun bu on 
Üç yıllık hayatı gözden geçirilecek olursa, darülfünunun başaramadığı birçok işleri görmüş ve 
onun ulaşamadığı bir olgunlaşmîya yaklaşmış olduğu ortaya çıkar. Bununla beraber, Üniversitemi
zin daha birçok eksikleri olduğu, başanlacak daha pek çok önemli ödevleri bulunduğu da bir ger
çektir. Kurumun hayatı ve geçirilen deneyler, Üniversite için kuruluşunda konulmuş olan esasla
rın doğruluğunu ve bunların birgün önce bütünlenmesi gereğini göstermektedir. 

Cumhuriyet idaresi bir taraftan da Devlet merkezinde bugün Hukuk, Dil ve Tarih - Coğraf
ya, Fen ve Tip Fakültelerinden müteşeî&îl ofaırak ilişik kanun tasarısı ile teşkilâtlandırılması dü
şünülen Ankara Üniversitesinin, çekirdeğini kurmağa, daha ilk, günlerden teşebbüs etmiş ve birin
ci olarak 5 Kasım 1925 de, memlekette başlıyan hukuk devriminin gerektirdiği bilgi ve anlayışa 
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sahip genç bir hukukçu nesil yetiştirmek amaciyle Adalet Bakanlığına bağlı olarak «Adliye Hu
kuk Mektebi» ni açmıştır. 1927 de Ankara Hukuk Fakültesi adını alan ve teşkilâtı genişletilen bu 
kurum, 30 Mayıs 1940 tarihli ve 3848 sayılı kanunla da Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 

Ankara Üniversitesinin kuruluşu yolunda atılan ikinci adımı, 14 Haziran 1935 tarihli ve 2795 
sayılı kanunla Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin açılması teşkil eder. Bu fakültenin kurulu
şundaki amaç, millî kültürümüzün esas temelleri olan dil ve tarihimizi, bilim metodlanna göre 
incelemek ve her iki alanda gerçek değerlerimizi belirterek ilim dünyasına millî varlığımız ve kül
türümüz hakkında sağlıyacağı yeni verilerle bu konuları Milletlerarası bilim değerinde aydınlat
mak ve ilerletmek düşüncesi idi. Bu disiplinlerin tenkit fikri ve serbest düşünüşle bir anlayış ter
kibine yükselmesi ve bir taraftan kullanılan bilgi metodlarmın değerini, diğer taraftan bu fakül
tedeki bütün öğretim konulannm sosyal mahiyetlerini meydana çıkarma yoluyla bir toplayıcı an
layışa varması için, 1939 - 40 öğretim yılında bu fakülteye bir de felsefe dalı eklenmiştir. 

Ankara Üniversitesinin müspet bilimler cephesini tamamlıyacak olan Fen Fakültesi de, 17 Ey
lül 1943 tarihli ve 4492 sayılı kanunla kurulmuş ve üç yıldanberi derece derece gelişmesini ta
mamlamakta bulunmuştur. 

Devlet merkezinde bir Tıp fakültesi kurma teşebbüsü, ilk defa Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığımızı bu işle görevlendiren 9 Haziran 1937 tarihli ve 3228 sayılı kanunla başlamışsa da, bu 
alanda yapılan işler ikinci cihan harbinin başla ması dolayısiyle sözü geçen fakültenin yapı ha
zırlığından ileri gidememiş ve ancak 20 Haziran 1945 tarihinde kabul edilen 4761 sayılı kanunla 
bu fakültenin kuruluşu görevi, Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş ve 1945 ders yılı başında öğre
timine başlıyan bu kurum, üç yılda tamamlanmak üzere Ankara Üniversitesinin bünyesi içinde ye
rini almıştır. Dört fakültesinin kuruluş ve evrim safhaları kısaca özetlenen bu ikinci Üniversitemi
zin artık bir rektörün idaresinde teşkilâtının tamamlanması zamanı gelmiş olduğundan ilişik ka
nun tasarısında bu cihet dikkate alınmıştır. 

12 Temmuz 1944 tarihinde 4619 sayılı kanunla İstanbul Teknik Üniversitesi adı altında mem
leketimizde kurulan ilk teknik üniversitemizin temelini, 1883 te İstanbul'da açılan ve türlü safha
lardan geçerek Cumhuriyet idaresine «Mühendis Mektebi» adi altında malolan kurum teşkil et
mektedir. 

Mühendis Mektebi, 1275 sayılı ve 17 Mayıs 1928 tarihli kanunla « Yüksek Mühendis Mekte
bi » olarak adlandırılmış ve kendisine tüzel kişilik verilerek katma bir bütçe ile yönetimine 
başlanmıştır. 18 Mayıs 1935 tarihinde 2718 sayılı kanunla, kurumun Bayındırlık Bakanlığınca tâ
yin olunacak bir müdürle idaresi yolu tutularak yönetim bağımsızlığı sınırlandırılmış ve 2985 
sayılı, 28 Mayıs 1936 tarihli kanunla da genel bütçeye geçirilerek tüzel kişiliği geri alınmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı bulunan bu kurum 1935 yılına gelinciye kadar Fransa'daki 
Ponts et Chaussees Yüksek Mühendis Okulu nevinden bir öğretim durağı olarak yalnız yol ve 
demiryolu ve inşaat yüksek mühendisleri yetiştirilmekte idi. 1933 te İstanbul Darülfünununun 
lâğvi sırasında Fen Fakültesi, makine ve elektrik enstitüsü kaldırılarak, Yüksek Mühendis Okulu 
teşkilâtı arasına alınmış ve bu suretle sonradan makina - elektrik, mimarlık, muhabere işleri şu
beleri ile birlikte kurumun uzmanlık kolları çeşitlendirilip genişletilmiştir. 22 Eylül 1941 tarih 
ve 4121 sayılı kanunla Millî Eğitim Bakanlığına bağlandıktan sonra da burada tayyare ve gemi 
inşaatı yüksek mühendislerini yetiştirecek birer şube daha açilmştr. 

Yüksek mühendis Okulunun, teknik alanda bir taraftan öğretim, bir taraftan da araştırmalar 
yapma ve yaptırma görevi, bu kurumun da başka memleketlerde olduğu gibi bir üniversite halin
de teşkilâtlandırılmasını gerektirmiş ve bugün İstanbul Teknik Üniversitesi adı altında inşaat, mi
marlık, elektrik ve makina fakülteleriyle kendisine düşen öğretim ve inceleme görevlerini yap
makta bulunmuştur. 

Kuruluş ve yürüyüşleriyle bugünkü halleri böylece anlatılmış bulunan üç yüksek bilim kura
ğımızın ve bundan sonra açacağımız benzerlerinin, demokrat bir cemiyetin gerektirdiği demok
rat prensiplerle işleyebilmesi ve kendi varlığı içerisinde doğrudan doğruya cemiyete karşı sorum 
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lu olarak gelişebilmesi için şu iki bakımdan bünyesinde bazı yeni ilerleme imkânlarım kazandı
rıcı tedbirlerin almması gerekli görülmüştür. 

a) Her türlü görevlerinde özerkli olmak, 
b) Öğretim elemanlarını, belli kurallarla ve haklarla yetişip çalışmalarını sağlıyarak görev

lendirmek. 
1933 yılında kurulan istanbul Üniversitesi, kruluşunu tamamlıyabilmek üzere, üniversite ıs

lahatı için getirilen İsviçreli Profesör A. Malehe'in raporunda da tavsiye edildiği veçhile , geçi
ci bir yönetim rejimine bağlanmış ve denemelerden elde edilecek sonuçlara göre devamlı yöne
tim şeklinin tesbiti doğru görülmüştür. 

Bakanlar Kurulunun 11/X/1934 tarihinde kabul ettiği yönetmenlikle düzenlenen üniversite yö
netimi merkezciliğe dayanmakta ve bütün yönetsel yetkiler Millî Eğitim Bakanına ve yine on
dan yetki alan rektöre verilmiş bulunmaktadır. Fakülte kurumlariyle dekanlarının, üniversi
t e kurulunun'yetkileri ise danışma mahiyet ve derecesindedir. 

İstanbul üniversitesine verilen ve yeni kurulun üniversitelerimizde -de bugün uygulanmakta bu
lunan yönetsel şekil, dünya üniversitelerinin yönetim şekillerine benzememekle beraber, o günkü ih
tiyaçlardan doğmuştu. Yeni kurulan bir üniversitenin organları henüz tam olmadığı için, yöne
timinin onu kuran Bakanlığın elinde bulunması gerekli idi. Ancak 2252 sayılı ve 31 mayıs 1933 tarih
li kanunun göz önünde tutuğu geçici deneme devresinin yeterliği kanaatine varılarak İstanbul üni
versitesiyle diğer üniversitelerimize kesin bir yönetim şeklini vermek zamanı gelmiştir. 

Üniversitelerimize, bir taraftan bütün dünya üniversite yönetimlerine, diğer taraftan da ıııeın-
lekttimizin isteklerine ve görgülerimizin verdiği sonuçlara uygun bir yönetim şekli vermek için, 
Millî Eğitim Bakanlığı üniversitelerimize gerekli incelemeleri yapmıştır. 

Üniversitelerin yönetim şekilleri için umumi bir sistem olmamak ve değişik memleketler üni
versitelerinin yönetimleri tarihî, millî, ekonomik hattâ dinî ve mezhebi sebeplerden dolayı farklı 
şekiller göstermekle beraber, aralarında esaslı benzerlikler ve müşterek temeller vardır. Bu müş
terek temellerden başlıcası üniversitelerin bilimsel, yönetsel özeklikleri olması, öğretim üyelerini, 
organlarını seçme yetkisine malik bulunmalarıdır. Fakülte ve üniversitelerin diğer Devlet kurum
larına benzemiyen bir yapıda olmaları ve bu sebeple yönetimlerinin ayrı bir görgü ve uzmanlığa 
ihtiyaç göstermesi; bu fakülte ve üniveristelerin; diğer yönetim teşkilâtının dışında, özerlikleri ve 
tüzel kişilikleri olan ve Millî Eğitim Bakanına doğrudan doğruya bağlı bulunan ayrı bir yöne
time ve ayrı bir bütçeye sahip bulunmalarını gerektirmektedir. 

Üniversiteler gibi çeşitli bilgi ve uzmanlığa ayrılmış kurumların, merkezden ve bir elden, yö
netilmesine imkân yoktur. Böyle bir yönetim şekli kuruluş devirlerinde fayda verse bile fakülte 
ve üniversitelerin gelişmesini sağlıyamaz: üniversiteler ancak kendilerini oluşturan birçok ünite
ler halinde ve her ünite kendi içinde kurulacak kurullar ve bunların seçtikleri başkanlar tarafın
dan yönetilmek, diğer bir deyimle üniversite kurumları bütün üniversite elemanları tarafından yü
rütülmek lâzîmgelir. Üniversite üyeleri için araştırma, öğretim nasıl bir görev ise, kendi kurumu
nun kendisinin yönetmesi de aynı suretle bir ödevdir, ve üniversiteler ancak böyle bir yönetim 
şekliyle gelişmişlerdir. 

Bu yeni şekle göre görev ve sorumluluk, bütün üniversite öğretim üyeleri arasında yayılmış 
olacak ve türlü bilgi ve uzmanlığa dayanan bu işin ağır sorumluluğu rektörlüğün ve bakanlığın 
üzerinden kalkarak daha geniş ve kuvvetli bir temele dayatılmış ve işlerde çabukluk ve uzmanlık 
sağlanmış bulunacaktır. ' " "•: '*""r c * T " 

Bunun tabiî bir sonucu olarak üniversite öğretim meslekinin de, kendi yapısına uygun esaslara 
bağlanması gerekmektedir: 

İkinci meşrutiyetten önceki ve sonraki dönemlerde bir üniversite kurulması için yapılan dene
melerin başarı sağlıyamamasınm en büyük etmenlerinden biri de, tam bir üniversite öğretim mes
lekinin düzenlenememiş olmasıdır. Çünkü modern üniversite fakülteleri şeklinde kurulmak isteni
len fakültelerimizde öğretim görevleri, hayatlarını ve çalışmalarını yalnız bağlandıkları bilim ko
lunun öğretimine ve bu konu üzerindeki.çalışmalara kendilerini ayırmış kimselere verilemiyor; baş-
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ka. memurluk, işlerinde veya mesleklerde çalışanlara dağıtılıyordu. Hukuk fakültemizde yargıçlar-
ve memurlar, Tıp Fakültemizde pratisiyen hekimler ve öteki fakültelerde de ayni; durumdaki 
elemanlar esas görevlerine ek olarak öğretim yapıyorlardı, tkinci meşruıtiyet döneminin ilk y-ıllarin-
da öğretim meslekinin ayrı ve bağımsız bir meslek- olması gareği duyulmuş ve hukuk, fakülteisnde 
profesörlük eden bir kısım yüksek memurlara, memurluk veya öğretim mesleklerinden birini ysğjfi** 
meleri.teklif olunmuşsa da, kanuna dayanan bir üniversite öğretim mesleki kurulup•düzenlenerme-
diği için bu adım öğretim heyetinin daha ziyade zayıflaması gibi menfi bir sonUç verdiğinden, kısa 
bir /aman sonra, bundan vazgeçilmiştir. 

Üniversitelerin gelişmesinde, düzenli ve özel bir öğretim mesleğinin kurulması, çok? gerekil bu* 
lunmakla beraber bunun esaslarının sağlamı bir yolda atılabilmesi için, türlü b a k ı l a r d a n ineeieiBieler 
ve deneyler yapılması gerekli olduğu da bir gerçektir. îşjte bu sebeplendir ka,bvt>koştu, üzerinde-
gereği gibi durulmuş ve yapılan inceleme ve dememeler artık; üöiversite: öğretitn mesleğiûân kanuna 
hükümlerine bağlanabilecek bir duruma geldiğini gösterdiğinden, ilişikkanun tesaiîsnia bımıısağlı-t 
yacak gerekli hükümler konmuştur. Bu yollan, bu gün var olası ve ilerde yurluaıdaıha başka yarlerinde 
kurulacağı şüphesiz bulunan ümyersitelLerimiziln, muhtaç, oldukları bdliaı ve öğretim - el^ttaaujanaa '•• 
bir gün önce ve esaslı bir şekilde sahip olacakları ümidindeyiz. 

Üniversitelerin yüksek bilimleri öğretmek ve bu bilim kollarında yüksek uzmanlar yetiştirmek5 

görevlerinin yanında ve daha üstün bir önemde bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak* millet
lerarası bilimin genel gelişmesine ve evrimine bu çalışma ve- araştırmalarla yardûn eifer&ek görevinin-
bulunduğu herkesçe bilinmektedir. Üniversiteler* bilimin henüz işlenmemiş olanJ&rmı araştırmak, 
yeni incelemeler ve buluşlar yapmak, yayumiarda bulunmak, yarrnm bilimini ve balitol«r^d&yana««&--
uygulamaları hazırlamakla ödevlidirler. Üniversite öğretim mesleği üyeleri, kendilerini sürel< bir yol
da bu bilimsel araştırmalara ve yayımlara bağlamakla, yalınız bugünün bilimiyle değil yannki 
bilimin esaslarını da kurmakla görevli oldukları için, kendilerini tamamiyle bu mesleğe bağ^mak1 

yükümündedirler. 
Üniversite öğretim mesleğinin gösterdiği özellikler dolayısiyle, bu meslek için devlet memurları 

hakkında kabul edilmiş olan genel hükümler yetmemektedir. Üniversite öğretim mesleği için de, 
devlet memurları hakkında konulmuş olan genel hükümler dışında, yargıçlar, dışişleri memurla
rı, ilk ve orta öğretim öğretmenleri için yapıldığı gibi, özel kanun hükümleri bulunması gerek
mektedir. Bu hükümler aynı zamanda bilim hayatının üniversite dışında gelişmesini ve gerek 
devlet kuruluşlarına, gerek iş hayatının, bilim değerleri yüksek elemanlardan daha geniş ölçüde 
faydalanmalarını da sağhyacaktır. 

Anaçizgileri. belirtilen yukardaki sebeplerle, gerek üniversitelerimizin özerklikle yürümesini 
sağlamak ve gerek üniversite öğretim mesleği üyelerinin bağlı olacakları yetişme, seçilme ve yük
selme şartlarmı belli esaslara bağlamak üzere, sunulan «Üniversiteler kanunu tasarısı» hazırlan
mıştır. Tasarı dokuz bölüme ayrılmakta ve 74 esas ve 11 geçici maddeden ibaret bulunmaktadır. 

«Genel hükümler» başlığı altındaki birinci bölüm, üniversitelerin bilim ve yönetim işlerinde 
haiz olacağı özerklik ve tüzel kişiliğin niteliğini ve sınırlarını tayin ederek üniversitenin tanıma 
m yapmakta ve memlekette yüksek bir,bilgi ocağı olarak yukardaki ilkelerle yeniden teşkilâtlandı
rılan bu kurumların, millî iş bölürnünde payına, düşen görevleri belirtmektedir. 

Üniversiteler; ayrı yarı tüzel kişiliklerden oluşan ıbirer birlik sayılmıştır. Gerçekte-üniver
site birliği içinde her fakülte ayrı özerlik göstermekte, ve her birinin ayın bir görevi ve çalış* 
ma usulü bulunmaktadır. Bilimsel ve yönetsel bicözerliğrn sağlanabilmesi için. üniversite hayatı 
gelişmiş memleketlerde olduğu gibi, bizde de fakültelerin kendi kendilerini: yönetmek imkânına 
malik olmaları ve üniversite.birliği için de ayrı bir tüzel kişilikleri bulunması lâzımdır., Bu -.özerk
liğin ve tüzel kişiliğin bir kısım enstitü ve kurumlara da tanınması birtakım kolaylıklar ve. fayda--
lar : sağlıyacağtır. İJususiyle Tıp .Rakültesinm radyoloji, Dişçi okulu gibi, bazı kurumlarına' böy
le tüzel kişilik tahındijp ve döner-sermaye, verildiği takdirde, bunların giderleri karşılığı. olarak* 
alacakları; paralarla kendi kendilerine gelişmeleri koî^ylaşaJrüeceği gibi-ikendiler-i için^lâzım . olan< 
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malzemeyi daha kolay ve çabuk tedarik etmeleri de kabil olacak ve bu, enstitü've kttrtiB^arifl yo^ 
netiminde büyük gelişme sağlıyacaktır. Aynı .suretle Tıp fakültelerinin üzerlerine almakf öâe¥i«âe^ 
kaldıkları hastanelerin idaresi fakülteye bağlı vefâkat tüzel kişiliği ve d&fler;'serâ*«yesi -olan bir khı-
ruma verildiği takdirde, hem bunlar üzerinde kuvvetli bir yönetim kurmak, h e » öte* b t i t ^ işierhli 
kolaylaştırmak; ve'fakülteyi yapısına uymıyan bir yükten kurtarmak mümkün olacaktır: 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri bu düşüncelere ve sebeplere dayanmaktadır. Tasarınin ü-
çüncü maddesi ise üniversitelerimizin genç neslin eğitimi ve yüksek öğrenimi bakımından yapmak
la ödevli olduğu hizmetleri göstermekte ve memlekette klâsik yüksek öğretimin üstünde gerçek' an
lamında bir bilim, inceleme ve araştırma hayatının kurulup gelişmesi yolunda üniversitede görev 
almış her dereceden öğretim elemanlarının ayrı ayrı ve bütün halinde neler yapmakla ödevli ol
duklarını saymakta; üniversitenin memleket meselelerini kendi esas öğretim ve inceleme köftulatı 
bilerek bunların işlenmesinde ve olgunlaştırılmasında ilgili Hükümet organlariyle işbirliğini sağ
layıcı hükümleri kapsamakta ve bu kurumların Türk topluluğunun genel seviyesini yükseltici bi
lim verilerini halka sözle ve yazı ile yaymak ödevini belirtmektedir. 

ikinci bölüm, üniversitelerimizin kuruluş ve işleyişini sağlıyan organların niteliklerini ve görev
lerini göstermektedir. 

Fakültelerin dört organı olması doğru görülmüş ve bunlar, a) Genel kurul, • b) Profesör
ler kurulu, c) Yönetim kurulu, d) Dekan olarak kabul edilmiştir (Madde 4) . Beşinci madde, 
genel kurulun kuruluşunu, yetkilerini göstermektedir. Bu kurulun İstanbul Üniversitesinin bu
günkü yönetmeliğinin kurduğu profesörler meclisinden farkı, fakültelerin bütün yönetim üyeleri
ni, yani profesörlerden başka, fakülte doçentlerini de içine almasıdır. Fakülte doçentleri, fakül
tenin bütün bilimsel çalışmalarına katıldıkları, hattâ gereğinde bir kürsü veya dersi dahi kendiken-
dilerine yönettikleri için, bunların fakülte işleri dışında bırakılmaları doğru görülmemiş, birçok 
işlerde araştırma-ve fikirleriyle çok faydalı düşünceler ortaya koyabilecekleri gözönünde tutularak 
«Genel kurul» bu yolda kurulmuştur. Ancak doçentlerinden herşeyden önce akademik çalışmalara 
ve işlere-bağlanmaları ve bu çalışmaların dışındaki günlük işlerle vakit kaybetmemeleri için onla
rın da katıldıkları bu kurula, fakülteleri ilgilendiren; tüzüklerin, öğretim ve imtihan yönetmelik
lerinin, programların hazırlanması gibi tamamenakademik işler verilmiştir (Madde 5). Ancak ge
nel kurulun bu işler hakkında, vereceği kararlar üçte iki çokluk kazanamadığı ve yönetim kurulu • 
tarafından lüzumlu gösterildiği takdirde; öğretim ve araştırma işlerinin en büyük sorumluluğu 
profesör ve ordinaryüs profesörlerin üzerinde olduğundan ikinci defa olarak meselenin profesörler 
kurulunda incelenmesi ve bir karara bağlanması doğru görülmüştür. 

Fakültelerin ikinci organı profesörler kuruludur. Bu organ da bir görüşme ve karar organı
dır. Bu- kurul; fakültelerin ordinaryüs profesörleriyle, profesörlerini içinde toplar. Doçentlerin" bil 
kuruluniyetkisine giren işlere yabancı kalmamaları için, bugün de olduğu gibi; her fakülteden iki 
doçentin bu kurula girmesi kabul edilmiş, ancak bugünkünden farklı olarak; bunlann> fafeül4se: do
çentleri ,ta»afmdan bir yıl süre ile-seçilmeleri ve kurulda oya iştirak etmeleri doğtfû^-^örühnöşt^r. 
Doçent, profesör, dekan ve rektör seçimleri gibi işlerle kürsü kurulması, kaldırılması-veya. birleş^ 
tirilmesi ve bütçe gibi işler bu kurula verilmiştir (Madde 6). 

Fakültelerin üçüncü organı yönetim kuruludur. Bu organ bir görüşme ve karâr orgailı olmak
tan ziyade yürütme ve yönetim organı durumundadır. Böyle bir organın kuruimasm&a beklenen 
amaç, üniversite işlerini fertlerden ziyade kurullara gördürmek, bütün dünyada olduğu gibi gemici 
bir görev olan dekanlıktan, şahısların ayrılmasiyle doğabilecek kararsızlıkları öriîemek; fakülte* 
yönetimlerinde devamlılığı, kararlılığı sağlamaktır. Yönetim kurulu; detanttı başkaahğiftdâ süre
si biten; dekanla profesörler kurulunun seçeeeği üç ordinaryüs profesör veyB pf^tfeaör^tea kurula
caktır. Süresi biten dekanın kurulda bulunması yönetimde devamlılığı ve k&rarMiğf' koruyacak, 
diğer profesörlerin' katılması da işlerin daha objektif ve genel bir görüşle toâ$arSifltfâs*nf 'sağlîya-
calrtarrj Diğer*kurulların kararlarının uygularıma ve yürütfülmesi için gereğuii yapacak; gütıltik 
işlerin gidişini ayarlıyacak olan bu kurul; işlerin genel kurul ve profesörler kuruni kara'rlâ'rlliâ 
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daha uygun bir tarzda görülmesini, dekanın daha objektif ve tesirli olarak iş başında bulunmasını 
sağlıyaeaktır. 

Bu kurula verilen önemli bir görev de, öğrenei işlerinde son başvurma yeri omaktır. Her fakül
tede öğrenciler tarafından öne sürülecek her türlü şikâyet ve itirazlar, son olarak bu kurulda ince
lenecek ve kesin karara bağlanacaktır. Fakülte bünyesi içinde halledilmesi gereken bu gibi işlerin 
şimdiki durum da gözönünde tutulmak suretiyle, fakülte dekanının başında bulunduğu yetkili dört 
profesörü içinde toplıyan bir komisyonda incelenmesi, artık bu gibi işlerle; diğer üniversite kurul
larının, bakanlığını Danıştayın uğraştınlmaması hem pedegoji ve hem de yönetim bakımından doğru 
görülmüş ve maddeye bunu da sağlıyacak bir hüküm konulmuştur (Madde 7). 

Fakültenin dördüncü organı olan dekanların, dünyanın her yerinde olduğu gibi, bu göreve se
çimle getirilmesi doğru görülmüştür. Bugün yürütülen sistem dekan olan profesörlerin akademik ça
lışmalarına çok engel olduğu gibi, değişik kürsü ve enstitülerden oluşan bir fakültenin bütün işleri
nin dekanın sorumluluğu altında görülmesi de dekanların hem teşebbüs kabiliyetlerini, şahsi so
rumluluk hislerini söndürmekte, hem de dekanlar için büyük ve ezici bir yük teşkil etmektedir. Da-

kanlığm vazife sınırlarını başka memleketler üniversitelerinde olduğu gibi normal bir duruma koy
mak ve buraya geçici bir süre için bir profesörü getirmek zaruridir. Fakülte işleri bir tek otorite 
yerine kurullara verilince ve ayrıca bir yönetim kurulu da bulununca dekanlığın geçici bir görev 
olmasında hiçbir sakınca kalmıyacak, tersine olarak fakültenin bütün öğretim üyelerinin fakülte 
işlerinin sahip ve sorumlusu olmalarını ve düşüncelerini açıkça belirtmek imkânını bulmalarını sağ
lıyaeaktır. Aynı zamanda dekan seçilen bir profesörün, kürsü ve enstitüsünün işlerinden tamamen 
uzaklaşmaması da önlenecektir. Bu düşüncenin tamamen gerçekleşebilmesi için, dekanlık süresi
nin iki yıldan fazla olmaması, süresi biten dekanın en az iki seçim donemi içinde tekrar dekan ol
maması hakkında hükümler konulmuştur. Ancak,süresi biten dekan, iki yıl süre ile yönetim kurulu 
üyesi olmak suretiyle yönetim işlerine katışmakta devam edecektir. Dekanların gelecek iki dönem
de seçilmemeleri hakkındaki hüküm, aynı zamanda, eski darülfünundaki seçim usulünün doğurdu
ğu fena sonuçların tekrarlanmasını da önliyecektir. Dekan, fakültede, seçim işleri kendisine veril
miş olan organ, yani profesörler kurulu tarafından ve fakültenin maaşlı ordinaryüs profesör veya 
profesörleri arasından ve iki yıl süre ile mutlak çoklukla seçilecektir (Madde 8.) 

Üniversite.organları hakkındaki hükümlere gelince 9 ncu maddede görüldüğü gibi, üniversite 
tüzel kişisinin üç organı vardır: senato; üniversite yönetim kurulu, rektör. 

•Senato; ünivesitelerin en yüksek ve yetkili organıdır. Bu organın kuruluşu, görev ve yetkileri, 
fakülte kurullariyle aralarındaki münasebetler tasarının 10 ncu maddesinde belirtilmiştir. Başka mem
leketler üniversitelerinde de bu yüksek organ vardır. Fransa gibi bazı memleketler dışında, bu organ her 
yerde bu adı taşımaktadır. Memleketimizde; üniversite, rektör, dekan, profesör gibi milletlerarası 
terimler kabul edilmiş olduğundan üniversitelerin hepsinde mevcut olan bu organın böyle millet
lerarası unvaniyle gösterilmesi hem birliğin sağlanması ve hem de bu kurulun niteliğinin tamamen 
belirtilmesi bakımından faydalı ve doğru görülmüştür. 

Senato; rektörün başkanlığında süresi bitmiş olan ve öğretim görevi başında bulunan önceki 
rektörden, dekanlardan ve her fakültenin iki yıl süre ile seçeceği iki ordinaryüs profesör veya 
profesörden, bir fakülteye bağlı olmaksızın doğrudan doğruya üniversiteye bağlı bulunan yüksek 
okullar varsa, bunların yine iki yıl süre ile seçecekleri birer temsilciden kurulacaktır. 

Senatonun üç türlü görevi vardır: 1. Üniversitenin birliğine ait kanun ve tüzük tasarılarını 
hazırlamak, yönetmelikler hakkında karar vermek, onursal doktorluk ve profesörlük gibi bir 
imtihanla bağlı olmıyan unvanlar tevcih etmek, 2. Fakülte genel kurullariyle profesörler kurul
larının yönetmelikler, bütçe, seçim, kürsü ve enstitü kurmak, kaldırmak ve birleştirmek işleri gibi 
kanunda açıklanan kendi onamma bağlı işleri onamlamak; 3. Fakülte kurulları kararlarından 
imtihan ve öğrenci işlerine ait olup bağlı bulunanlardan başka işlem ve kararlara karşı vâki ola
cak itirazları incelemek. 

Senatonun ikinci ve üçüncü görevlerinden dolayı kendisiyle fakülte kurulları arasında bir görüş 
ayrılığı bulunduğu takdirde senatonun işi karara bağlıyarak kendi görüş gerekçesiyle fakültelere 
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bildirilmesi ve fakültelerin işi tekrar inceliyerekyeniden karara bağlamaları ve fakülte kurulları 
eski görüşlerinde direndikleri takdirde senatonun son vereceği kararın kesin olması kabul edil
miştir. 

Senato üniversitelerin en yüksek başvurma organı bulunması ve bu organın kararlarının kesin 
olması, bu kararların artık bir idare veya yargı merciinde incelenmemesi ve ancak üniversiteler 
üzerinde Hükümet namına denetleme icra eden Millî Eğitim Bakanına işe elkoyma hakkının ta
nınması doğru görülmüştür. 

Üniversitelerin ikinci organını teşkil eden ve tasarının 11 nci maddesinde adı geçen üniversite 
yönetim kurulu, fakülte yönetim kurulları gibi bir yürütüm organı mahiyetindedir. Rektörün baş
kanlığında öğretim görevi başında bulunan bir önceki rektörden, dekanlardan ve genel sekreter
den kurulan bu kurul; kanunların, tüzüklerin ve senato kararlarının uygulanmasını sağlar ve bu
nun için gerekli tedbirleri alır bir önceki rektörle üniversitenin yönetiminin başında bulunan ve 
teknik yürütme ve yönetme işlerinden sorumlu olan genel sekreteri bu kurula girmeleri yöne
timde devamlılık kararlılığı ve kararların en iyi yolda uygulanma ve işlerin görülmesini Bağlıyacak
tır. (Madde 11). 

Üniversitelerin üçüncü organı rektördür. Rektörlük de dekanlık gibi bir başkanlık ve yürüt
me organıdır. Tasarının 12 nci maddesinde rektörün seçimi ve görevleri belirtilmiştir. Rektör 
seçiminde şu esaslar gözönünde tutulmuştur: Rektörün dekanlar gibi iki yıl süre ile seçilmesi ve 
belirli bir sürede yeniden seçilmemesi; süresi biten rektörün sonraki seçim döneminde senatoda 
ve yönetim kurulunda üye olması, her fakültenin aynı şartlar altında üniversite yönetimine katıl
ması gibi faydalar sağlıyacaktir. Yalnız bu kanunun gereğince ilk seçilecek rektörlerin fakülte 
dekanlariyle aynı zamanda değişmelerinden doğacak sakıncaları önlemek için üç yıl süre ile bu 
görevde kalmaları gerekli görülmüştür. (Geçici madde 4). 

Bundan başka rektörün, fakülteler sıraya konmak suretiyle, her defasında başka bir fakülte
nin aylıklı ordinaryüs profesör veya profesörlerinden seçilmesi ve bir seçim süresinde rektörlük 
boşaldığı takdirde rektörlüğün yine bu fakültenin aylıklı ordinaryüs profesör veya profesörleri tara
fından yapılması : Süresi biten rektörün ancak kendi fakültesine sıra geldiği zaman tekrar seçile
bilmesi, her süre bitiminde rektörün başka bir fakülteden seçilmesi, üniversite yönetiminde her fa
kültenin aynı derecede görevli ve yetkili olmasını sağlıyacak ve darülfünun eminlerinin seçimi do-
layısiyle görülmüş olan birçok sakıncaları önliyerek fakülteler arasında samimî bir ahengin ku
rulmasını, rektörün bütün öğretim üyelerine dayanmasını ve tarafsızlığını temin edecektir. Süre
si biten rektörün gelecek seçim dönemi içinde Senatoda bulunması da, yönetimde devam ve kararlı
lığı koruyacağı gibi esasen kişilerden ziyade kurullara dayanan bu sistem; rektörün değişmesinden 
üniversite işlerinin müteessir olmasına da meydan vermiyecek ve aksine olarak yönetimin daha esas
lı ve kuvvetli elemanlara ve daha geniş bir temele dayanmasını sağlıyacaktir. 

Rektör; fakültelerin profesör kurullarının bir araya gelmesinden kurulacak bir seçim kurulu 
tarafından iki yıl süre ile seçilecektir. Her profesörler kurulunda ikişer doçent bulunduğu için me
selâ beş fakültesi olan bir üniversitede bu seçime on doçent de katılmış olacaktır (Madde 12). 

Üniversiteler bu tasarı kanunlaşınca bilim, ve yönetim işlerinde özerklik elde edeceklerse de, ba
zı noktalarda aralarında bir koordinasyonun sağlanması ve üniversitelerarası doçentlik imtihan jü
rilerinin kurulması (Madde 19), bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulacak yeni fakültelerin pro
fesör ve öğretim üyelerinin seçilmesi (Madde 69) gibi birlikte halletmeleri gereken işler de olacak
tır. Millî Eğitim Bakanının bir üniversitenin işlem ve kararlarına karşı itirazı halinde bu itiraz
lardan akademik mahiyette olanları için en doğru hakemliği yapabilecek olan organ da dîger üni
versitelerdir. Bu lüzum ve zaruretler dolayısiyle bir «Üniversitelerarası kurul» un bulunması fay
dalı görülmüş ve tasarının 13 ncü maddesinde bu kurulun, oluşumu ve görevleri gösterilmiştir : 
Kurul Millî Eğitim Bakanının başkanlığındadır ve her üniversitenin rektör ve dekanlariyle her üni
versite senatosunun kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği birer temsilciden kurulmuştur. 
Kurul Bakanın lüzum göreceği hallerde ve göstereceği yerde toplanacak ve kendisine verilen işleri 
kesin kararlara bağlıyacaktır. Bütün üniversitelerin işlerinin en yüksek mercii olan bu kurulun kâ-
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rarlarcna karşı artık hiçbir idare veya yargı merciine başvurulması doğru görülmemiş ve maddeye 
bunu bağlıyacak bir hüküm konmuştur. 

Tasarının 14 ncü maddesi, üniversiteler üzerindeki Hükümet denetlemesine ayrılmıştır. Birer 
kamu kurumu olan üniversitelerin diğer kamu kurumları gibi, bir Bakanın emri altında bulun
ması tabiî ve zaruridir. Her Devlet üniversitesinde bir Hükümet denetçisi vardır. Bu denetçi bir
çok memleketlerde Millî Eğitim Bakanı, İngiltere gibi bazı yerlerde de diğer bir Hükümet adamı
dır. Bizde bu görevin Millî Eğitim Bakanına verilmesi tabiî görülmüş, ancak bu tasarıya göre üni
versiteler lBakânlık teşkilâtına değil, Bakana bağlı olacağından Millî Eğitim Bakanı her üniversi
tenin başı tanınmış ve bu sıfatla Bakanın üniversitelerle bunları oluşturan fakülte ve kurumların 
işlerini denetliyeceği belirtilmiştir. Bakan; bu denetlemeyi kanunun gösterdiği yerlerde ve şekil
lerde kutlanacaktır. Üniversiteler Devlet teşkilâtı arasında özerkliği haiz birer kurum oldukların
dan ve bu itibarla verdikleri kararlarda bakanla aralarında çıkabilecek görüş ayrılıklarının - diğer 
kamu kurumlarında, belediye ve iller tüzel kişiliklerinde olduğu gibi- Devletin en yüksek yönetim 
veya akademik merciinde incelenerek çözülmesi doğru görülmüş ve maddeye bunu sağlıyacak hü
kümler konmuştur. 

Bakan böylece Hükümetin üniversite işleri hakkında aydınlanmasını sağlıyacaktır. Bakan; soru
larına aldığı cevaplan yeter görmezse itiraz ederek bu işleri yeniden inceletecek ve yine uygun gör
mezse, işi, üniversite dışında Devletin yüksek yönetim organı olan Danıştaya veya sırf akademik 
durumda ise yine Devletin en yüksek akademik mercii bulunan Üniversitelerarası Kurul'a sevkede-
cektir. Bakanın bir yetkisi de, üniversite işlerinin mevzuat dairesinde görülmesini sağlamaktır. An
cak işlerin geri kalmaması için bakanın onamlamadrğı kararlar hakkında itiraz yoluna gitmesi, yani 
bunları üç ay içinde, yönetimle ilgili iseler, Danıştay'a, akademik nitelikte iseler Üniversitelerarası 
Kurula göndermesi ve bu süre içinde bu kurullara gönderilmiyen kararların onamlanmış sayılma
sı doğru görülmüştür, özel yönetim organlarının kararlan hakkında kanunlarımızın kabul etmiş ol
dukları bu sistem üniversitelerin işlerini de çabuklaştıracak, özerkliklerini sağlamış olacaktır. 

Bununla beraber tüzük tasarıları Danıştayca incelenip ve Bakanlar Kurulunca onanacağı; üni
versite bütçeleri ile Döner sermayelerinin hesap işleri genel hükümler dairesinde ilgili Devlet organ
larının denetinden geçeceği cihetle üniversiteler üzerindeki Hükümet denetinin yukardaki cihetler
den ibaret kalmadığının ve üniversite bütçeleri, kesin hesapları Yüksek Meclisçe incelenip kabul 
edileceğine göre üniversiteler çalışmalarından millete karşı daima hesap verme ve direktifler alarak 
bunları gerçekleştirme durumunda bulunduklarının belirtilmesi de yerinde görrülmütür. 

Tasarının üçüncü bölümü, üniversite öğretim mesleği üyelerinin seçim şartlariyle görevlerine 
ve kendileri için kabulü gerekli görülen özel haklara ayrılmıştır. Bu bölümün ilk maddesi (Mad
de 15) üniversite öğretim mesleği üyelerinin kimler olacağını göstermektedir. 

Tasarıda üniversite öğretim mesleği üyeliğine girmek ve bu meslek içinde üstün bir unvan ve 
yetki elde etmek şartları ve şekilleri üzerinde önemle durulmuştur. Üniversite öğretim mesleği, 
büyük bilgi ve denemeye ihtiyaç gösteren bir uzmanlık işidir. Bu mesleğe girenlerden bu bilgi ve 
üzmftftljği. büyük bir dikkat ve titizlikle aramak, mesleke bunun için gereken bilgi ve uzmanlığı 
göstermeden tasa yollardan gidebilmek kolaylığını ve tutkusunu kaldırmak suretiyle yetenekli ol-
m^a^Jaj^n hu mesleğe girmelerine yol vermemek gerekli olmamakla birlikte, üniversite öğretim 
Üyeleri arasında k^pjalı bir meslek anlayışının uyanmasına da yer bırakmamak ve memleketin her 
tarafınca bulunan, çalışmış ve işinde başarı ve yetenek göstermiş olan kimselerin üniversite aile
sine ve üniversite çalışmalarına katılmalarına yol açmakta lâzımdır. Tasanda bu iki görüşün 
.birlefJirİlmjesme de ayrıca çalışılmıştır. 

ÜnİF^spjte öğretim mesleğine doçentlikle girilecektir. (Madde 17). Doçentlik öğretim mesle-
ğjjRİn ilk .basamağadır. Bilindiği gibi Almanya, isviçre, İtalya ve benzeri memleketlerde bir kı-
$mı doçentler Devlet memuru durumunda olmayıp yalnız serbest kurlar yapmak yetkisine sahiptir
ler. Bunlar üeretlerini de doğrudan doğruya öğrencilerden alırlar. Bu nevi doçentlik bir bakım
dan. serbest bir meslek gibi görünür. Bunlardan bir kısmı da doğrudan doğruya Devlet kadrosuna 
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girerek üniversite öğretim meslekinde başka başka unvan ve yetkileri kazanırlar. Bu sistem kadro 
imkân ve ihtiyaçlariyle bağlı olmaksızın, bu işe yetenekli olanların, çok sayıda üniversite': öğre
tim meslekine girmesine, bilimsel araştırmalarda ve yayımlarda bulunmasına, öğretim meslekinin 
daha yüksek derecelerine daha çok ardaylarm hazırlanmasına imkân verir ve bir kapalı meslek 
anlayışını önler. Aynı zamanda adayların çoğalması ve herkese bu mesleke girebilmek imkânının 
verilmesi (Madde 18) yüksek derecelere açıktan ve kolayca girmek yollarını kapıyarak daha el-v 

verişli şartlarla profesör ve ordinaryüs profesör seçimini sağlar. Tasarıda bu esas gözönünde tu
tulmuş ve kadroda boş yer bulunsun bulunmasın belli zamanlarda üniversitelerarası doçentlik 
imtihanlarının açılması (Madde 19) ve bu imtihanları başarmış ve fakat doğrudan doğruya üniversi
tede bir görev alarak (Madde 20) bir-öğretim elemanı durumuna girmemiş olanlara «Üniver
site doçenti» unvanı verilip, bunların fakültelerinonamiyle üniversitelerde ve bunlara bağlı kurumlar
da belli serbest kurlar ve konferanslar verebilmelerini, geçici öğctinı .görevleri almalarını, bilimsel 
araştırmalar ve yayımlar yapmak yoluyla üniversitelerle işbirliğinde bulunmalarını sağlıyacak hü
kümler konmuştur (AFadde 2li). Böylece ileride üııiveritede bir görev almak itiyenler, kadro ile 
bağlı olma.kızıtı üniverite doçenti olabilecekler ve imtihan vererek, bu unvanı aldıktan sonra 
diğer bilini ve meslek alanlarında veya orta öğretim kurumlarında çalışmakla birlikte serbest ola
rak üniversitede çalışmak veya onun araştırma ve yayımlarına katılmak ve bu yoldan ilerde 
üniversite ka'drosunda yer alabilmek imkânını bulacaklardır. Böylece üniversite elemanları mem
leketin her yanma dağıtılmış oalenk ve üniveristeden çok uzaktan bulunup hu mosleke girmek ye
teneği olanlar, bulundukları yerdeki bilimsel ea-lışmalariyle hem üniversite kadrosuna girmek ko
layını bulacaklar ve hem de üniversiteye değerli yardımlarda bulunabileceklerdir. 

Üniversitenin resmî ve devamlı öğretim kadrosunda ve kendi çalışma alanında üniversite do
çenti, bir yardım sayılmıştır (Madde 21 ve 22). Üniversite öğretim mesleki gibi çok önemli bir 
işe girecek' olanların böyle bir yardımcılık safhası geçirmeleri gerekli olduktan başka öğretim ve 
araştırma işlerinde asistanlardan daha bilgili, denenmiş ve yetkili böyle yardımcılara da ihtiyaç Nar
dır. Esasen'doçentlik • sınıfını kabul eden başka memleket lerde de üniversitelerin resmî ve de
vamlı kadrolarına göre ve Devlet memuru olan doçentler ayın durumda bulunmaktadırlar. Bunun 
için doçentler üniversitenin esaslr ve devamlı öğretim işinde profesör ve ordinaryüs profesörlerin 
yanında yardımcı görevi alacaklar ve asıl öğretim yetkisi bu dönemi başarı ile tamamlıyarak 
profesör sıfatını alanlara verilecektir. Ancak profesörlük boş olduğu zamanlarda ve hallerde do
çentler, l)iı yetki ile iş görebileceklerdir (Madde 23). 

Doçentliğe genel olarak imtihanla girilmesi uygun görülmüştür, istanbul üniversitesinin kurulu
şundan beri. sıkı bir surette uygulanan ve hattâ darülfünunda da güdülmüş olan bu sistemden çok 
istifade edilmektedir. Bu konuda bugün uygulanan usuller de iyidir. Ancak doçentlik imtihanı
nın, yukarıda anlatıldığı gibi sadece bir yer açıldıkça yapılmayıp kadroda boş yer olmadan da 
açılabilmesi ve kazananların üniversite doçenti unvan ve yetkilerinin tanınması ve bunlara üniver
sitelerde serbest çalışabilmek imkânı verilmekle birlikte devamlı kadroda açılacak doçentliklere 
bu unvanı kazanmış bulunanlardan, imtihandan sonraki araştırmaları, yayımları; kısaca bilimsel 
çalışmalarivle tanınmış olanların getirüm-esi faydalı görülmüştür (Madde 24 b fıkras). 

Doçentlik imtihanına girebilmek için, bazı şartlar aranmaktadır. Üniversitelerimizde bu
gün öğretimi kurulmuş ve gelişmiş olduğundan, araştırma yeterliğinin ilk tanığı olan 
doktora. imtihanını geçirmiş bulunmanın veya tıpta « Doktor » unvanını aldıktan 
sonra 1219 sayılı kanun gereğince birinci sınıf uzman unvanı da almış olmanın, 
doktora yapmamış olan mühendis ve mimarların da kendi uzmanlık alanlarındaki yeteneklerini bir 
imtihanla, belirtmiş bulunmanın, üniversitenin öğretim ve araştırma mesleğine girmenin ilk şartı 
sayılması tabii görülmüştür. Yabancı memleketlerde lisans ve doktora bakrmmdan çeşitli sistemler 
bulunduğu ve bunlardan bir kısmının bizim sistemimize uymadığı gözönünde tutularak öğretim 
mesleğine girmekte eşitliği sağlamak için, 3656 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin «E1» fıkrasmm bu 
hususta bir esas olarak alınması gerekli görülmüştür. Aynı zamanda adayın doçentlik .. imtihanına 
girebilmesi için, doktora yaptıktan veya tıpta uzmanlık diploması aldıktan veya mühendislik ve 
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mimarlıkta yetenek imtihanı verdikten sonra enaz iki yıllık bir uygulama ve deneme hayatı geçir 
mesi de istenmektedir. Bundan başka, yaşıyan'batı dillerinden brinin iyice bilinmesi de şart koşul 
muştur. Üniversite öğretim mesleğine gireceklerin birkaç dil bilmeleri çok istenmeğe değerse de bu 
günkü şartlar içinde yalnız bir yabancı dil yeter sayılmıştır. 

Doçentlik imtihanı bütün Türk Üniversitelerini ilgilendirdiğinden bu imtihanın Üniversiteleraras 
kurulacak jüriler tarafından yapılması özgürlükle gerekli sayılmıştır. (Madde 19). 

Doçentlik imtihanını başarmış ve üniversite doçenti unvanını kazanmış olanların herhangi bi] 
üniversitenin resmî ve devamlı kadrosuna girmeleri açık bir yer bulunmasiyle ve fakülte profesörle! 
kurulu tarafından seçilmekle kabil olacaktır. Bu seçimin iyi ve adaletli bir yolda yapılmasını v< 
imtihandan sonra en fazla çalışmış ve yetki kazanmış olanın seçilmesini sağlıyacak usuller de tüzü 
güne konulacaktır (Madde 67). ' • - . . 

Üniversite profesörleri; Üniversite öğretim Kurulunun esas üyeleridir. Bunlar üniversitede 
öğretim ve araştırma yapma ve yaptırma yetkisi olanlardır (Madde 25). Ancak bir veya birkaç 
kürsü • kurulmasına lüzum gösteren bilim kollarında düzenli çalışmayı sağlamak ve esas kürsüyü yo-
netlemek görev ve yetkisi, ordinaryüs unvanı verilen profesöre aittir (Madde 27). Böylece bir esa? 
kürsü çevresindeki profesörler, ordinaryüsün bilimsel yönetme ve denetlemesi altına girmiş ola
caklardır. 

Profesörlerin; boş yer .oldukça, esas olarak beş yıl eylemle üniversitede doçentlik etmiş veya üni
versitede doçentlik imtihanını kazandıktan sonra .yedi yıl ünivei"sitelerde serbest olarak çalışmış ve
yahut diğer bilim ve meslek işlerinde görev almış üniversitede doçentlerinin, imtihan verdikten son
raki araştırmaları ve yayımlariyle tauınmışlaraıdan, seçilmesi uygun görülmüştür. Her dersin 
doçenti o dersin profesörlüğü için tabiî bir aday olmakla beraber, en lâyik olanın seçilmesini v<2 
doçentlerin, doçentlik döneminde de verimli bir surette çalışmalarını sağlamak için, seçim daire
sinin genişletilmesi faydalı bulunmaktadır. Böylece sade kıdeme değer verilmiş olmıyaeak, aynı za
manda üniversite öğretim mesleğinde devamlı araştırmanın ve çalışmanın bir sari. olduğu belirtilmiş 
olacaktır. 

Profesörlüğün kadrodaki bir göreve karşılık olması esas tutulmuş ve belli bir profesörlük görevi 
olmaksızın, yalnız bif unvan olarak doçente profesör adı verilmesi de kabul edilmiştir. 11er ne 
kadar doçentlikte; haşarılar göstermiş bir kimsenin yıllarca çalıştığı halde hoş yer olmamasr yüzün
den profesör olmaktan malınım kalmasr, onun çalışma istek ve enerjisi üzerine tesir edeceği düşü-
nülebilirse'de, hu yol tutulduğu takdirde profesörlük kadrosunun lüzumundan fazla gen işi iveceği, 
iyi bir seçim için doçentlik.ve'profesörlük kadroları arasında, korunması gereken oranın kaybola
cağı ve. bazı kimselerin profesör unvanını aldıktan sonra doçentliğe ait görevlerini gereği gibi 
yapmakta gevşek davranabilecekleri düşünülerek, göreysiz profesörlük unvanının verilmemesi f'ny-
dalr görülmüştür. Esasında doçentlik, aylık bakımından türlü derecelere ayrıldığı ve hu bakımdan 
bir doçentin aylıkça yükseltilmesine de imkân bulunduğu gibi bir doçent, görevinde bir başarı gös
terdiği ve kendini tanıttığı takdirde başka fakülte ve üniversitelerde de profesör olabileceği için, 
bunda bir sakınca da görülmemiştir. Tersine olarak bu esas, doçentleri başka üniversitelerde görev 
almıya isteklendirecek ve yeni açılacak fakülte veya üniversitelerimizin kadrolarının kolayca doldu 
rulmasını sağlıyacaktır. Ancak profesörlük unvanı bir kere. kazanıldıktan sonra, aşağıda yazılaca
ğı gibi, şahsa bağlı bir unvan olacak ve bir profesör, kanuni sebeplerle profesörlükten düşürülme
dikçe, görevinden ayrrlsa da'unvanını taşıyacaktır ('Madde 50). '• 

Ordinaryüslük unvanı ise bir esas kürsünün başına geçirilen profesöre verilmektedir. Fakültele
rin bilimsel kuruluşlarında kürsüler birer bütün olacak ve bir bilim kolunun veya çok dallı bilini 
kollarının bir esas kürsüsü olacaktır. Bir ordinaryüsün yönetimine verilecek olan bu kürsüye bağlı 
dallarda başka profesörler, doçentler bulunursa ordinaryüs unvanını alan profpsör, bu kürsüde 
çalışma beraberliğini ve.yönetim işini üstüne alacak, derlerin gereğince okutulmasını, bilimsel araş
tırmalar, yayımlar yapılmasını sağlıyacak; asistanları, doçentleri yetiştirmekten doğrudan doğru-

• ya şahsı sorumlu tutulacaktır. Ancak fakültelerde bir esas kürsü yapılın lyacak dersler de bulun ı-
. cak ve bunlar bağımsız.profesörlere verilebilecektir. 
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Ordinaryüs proîesörler, profesörlerin bilimsel araştırmaları ve orijinal yayımİariyİe 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 kaynakları göstermeleri, 
yardımcılariyle daima temas ederek onların çalışmalarını denetlemeleri ve bunları yetiştirmeleri 
şarttır. Ayın 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 ve.manevi pahadan bu profesörleri mahrum et
mek için, hiçbir sebep gösterilemez. Üniversite doçent ve profesörlerinin mesloke 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 İŞ1Q 
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-rîni savsatmryacaktır. (Madde 29), Ancak iş saatleri içinde haftada sekiz, saat dışarda ken 
bilgi ve uzmanlığı ile, yerinin, şeref ve haysiyetiyle uygun bir iş yapılabilecektir. Bu hüküml 
re uymayı sağlıyabilmek için de üniversite doçent, profesör ve ordinaryüs profesörlerinin her 3 
bir beyan kâğıdı vermeleri esası konmuştur. (Madde 30). Beyan kâğıdında o yıl içinde yukarıc 
sayılan esaslara göre alınacak işler gösterilecektir. Fakülte yönetim kurulları ve rektörler beyan k 
ğıtlarmda yazılan işlerin, kanun hükümlerine uyımyacağını gördükleri takdirde itiraz edebilecek 
lerdir. Bu itirazlara göre durum senatoda son ve kesin olarak halledilecektir. Bu suretle üniversi 
öğretimi üyelerinin bir yandan göreve tam bağlılığı, öteyandan bilgi ve uzmanlıklarından dışarıda c 
faydalanabilmesi sağlanmış ve görevleri, uzman lıklariyle uygun olmıyacak işler almaları da, yir 
üniversitece önlenmiş bulunacaktır. ; ; ; -

Üniversite öğretim mesleği üyelerinin aylık ödenek durumları da tasanda özel bir önem taşrmal 
tadır. Üniversite öğretim işinin yüksek bilim ve uzmanlık, işi olduğu şüphesizdir. Bilgi ve uzmar 
lığı, dışarda kendisine büyük kazançlar sağlıyacak olanları, üniversiteye bağlamak ve bu tasarı il 
kabul edilecek yüksek göre/v ve sorumlulukların kendilerine güvenle verilebileceği bir öğretim kü 
ruhi meydana getirmek, memleketin her gün biraz daha fazla ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştire 
bilmek için, . gerekli akçalı fedakârlıklarda bulunmrya zorunluk vardır. Türkiye Cumhuriyeti uz 
manlık kurumları açarken ve uzmanları bunların çevresinde toplarken bu fedakârlığı göze almal 
gereğini daima duymuş ve icabını yapmaktan çekinmemiştir. Nitekim bugün de üniversitelerimizdı 
muhtaç olduğumuz uzmanlıklar için bu fedakârlık, başka yollardan yapılmaktadır. 

üniversitelerimizden ve yabancı üniversteierden yetişecek ve kendilerini üniversite öğretim mesle
ğine verecek yetkili ^e yetenekli genç uzmanları, bu mesleğe bağlamak ve böylece kuvvetli üniversi 
teler kurmak için esaslı akça tedbirlerini biran önce almak gerekmektedir. Bu tasarının koyduğr 
esaslara göre üniversite kadrosunda eylemli görev alacak doçentler için ilk aylık derecesi ena;? 
elli lira olabilecektir. Doçent olmak için yabancı dil bilmek ve doktora yapmış olmak şart oldu
ğuna ve bundan başka en az iki yıllık bir uygulama hayatı geçirilmiş bulunması ve eylemli askerlik 
ödevinin yapılmış olması gerektiğine ve ayrıca ağır ve sıkı bir imtihanla özel bir yetki arandığı
na göre, bu derece aylığa hak kazanmamış Lir kimsenin, aylıklı doçentlikle gürevlendirilebilmesi 
pek düşünülemez. 

Profesörler için de en yüksek maaş haddi olarak birinci derecenin alınmasına zorluk vardır. De
rece yükselmelerinde ise genel hükümlere uyulması tabiî görülmüştür. Yalnız ordinaryüslük, aylık 
durumiylc ilgili sayılmamrş ve aylık bakımından hangi derecede olursa olsun gerekli şartları haiz 
bir profesörün ordinaryüs profesör olabileceği kaimi edilmiştir. Bu suretle de ordinaryüslüğün sırf 
bir kıdem hakkı olmayrp bir görev ve yetki karşılığı olduğu takyit olunarak, gene profesörlerin 
bu sıfatla bilim haya fim rzda yer almalarına da yol açılmıştır. 

Dışarda hiçbir maddi kazanç sağlamıyacak uzmanlık kollarına kuvvetli elemanlar bulabilmek 
ve üniversite öğretim mesleki üyelerini üniversiteye daha çok bağlamak için de, «üniversite öğretim 
tazminatı» adı altında bir uzmanlık zammı kabulü i'aydalr ve lüzumlu görülmüştür (Madde 32). Bu 
tazminatta istifade edebilmek için tasarının 30 nen maddesi gereğince bütün çalışmalarım üniversite
de toplamış olmak şarttır. ]\u tazminatlar/n miktarları dışarıda bilgi ve uzmanlık sayesinde sağ
lanabilen kazançlarla karşılaştırılacak olursa, nı'nimum ve zorunluk derecesinde hadler üzerinden 
konulmuş oldukları görülecektir. Matematiğe anıklığı olan bir gencin, mühendislik gibi kazançlı bir 
meslekten; matematik profesörlüğüne bağlıyabilmek veya tıbbın, hukukun hiçbir maddi kazanç 
sağlamıyan kolları veya tarih, edebiyat, felsefe gibi yalnız harcamada bulunulmasını zorumlu kı
lan ve sadece üstün bir bilim özveriliği istiyen uzmanlıklar için de, kuvvetli elemanlar bulabil
mek üzere böyle bir esasın kabulünde kesin bir gereklilik olduğunu, senelerdenberi yapılan de
ney ve gözlemler açıkça göstermiştir. 

Uzmanlıklarından faydalanılmak ve-üniversitelerimizin bazı bilim dallarındaki öğretim üyesi 
kadrolarını tamamlamak için 4635 sayılı kanun hükümleri dairesinde bugüne kadar çalıştırılmakta 
bulunan yabancı uyruğu profesörlerin, öğretim görevleriyle üniversitelerimiz için de ne gibi hakj 
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yetki ve sorumlulukları bulunması gerekeceği bugüne kadar herhangi bir kanun hükmiyle ifadelen
dirilmemiş olduğundan bu noksanı gidermek de gerekli görülmüş ve bu maksatla tasarıya bir mad
de eklenmiştir (Madde 29). Böylece yabancı profesör.ve ordinaryüs profesörlerin ne yolda seçi
lerek, nasıl görevlendirilecekleri belirtilmekte ve kendilerinin öğretim görevleri bakımından bu 
kanunla aylıklı öğretim üyeleri için konulmuş olan bütün hükümlere bağlı olacakları açıklanmakta
dır. Bu itibarla şahsi öğretim görevlerinden başka, fakülte üniversitelerin bütün kurullarına gi
rebilecekler, yalnız yetki ve sorumluluklarında özellik bulunduğu için dekan veya rektör seçile-
miyeceklerdir. 

Tasarının dördüncü bölümü, üniversite öğretim yardımcılariyle ilgili hükümleri kapsamaktadır. 
Şüphesizdir ki, üniversitelerde öğretim üyelerinin araştırma ve öğretim işlerini kolaylaştıracak veya 
öğretim kadrosunun yeter sayıda meslek üyesiyle tamamlanması mümkün olmıyan hallerde bu boş
lukları geçici bir zaman için dolduracak birtakım yardımcılara ihtiyaç vardır. Bunlar belli 
ve bilhassa teknik bir alandaki bilgi ve uzmnalıklanndan faydalanılabilecek olan-fakat üniversite 
öğretim mesleki dışında bulunan başka meslek sahipleriyle üniversite bilgilerine yardımcı olacak 
dil' ve eski metin incelemesi gibi dersleri ve bilgileri' gösterecek okutmanlar ve lâboratuvar şefleri, 
kitaplık uzmanları, bazı enstitüler için belli konularda pratik bilgi ve deneylerinden faydalanılacak 
uzmanlar, öğretim üyelerine her zaman ve her araştırma ve her öğretme işinde yardım edecek ve 
ilerde öğretim üyesi yetişecek olan asistanlardır. Bunlara bir yabancı profesör veya uzmana belli 
bir süre içinde yardım edecek tercümeciler de katılmak gerekmektedir. Bu yardımcı kadronun önem
li bir kısmını üniversite öğretim mesleğinin tabii kaynağı olan asistanların teşkil edeceği de şüphe
sizdir. Gerçi asistanlığın bir öğreticilik basamağı değil, sadece öğrenciliğin son' safhası sayılması 
gerçeğe daha uygun ise de, öğretim mesleğine en anıklı ve iyi yetişmiş planların yakından tanı ua-
rak seçilmelerini mümkün kılmak için asistan kadrolarının bugünküne nispetle daha çok genişletil
mesine de.ihtiyaç vardır. Böylece bir bakıma öğrenci durumunda olduklarını bilen ve esasen göreve 
alınmaları veya işten çıkarılmaları genel hükümler dışında tutulan asistanların daha iyi çalışıp ken
dilerini hazırlamaları da' sağlanmış olacaktır. . 

Tasarıda üniversite öğretim yardımcıları : a) .Öğretim görevleri, b) Okutmanlar, c) Uzmanlar, 
d) tercümeciler, e) Asistanlar olmak üzere beş gurupa ayrılmıştır (Madde : 33). 

Öğretim görevlerini, genel olarak Devletin başka hizmetlerinde çalışan veya serbest bir meslekte 
olanlardan özel bir bilgi sahibi veya uzman olan, bir sistem kuran veya teknik ve pratik bilgileriyle 
bir bilim dalının bazı kısımlarını daha yetki ile gösterebilecek kimseler teşkil edecektir. Bunlar 
belli sürelerde yapacakları kurlarla üniversite araştırma ve öğretim işlerine büyük yardımlarda bu
lunabilirler. Bilhassa öğretimini üstüne aldığı konunun pratik hayatta uygulanma siyi e de meşgul 
bir bilim veya meslek adamının bu yolda sağlıyacağı fayda büyüktür. Bunun içindir ki, henüz 
yeter derecede öğretim mesleğinde hazırlanmış elemanı bulunmıyan mühendislik ve mimarlıkla il
gili öğretim dallarında geçici bir süre için fakat çok sıkı tedbirler alınarak bu kaynaktan da öğ
retim üyesi sağlama yoluna gidilmiş ve bu maksatla tasarıya geçici üçüncü madde eklenmiştir. 

Bazı fakültelerin kuruluş sıralarında üniversiteler kanunu hükümlerine uygun yolda profe
sörlük unvan ve yetkisi.bulunmadığı halde, bilim veya meslek alanındaki başarılariyle, yaymılariy-
le öğretim yeteneğini tanıtmış bulunan kimselerin yine geçici bir zaman için bazı kürsü dersle
rini idare etmeleri bu yolda mümkün, görülmüştür. (Madde : 34). Ancak bunların üniversite 
öğretim üyeleri arasına girmeleri ve bunlara mahsus unvanları taşımaları doğru ve mümkün 
görülmemiştir. Bunların bulundukları memurluk veya mesleğin kanunlarına bağlı kalmaları za
ruridir. Kendilerine memur bulundukları-takdir-de 3888 sayılı kanun hükümlerine göre ve saat 
başına bir ücret verilecek, serbest meslekten olanların aylık ve ücretleri hakkında da genel hü
kümler uygulanacaktır. Yalnız bu gibi uzmanların ancak zaruret olan hallerde ve ciddi bir bilgi 
ve uzmanlık sahibi olanlar arasında seçilmeleri de gerekli bulunduğu için seçimin fakülteler profe
sörler kurulunun teklifi ve senatonun onamiyle yapılması doğru görülmüştür. 

Okutmanlara gelince, bunlar dil dersleri, eski dillerde yazılmış metinlerin çözülmesi gibi yar-
• dımcı dersleri okutacak öğretmenlerdir. (Madde : 35). Bunların da üniversitede ve fakültelerin 
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araştırma ve öğretim konulariyle doğrudan doğruya uğraşmadıkları ve öğretim üyelerinin bağlı 
oldukları şartlarla seçilemiyecekleri için onlar arasına giremiyecekleri tabiidir. Okutmanlar du
rumların,*) göre aylık veya ücret alacaklar ve aylıklılar memurlar hakkındaki hükümlere bağlı tutu
lacaklardır. " . ' _ ' • 

Fakültelerin uzman yardımcılara da ihtiyaçları büyüktür. Lâboratuvar .şefleri, kitaplık usulle-
1 erini bilen uzmanlar ve şeflerle bazı enstitülerin ve atelyelerin özel bir bilgiye ve uzmanlığa ihti
yaç gösteren konularının öğreticileri bu zümreyi teşkil ederler (Madde: 36). Bunlardan fakülte
lerde çalışanların fakülte yönetim kurulunun kararı, enstitülerde çalışanların ise klinik veya 
enstitü ordinaryüs profesörü veya müdürünün inhası ve fakülte yönetim kurulunun onamiyle rek
tör tarafından tâyin edilmeleri ve aylıklariyle ücretlerinin durumlarına ve görevlerinin önemine 
göre genel hükümlere bağlı olması uygun görülmüştür. 

Yabancı profesör veya uzmanların öğretim ders takrirlerini, not -ve raporlarını sözle veya yazı ile 
Türkçeye çevirmek üzere işin gereğine göre devamlı veya geçici olarak çalıştırılan yardımcılar 
tercümeeiler adı altında toplanmıştır (Madde: 37). Bunların işe alınmaları fakültelerde fakülte 
yönetim, üniversite merkez örgütünde üniversite yönetim kurullarının karariyle ve rektörün ona
miyle yapılacaktır, kurumlarındaki özellik dolayısiyle aylık veya ücret bakımından kendilerinin 
3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı görevliler arasında bulunduklarının açıklanması da 
lüzumlu' görülmüştür. 

Yukrrda da belirtildiği gibi, yardımcıların ayrı ve özel bir sınıfını teşkil etmekte olna asistanlar 
bir taraftan öğretim üyelerinin yrdınieaısı, bir taraftan da kendi uzmanlıklarını hazırlamağa çalışan 
yetişkin öğrenci durumundadırlar. Her kürsünün gerektirdiği özel şartları belirten bir yönetmeliğe 
göre kürsüyü idare eden profesörün teklifi ve fakülte yönetim kurulunun onmiyle rektör tarafın
dan aday olarak görevlendirileceklerdir. Y'alnız kanunda asistanlığa alınmanın esas şartlariyle, 
asistanların görevlerinin ana çizgileriyle belirtilmesi faydalı görülmüş ve 39 ncu, 40 ncı maddeler 
bu maksatla teklif edilmiştir. 

Adaylık süresinin bir yıl olarak sınırlandırılması ve gereğinde ancak bir yıl daha uzatılabilıncsi 
suretiyle asistanların içinden en anıldı olanların mesleğe seçilmeleri ve uygun gürülmiycnleriıı il
gileri kesilerek yerlerine başkalarının getirilmesi mümkün olacaktır. Adaylıkları onanan asistanla
rın arasında henüz doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisi kazanmamış, mühendislik veya 
mimarlıkta yeterlik imtihanı vermemiş bulunanların, doçentlik imtihanına girebilmek için başlıca 
şartlardan biri olan bu vasıfları ençok üç yû içinde kazanmaları da esas kabul edilmiş olduğun
dan asistanlık, . üniversite hayatında aynı zamanda yetiştirici bir basamak da teşkil edecektir. Asis
tanların aylık, yükselme, kıdem bakımlarından memur haklarından faydalanmaları ve ancak yeter
sizliği görülenlerin her zaman tayinlerindeki yoldan görevlerine son verilmesi esaslarının kabulü, 
•tam nitelikte öğretim üyesi adayı yetiştirme amacını gerçekleştirmeyi sağlamak için zaruri görül
müştür. . . 

Tasarının beşinci bölümü üniversitelerde çalışacak memurlar ve hizmetliler hakkındadır. Bu 
memur ve hizmetliler genel olarak Devletin başka kuruluşlarında bulunan memur ve hizmetliler
den farklı değillerse de üniversitelere bu tasan ile verilmesi düşünülen yönetim özerkliği, üniversi
te memur ve hizmetlileri hakkında da tâyin, izin ve disiplin işleri gibi hususlarda bazı kanun hü
kümleri konulmasını zaruri kılmıştır. Her Üniversitede o üniversite yönetim örgütünün başmda bir 
genel sekreter ve fakültelerde aynı durumda birer fakülte sekreteri olacak ve bunların maiyetlerin
de gereği kadar memur bulunacaktır (Madde 41, 42). Tasarının 43 ncü maddesi üniversite memur 
ve hizmetlilerinin hangi makamlar tarafından ve ne yolda tâyin olunacaklarını, 44 ncü maddesi de 
bu memur ve hizmetlilerin diğer genel hükümler karşısındaki durumlarını belirtmektedir. 

Tasarının altıncı. bölümü disiplin işlerine ayrılmıştır. Üniversite öğretim mesleği üyelerinin di
siplin işleri türlü yönden bir özellik göstermektedir. Bu sebeple üniversite öğretim üyelerinin, 
meslek ahlâk ve disiplininin yine kendi içinden korunması ve benzeri kurumlarda kabul edilen 
esaslara uygun bir yol tutulması; tabiî sayılmış ve bu konularda karar verme yetkisinin de senato
lara bırakılması gerekli görülmüştür (Madde 45). Üniversite öğretim mesleği üyelerinin işlemleri 
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ihtimali görülen meslek suçlannm ayrılarak belirtilmesine gidilmeyip ana çizgileriyle gösterilmesi, 
kanunun üçüncü maddesinde sayılan üniversite görevlerinden kendi sorumluluklarına girenlerin 
uygun yolda yerine getirilmesinde herhangi bir savsatmaya göz yumulınıyaeağmm belirtilmesi 
maksada yeter görülmüştür (Madde 46). Üniversite öğretim üyelerinin meslek suçları dışındaki 
disiplin işlerinin Memurlar.Kanununun genel hükümlerine bağlı bulunduğu da tasarmm 48 nci 
maddesinde gösterilmiştir. Görevde dikkâti çekmeden başka cezalar için ilgili meslek üyesine üniver
sitelerarası kurulda kendisi için verilen kararı temyiz etme hakkı da tanınmıştır (Madde 47). Yal
nız bu itiraz merciince verilecek kararın takdire bağlı sayılması ve bunlara karşı artık hiçbir yar
gı ve idare makamına başvurulmaması da üniversitelerin bilim ve yönetim özerkliğinin tabiî ve ge
rekli bir sonucu sayılmıştır. 

Üniversite öğretim mesleği üyelerinin memurluk görevleri sırasında veya bu görevleri dolayı-
siyle işi ivebilecekleri suçlardan ötürü, memurin muahkenıatı usullerine göre haklarında yapılacak so
ruşturma ve kovuşturma için gerekli yetkili merciler de, tasarının 49 ncu maddesinde gösterilmiştir. 

Üniversite öğretim mesleği üyesi elde edilen hakların ve.doçentlik, profesörlük, ordinaryüs profe
sörlük gibi unvanların bir görev ve hizmet karşılığı olmakla beraber bir kere kazanıldıktan, sonra 
şahsa bağlı birer unvan ve yetki halini aldıkları malûmdur. Bu bakımdan bu unvanların geri alın
ması da ancak kanuni sebeplerle düşürülme şeklinde hekimlik, avukatlık nevinden şahsa bağlı bir 
meslek ve yetkinin düşürülmesi ve yapılmaktan alıkomması gibi olması gerekmekte ve bir kanun 
konusu bulunmaktadır. Bunun için tasarının 50 nci madde teklif olunmuştur. 

Üniversitelerde görevli memurların disiplin işleri için de durumun icabına uygun özel bir disiplin 
* komisyonu gerekli görülmüş, bu komisyonun kuruluşu, yetkileri ve üniversite örgütleri içinde

ki yeri 51 nci madde ile belirtilmiştir. 
Tasarının yedinci- bölümü üniversitelerin akça işleriyle ilgili hükümleri kapsamaktadır. Bilim ve 

yönetim özerklimi tanınan üniversitelerin akça işlerinde de özerkliği tabiî bulunduğundan, bugüne 
kadar Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yeralan üniversite ödeneklerinin, genel bütçenin ayrı bir 
kısmım teşkil etmesi ve bu lmrumlar için ayrıca muhasebe müdürlükleri kurularak bütçelerine doğ
rudan doğruya kendilerinin tasarruf etmeleri esası kabul edilmiştir (Madde: 52). 

1050 sayılı Muhasehei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi her türlü bağış ve vasiyetlerin 
adandığı yere ve işe sarfını ve artan kısanının gelecek yıllara aşımmı mümkün kıldığından üniversi
telerimize yapılacak türlü yardum bağışlarının bu kurumların ihtiyacına derhal ve doğrudan doğruya 
sarfı mümkündür. Bundan başka üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve kurumlardan 
gerekli görülenler için de geniş ölçüde döner sermaye kullanma yetkisi tanınmak suretiyle (Madde: 
57) bunların kendi amaçlarına uygun bir yolda işlemleri de sağlanmış bulunmaktadır.. Yalnız, üni
versite bütçe tekliflerinin kendileri tarafından hazırlanması şekil ve zaman bakımından birtakım 
yeni kanun hükümlerini gerektirdiği için tasarıya bu cihetleri düzenlemek üzere 54 ncü madde ko
nulmuştur. • 

Üniversite; öğrencilerinden alınacak harçlarla öğrencilerden ve ilgililerden alınacak her türlü gider 
karşılıklarının tutarlarını, türlerini ve alınmaN şekillerini senatoların kararlaştırılması (Madde 53), 
rektörlerin üniversite bütçelerinin ve dekanların kendilerine ait ödeneklerin ita âmiri olmaları vç 
tahakkuk memurlarını da işin gereğine göre,rektör veya dekanların tâyin etmeleri (Madde 55) 
uygun görülmüştür. Üniversite bütçelerindeki ödeneklerden lisans ve doktora öğrencilerine yapıla
cak yardımlarda uygulanacak esasların belirtilmesi ihtiyacı olan öğrencilere burslar ayrılması yetki
leri senatolara bırakılmakla beraber bursların âzami hadleriyle burs alanların Devlete karşı hizmet 
ödevleri kanun ile tâyin olunmuştur (Madde: 58). Üniversitelerin kendi bünye ve ihtiyaçlarına uy
gun alım - satım komisyonları bulunması gerekli görüldüğünden bu komisyonların ne yolda kurulaca
ğı da tasarıda ayrıca gösterilmiştir (Madde: 56). 

Tasarının sekizinci bölümü müteferrik hükümleri bir araya toplamaktadır. 
Üniversite öğretim mesleği üyelerinin birçoğunun öğretim ödevleri •'yanında,, bu öğretimin daha 

verimli olarak ve memleket gereçlerine bağlı bir şekilde gelişimi için zaturi inceleme ödevleri bu
lunduğu meydandadır. Bu itibarla ilgili profesör ve doçentler zaman zaman bu bilimsel çalışma ve 
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incelemeler için ders yerlerinden veya lâboratu varlardan çıkacak gerekli yerlerde dolaşmak ve 
çalışmak mecburiyetindedirler .. Bu çalışmaların çok kere uzunca ve devamlı olması da mümkün
dür. Bunun için üniversite öğretim mesleği üyelerinin iki yıla kadar tam maaş ve tahsisatla üni
versite dışında görevlendirebilmelerini ve yapacakları bilimsel çalışma ve araştırmaların gerektir
diği yolluk ve harcamaların da üniversite bütçelerinden ödenmesini mümkün kılacak bir yetkiye 
ihtiyaç görülmüş ve tasarının 59 ncu maddesi bunu sağlamak üzere teklif edilmiştir. Üniversi
telerimiz arasında bu yetkiden faydalanılarak bir kısım öğretim üyelerini değiştirmek yoluyla, ken
dilerinin uzmanlıklarından faydalanma alanını genişletmek do mümkün olacaktır. 

Üniversitelerin ve üniversiteler öğretim üyelerinin yüksek görevleriyle uygun olarak Devlet 
teşkilât ve protokolü içinde, yerlerinin belirtilmezi de zaruri görülmüştür. Üniversitelerimizin 
bilim alanında en yüksek ve şerefli görevi yaptığı, aynı zamanda bilim ve uzmanlık işlerinde Devle
tin en yüksek yetkili bir bilim danışma organı olduğu şüphesizdir. Bu itibarla üniversitelerin ve 
üniversite profesör ve ordinaryüs profesörlerinin Devlet teşıkilât ve protokolü içindeki yerinin 
yüksek yargı idare ve danışma işleriyle görevli Yargıtay, Danıştay, ve Sayıştay başkan ve üye
leri arasında olduğu belirtilmiştir. (Madde : 60). \ 

Üniversite öğretim üyeleri askerlik ödevi bakımından genel şartlara bağlı bulunmakta ve bu ba 
zr genç öğretim elemanlarının ihtiyatlık hizmetine çağırılmaları takdirinde bir kısım kürsü, lâbo-
ratuvar ve enstitü çalışmalarının aksaması sonucunu doğurmakta idi. Bu durumu önlemek üzere 
de 61 nci madde teklif olunmuştur. 

Hayatını bilime bağlamış ve üniversitelerdeki öğretimiyle çalışma hayatı boyunca ömrünü ve 
bütün yeteneğini verip memlekette bilimin,ve tekniğin ilerlemesine hizmet etmekte olan, fakat ni
zamî yaş haddini doldurdukları için emekliye ayrılmaları gereken öğretim üyelerinin, öğretime ik
tidarları bulunduğu üniversite senatolarınea kabul olunduğu süre boyunca'emekliye ayrrlmıya-
rak görevlerine devam etmek suretiyle gün geçtikçe artan deney ve uzmanlıklarından memleketi 
faydalandrrmıya devam etmeleri, yüksek öğreticiye gösterilmesi -gerekli bir saygı ödevi bilinmiş 
ve tasarının 62 nci maddesi bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bu bölümde yer alan diğer maddelere gelince, bunlardan 63 ncü madde' Devlet daireleri adına 
üniversitelerde yetiştirilen öğrencilerin kabul şartlarının ne yolda karşılaştırılacağını, bunlardan 
harç ve ücret almmıyacağım, 64 ncü madde kanunda geçen jüri ve kurullarda oy verme ödev-
liliğini, 65 nci madde üniversite mensuplarının kişilik işlerinin ne yolda yürütüleceğini, 66 mad
de yine üniversite mensuplarının izin işlerini, 67 nci. ve 70 nci'.maddeler bu kanunun hangi hü
kümler için birer tützük yapılması gerektiğini, 6S nci madde bu kanunun yayımından sonra açı
lacak yeni fakültelerin ilk öğretim üyelerinin kimler tarafından ve ne yolda seçilecekleri, 69 nen 
madde bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerde üniversite orga idariyle ilgili kanun hükümlerinin 
kimler tarafından uygulanacağını, 71. nci madde bu kanunun açıklamadığı hallerde genel hüküm
lere uyulacağını ve 72 nci madde de üniversitelerle ilgili oln/at bugüne kadav kabul edilmiş kanun 
hükümlerin 7er hangilerinin saklı tutulun, havailerinin yürürlükten kaldırdacağını göstermektedir. 

Tasarının. 9 ncu bölümü geçici hükümlerdir. Birinci, altıncı ve dokuzuncu geçici maddeler, ta
sarının kabulünden sonra Üniversiteler Kanununun alacağı şekle göre düzenlenmesi gerekli bulunan 
üniversitelerin yeni kuruluş kanunlarının Ekim 1946- ayı sonuna kadar Büyük Millet Meclisinin 
onanıma sunulması gerektiğini ve o kadrolar onanıncaya kadar bugün yürürlükte bulunanların uy
gulanmasına devam olunaacğrm ve üniversite öğretim tahsisatının veriliş şeklini belirtmekte; ikin
ci vo onuncu maddeler de kanunun uygulanabilmesi için derhal kurulması gereken Ankara Üniver
sitesi rektörlük kadrosiyle, üniversitelerin muhasebe müdürlükleri kadrolarını göstermektedir. 

Dördüncü ve beşinci maddeler, kanunun kabulünden sonra yapılacak seçimler ve bu seçim
ler tamamlanıncaya kadar işlerin kimler tarafından yürütüleceği ile ilgili bulunmaktadır. - Yedin
ci madde bugüne kadar üniversitelerimizde ve fakültelerimizde kazanılmış olan unvan ve hakla : 

rm saklı bulunduğunu belirtmekte, sekizinci madde de Gülhane Askerî Doktorluk Tatbikat Oku-
. lunda profesör unvanını kazanmış .olanların dahi bu haktan faydalanacaklarını göstermektedir. 
Memleketimizde hekimlik mesleğinin gelişme ve ilerlemesinde bu kurumun önemli bir rolü olduğu 

( S. Sayısı : 156 ) 



— 17 — 
malûmdur, ötedenberi bu kurumda profesör olmuş değerli tıp üstatlarının bir kısmt, tıp fakül
telerimiz öğertim kurulalnnda da yer alagelmişlerdir. Bu itibarla tıp fakülteleri öğretim kadroları 
için esaslı kaynaklardan biri olan bu kurumda bugüne kadar profesör unvanını kazanmış olanların 
bilim alanında vermiş oldukları emekler ve elde ettikleri başarılarla sağladıkları bu unvanları ve 
yetkileri tanımak tabiî görülmüştür. Bununla beraber bundan sonra aynı kurumda yetişecek öğre
tim elemanlarının bu bakımdan durumlarını ise sunulan kanun tasarısı aydınlatmış bulunmakta
dır. . ' 

4304 sayılı kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş olan ödevler arasmda istanbul Teknik 
Üniversitesi binalarının genişletilmesi ve tamamlanması maksadiyle başlanmış olan işlerin aynı 
teşkilât tarafından bitirilmesi lüzumlu görüldüğünden geçici onbirinci madde de bu maksatla teklif 
olunmuştur. 

Hazırlanmasında gözönünde tutulan ilkeler ve teklifini gerektiren sebepler, yukar-
danberi sırasiyle arzolunan bu kanun tasarısı, görüldüğü üzere yalnız fakültelerle 
fakülttlerden kurulmuş olan üniversitelerimize ait bulunmaktadır. Siyasal Bilgiler Okulu Güzel 
Sanatlar Akademisi, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Devlet Konser-
vatuvan gibi herbirinin ereği, ömretim yapı ve kuruluşları biribirinden tamamen farklı olan öteki 
yüksek kurumların öğretim üyelerine ait hükümleri de bu kanun çerçevesi içine almak doğru görül
memiştir. Esasen bu teklifi hazırlarken yaptığımız incelemelerle elde ettiğimiz inanç da, benzer 
yüksek öğretim kurumları öğretim elemanlariyle birçok memleketlerde üniversite öğretim üyeleriyle 
eşit tutulan müzeler opservatuvar ve kitaplıkların yüksek yetkili bilim uzmanları için, kendi ihti
yaçlarına uygun olmak üzere ayrı ayrı kanun teklifleri yapılması veya bugün bu durumdaki (ku
rumlar hakkmda mevcut kanun hükümlerinin de bu ihtiyaçlara göre ayarlanması daha faydalı 
olacağını göstermiştir. 

Üniversitelerimiz ve henüz üniversite halinde birleştirilmemiş fakültelerimiz gelişme durumun
dadırlar. Fakat bir üniversitenin tek başına gelişemiyeceğini de denemeler göstermiştir. Üniversite
ler birbirlerini kuvvetlendirmek, tamamlamak, hattâ bilim alanmda karşılıklı denetlemeler yap
mak görev ve ihtiyacındadırlar. Ancak bu suretle bir memlekette üniversite ve bilim hayatı do
ğabilir ve gelişebilir. Aynı zamanda memleketin türlü uzmanlık alanlarında duyulan ihtiyaçlar 
ve her yıl üniversitelere koşan gençlerin gittikçe artan sayısı memleketimiz için, bugün meycut üç 
üniversitenin bile yetmiyeceğini göstermektedir. Halbuki, üniversitelerin kurulup gelişmesi onların 
bilim ve yönetim özerkliğine sahip olmalarına, memlekette kuvvetli üniversite öğretim üyeleri
nin bulunmasına bağlıdır. Bir üniversite öğretimmesleki ve bu meslek içinde doğmuş ve gelişmiş 
üniversite öğretim kurulları olmadan, üniversitelerin kurulması ve gelişmesi kabil olamiyacağı 
tartışma götürmez bir gerçektir. 

Bu bakımdan teklif edilen kanun tasarısı, benzerleri gibi yapıcı bir kanun tasarısı olarak sunul
muştur. Üniversitelerimiz bu kanunun verdiği yetki ve sorumluluklarla gelişip büyüyecek ve üni
versite öğretim mesleği üyeleri memleket gerçeklerine daha yakmdan el koyarak, memleket ve ci
han meselelerinde yetkili oylar vermek, memleketin muhtaç olduğu aydm yurttaşlar yetiştirmek 
imkânını bulacaklardır. Böylece hem memleketimizde Mîllî ve gerçek üniversiteler doğacak ve 
hem de memleket değerli uzmanlar, bilim ve teknik adamları; Devlet yetkili bilim ve teknik danışma 
organları bulmuş olacaktır. 
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Millî Eğitim B 

T. BM. M. , 
Milli Eğitim komisyonu1 . . 

Esas No. 1/579 \ 
karar No, 9 

Yüksek 

Millî Eğitim Bakanlığınca lıazıralaııan ve 
Bakanlar Kurulunun 25/IV/1946 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
Üniversiteler kanunu tasarısı ve gerekçesi Mil
lî Eğitim Bakanı da hazır bulunduğu halde ko
misyonumuzda görüşüldü. Tasarı üniversite ho
calarının yetişme, seçilme ve yükselme «artla
rını belli esaslara bağlamayı, bu suretle üniver
site öğretim mesleğini kanun temeli üzerine 
kurmağı ve üniversitelere bütün işlerinde özerk 
vererek daha çabuk gelişmelerini sağlamayı he
def tutmaktadır. 

Tasarının kapsadığı hükümler esas itibariy
le bu maksadı sağlar mahiyette bulunmuş, ancak 
ihtiyacı tamam karşılıyabilmesi için aşağıda gös
terilen değişikliklerin yapılması da lüzumlu gö
rülmüştür: 

1. — Öğrenci olarak toplandığı Türk genç
lerini millî karakter sahibi ve Türk devrimi
nin ülkülerine bağlı insanlar olarak eğitip ye
tiştirmenin üniversitelerimizin başta gelen ödev
leri olduğunun kanun içinde belirtilmesinde fay
da görülmüş ve üçüncü maddenin A fıkrası bu 
düşünceye göre değştirilmiştir. 

2. — Bir ordinayüs profesör veya profösör 
tarfından işgal olunmıyarak bir doçent veya 
öğretim görevlisi tarafından bağımsız olarak 
idare olunan kürsülerin de bu doçent veya 
öğretim görevlisi tarafından fakülte profesörler 
kurullarında temsil olunmaları, bunlardan gayri 
doçent ve öğretim görevlilerinin de bu kurul
da birer temsilcilerinin bulunması uygun görül
müş ve tasarının altıncı maddesi buna göre de
ğiştirilmiştir. 

3. — Tasarının 17 nci maddesi üniversite öğ
retim üyeliğinin başlangıcı olan üniversite do
çentliğinin doçentlik imtihanmı başarmakla 
kazanılacağını söylemektedir. Bu imtihanın ma
hiyet ve şekil hakkında tasanda bir kayıt yok
tur. Buna göre bu husus üniversiteye bırakıl
mış oluyor. Ancak komisyonumuz bu noktada 
önemle işaret etmeyi lüzumlu bulur ki doçent-

( S. Saj 

raporu 

25 V . 1946 

Başkanlığa 

lik imtihanı bugünkü şekilden kurtulmalıdır. 
Doçentlik imtihanının esasını doçent olmak is-
tiyenlerin vücude getirecekleri ilmî eserlerin ger
çek değeri teşkil etmeli ve bilhassa bu maksat 
için meydana getirilen eserin salahiyetli ilim 
mercileri tarafından incelenmesinden hayli za
man önce basılması ve genel tenkidlere arzo-
lunnıası şart koşulmalıdır. Doçentlik yetki ve 
unvanını verebilmek için kullanılan ölçüler ve 
aranan şartlar her bakımdan habilitatione için 
kullanılan ölçüler ve aranan şartlara eşit olma
lıdır. 

4. — Doçent olabilmek için mimarlık ve mü
hendislik kollarında da doktora yapmış olma
nın şart koşulması doğru görülmüş ve 18 nci mad
dede doktora yerine tüzüğüne göre geçirile
cek bir başka sınavın da yeter görülebileceği 
hakkındaki kayıt ancak geçici bir dönem için za
ruri görülerek buradan kaldırılmış ve geçici 4 
ncü madde halinde tasarıya eklenmiştir. 

5. — Doçent olacakların yalnız bir batı bi
lim dilini bilmelerinin yetmiyeceği adayların ken
tli bilim dalları itibariyle eski veya yeni başka 
dilleri de bilmeleri gerektiği düşünülmüş ve 19 
ucu maddeye buna göre hüküm eklenmiştir. 

G. — Doçentlerin görevleri arasına kendi araş
tırma ve çalışmalariyle ilgili yayınlarda bu
lunmalarının da katılması uygun görülmüş 
ve 21 nci maddeye buna göre hüküm eklenmiş
tir. 

7. — Üniversite dışında da üniversate öğre
tim görevleri için yetişmiş ve hazırlanmış 
çok sayıda aydın vatandaş bulunması üniver
sitelerimizin kuvvetlenmesine ve kültür sevi
yemizin yükselmesine büyük ölçüde yardım eder. 
Doçentlik sınavını geçirdikten sonra üniversi
tede bir görev almamak halinde de bu unva
nın sahibine birtakım hayır ve menfaatler sağ
laması, her alanda birçok değerli ve liyakat
li genç aydınlarımızı doçent olmak için ça
lışmaya teşvik edecektir. Bunu ğöz önünde bu
lundurarak ilgili bakanlıkların doçentlik un-
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vanını kazanan memurları için birtakım rüç-
hanlar kabul eylemeleri, bu. arada kıdem zam
mı vermeği düşünmeleri ve bu yolda mevzuat 
meydana getirmeleri komisyonumuzca temenni
ye değer görülmüş ve bu hususun bu raporda 
da yazılması kararlaşmıştır. 

8. — Ordinaryüs profesörlüğün, bir kürsü
nün yönetimi için seçilecek profesörlere mah
sus bir mertebe ve unvan olduğunun kanunda 
açıklanması ve bu mertebe ve unvanı kazanan 
bir gün yönetim görevini yapmasına engel ola
cak bir durumu çıkarsa o zaman da yerine baş
ka bir profesörün ordünaryüslüğe getirilebilme
si hakkında kanuna hüküm konması uygun gö
rülmüş ve 26. nci madde buna göre değiştirilmiş
tir. 

9. —Üniversite öğretim mesleği üyelerinin 
dışarıda ne gibi işleri yapıp ne gibi işleri yapa-
mıyacakları hakkında senetodan çıkan karar
lar, rektörlerin itirazda bulunmaları halinde 
daha yüksek yetkili bir merciin: Üniversitele
rarası kurulunda ineeliyebilmeşinde ve kesin 
karara bağlanmasında, bu yolda memleket 
irfanı için en uygun kararların verüebilmesini 
sağlama bakımından fayda görülmüş ve 31 nci 
maddeye bu düşümce ile bir fıkra eklenmiştir. 

10. — Tasarı ile üniversite doçent, profe
sör ve ordinayüs profesörlerine verilmesi dü
şünülen tazminatın bu türlü hocaların ders 
takriri dışında olarak dallarına göre klinikler
de, seminerlerde veya laburatuvarlarla atelye 
ve şantiyelerde geçen çalışmalarının karşılığı
nı teşkil eylemekte bulunduğunun ve bu tazmi
natın devrim tarihi derslerine ve konferansla
ra mahsus ücretlere engel olmıyaeagının kanun
da açıklanması ve üniversite tazminatından 
ilgililerin ellerine geçecek miktarların terfih
lerine yardım eder bir hadde getirilmesi uygun 
görülmüş ve 32 nci maddeye buna göre ekle
meler yapılmış ve üniversite tazminatı her de
rece için 50 lira arttırılmıştır. 

Üniversite öğretim üyelerinin terfihi yolun
da kabul edilen esaslara mütenazır olarak di
ğer yüksek öğretim kurumları öğretmenleri için 
de Hükümetçe terfih imkânları sağlıyan özel 
mevzuat meydana getirilmesi temennisinin bu 
rapora derci komisyonumuzca karar altına alın
mıştır. 

11. — Üniversite öğretim meslekine mensup 
hoeasr bulunmıyan dersler için öğretim görev

lisi adı, altında kullanılacak öğretmenlerin sü
rekli olmayıp geçici olarak kullanılacakları
nın kanunda açıklanması, bu vesile ile de Üni
versitede dersleri Üniversite öğretim mesleki 
mensuplarına okutturmanın esas teşkil etmek
te olduğunun bu raporda ifade olunması uy
gun görülmüş, 34 ncü maddenin birinci fık
rası bu düşünceye, göre değiştirilmiştir. Öğ
retim görevlerinin görevlerine son verilirken ta
yinlerindeki usule uymak gerektiğinin de be
lirtilmesi lüzumlu görülmüş aynı maddenin ikin-^ 
ci fıkrasına buna göre hüküm eklenmiştir. 

12. — Tasarının 35, 36 ve 37 nci , maddele
rinde hükümlerin daha iyi anlaşılmasını sağla
mak üzere küçük ifade değişiklikleri yapılmış
tır. 

13. — Doçent olmak isteyen mimarlarla mü
hendislerin, geçici bir süre için vermekle ödev-
lendirildikleri yeterlik sınavına tasarıdaki geçi-
<ci 4 ncü madde dayanak teşkil ettğinden 38 nci 
madde de buna göre düzelti mistir. 

14. — Tasarının 41 ve 42 nci maddelerinde 
hükümlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak 
üzere küçük ifade değişiklikleri yapılmıştır. 

15. — Tasarının 46 nci maddesi, üniversi
te görevlerinden üzerine düşeni yapmıyan üni
versite öğretim üyelerinin disiplin eezalariyle 
karşılaşacaklarını söyler Komisyonumuz bu gö
revlerin 3 ncü maddede yazılı olduklarını, eği
tim ve öğretim görevleri diye iki kısma ayrılabi
lecek olan bu görevlerden her ikisinin aynı de
recede önemli bulunduğunu kanun metninde be
lirtmeyi lüzumlu görmüş ve 45 nci maddede buna 
göre değişiklik ve bazı ifade düzeltmeleri yapıl
mıştır. 

16. — Tasarının 49 ucu maddesinde, hüküm
lerin iyi anlaşılmasını sağlamak üzere lüzum
suz bir harf kaldırılmış ve lüzumlu bir, virgül 
eklenmiştir. 55 nci maddeye ait rakam yanlı
şı ile, 57 nci maddenin son fıkrasında da mâ
nayı değiştiren bir harf yanlışı düzeltilmiştir. 

17. — Tasarının 70 nci maddesi, hükmü de
ğiştirilen 18 nci madde ile ilgili bulunduğun
dan bunun sürekli olarak kanunda kalmasına 
lüzum görülmiyerek belli bir süre için yürür
lükte bulundurulması gerekli görülen kısmı ile 
bir geçici 4 ncü madde teşkil olunmuştur. 

18. — Tasarının geçici 7 nci maddesinin 1 
nci fıkrası, üniversiteler kanununun çıkma
sından önce îstanbul Üniversitesiyle İstanbul 

( S . Sayısı: 156) 



Teknik Üniversitesinde ve bunlara bağlı öğ
retim kurumlarında, Ankara Hukuk, Dil ve 
Tarih Coğrafya, Fen ve Tıp Fakültelerinde ka
zanılmış öğretim üyeliği unvan ve haklarının 
saklı tutulduğunu söylemektedir. Bu hükmün 
uzun zaman için devamlı mahiyeti göz önün
de bulundurularak geçici maddeler arasından 
çıkarılıp kanunun esas maddeleri arasına nak-
lonulması uygun görülmüş ve bununla 70 nci 
madde teşkil olunmuştur. 

10. — Üniversite öğretim mesleki üyelerinin 
milletvekilliğine, hükümetin izniyle yabancı 
memleketlerin öğretim kurumlarında, öğretmen
likte veya memleket içindeki bir araştırma ve 
uzmanlık kurumunda görevli olarak geçirdik
leri sürenin üniversiteye dönmeleri halinde ay
lıklarının yükseltilmesinde hesaba katılması uy
gun görülmüş, bunu sağlıyacak hükümlerle 71 
nci madde teşkil olunmuştur. 

20. — Tasarıdaki 71 nci madde 72 nci, 72nci 
madde de 73 ncü madde yapılmıştır. 

21. — 2777 sayılı kanunun 6 nci maddesinin 
2 nci fıkrası, Siyasal Bilgiler Okulu öğretim 
heyeti hakkında da İstanbul Ünversitesi öğre
tim heyeti hakkındaki mevzuatın aynen tatbik 
olunmasını emreder. Bu tasarının kanunlaş
ması halinde üniversitelerle Siyasal Bilgiler 
Okulu arasındaki fark daha büyüyeceğinden 
hükmü tatbik kabiliyeti kalmıyacaktır. Bu se
beple yürürlükten kaldırılan kanun hükümle
ri arasına 2777 sayılı kanunun 6 nci madde
sinin 2 nci fıkrasını da katmak gerekmektedir. 
Bunun için tasarının hükümetten gelen metin
deki 72 ve komisyonumuzdan çıkan metindeki 
73 ncü maddesinde buna göre değişiklik yapıl
mıştır. 

22. — Tasarının 3 ncü geçici maddesi, tek
nik üniversitelerin kuruluş devresinde bulun
duklarını göz önüne alarak bu kurumlardaki 
mühendislik ve mimarlık kollarının meslek 
dersleri profesörlüklerine dışardan liyakatli 
kimselerin seçilip getirilebilmesi hakkında 15 
yıl yürürlükte kalacak bir hükmü taşımaktadır. 
Komisyonumuz bu hükme ait yürürlük süresi
nin 15 yıldan 10 yıla indirilmesini doğru bul
muş bundan başka Teknik üniversiteler dışında 
yeni açılacak birçok fakültelerin ilk kuruluş 

devresine ait ihtiyaçlarını göz önünde bulundu
rarak bunların da beş yıllık bir süre için aynı 
imkâna sahip olmalarını lüzumlu görmüştür. 
Bu sebeple geçici 3 ncü maddeye yeni bir fıkra 
eklenmiştir. 

23. — Teknik üniversitelerin kuruluş dev
resine ait ihtiyaçları gözönünde bulundurula
rak bu kurumların mimarlık ve türlü mühen
dislik kollarında doçentlik sınavına girecek 
mühendis ve mimarlardan bu kanunun çıktığı-
tarihten itibaren on yıl süre ile doktora yap
mış olmak şartının aranmaması, bunların yeter
lik sınavını geçirmiş olmalarının yeter sayılma
sı uygun görülmüş ve bu maksatla geçici 4 ncü 
madde teşkil olunmuştur. Buna göre hükümet 
tasarısındaki 4 ncüden 11 nciye kadar olan 
geçici maddeler birer ileri numara almışlardır. 

24. — 5 nci geçici madde üniversite idare 
hizmetlerine ait hizmetlerin 1946 yılı Eylülünde 
yapılacağını söylemektedir. Bu seçimlerin kanu
nun yayımlanmasını takibeden otuz günlük süre 
içinde yapılmasının ihtiyaca daha uygun dü
şeceği hesaplanmış ve maddede ona göre de
ğişiklik yepılmıştır. 

25. — Geçici 7 ve 8 nci maddelerde maksadın 
daha iyi açıklanması sağlanmak üzere küçük ifa
de değişiklikleri yapılmış ve geçici 8 nci mad
denin 1 nci fıkrası sürekli maddeler arasına alın
dığı için bu madde 2 nci fıkradan ibaret kalmış
tır. 

26. — Hükümetten gelen tasarı metnindeki 
73 ncü ve 74 ncü maddelere önceki maddelerin 
numara değiştirmeleri sebebiyle birer ileri nu
mara verilmiş ve tasarı kanunlaştığı takdirde 
üniversitelerce hazırlanacak Kuruluş Kanunla-
riyle bütçe tasarılarının vaktinde yetişmesini 
sağlamak üzere yürürlük tarihinin kanunun ya
yımlandığı tarih olması maksada daha uygun 
bulunarak 74 ncü madde buna göre değiştiril
miştir. 

Tasarıyı, havaleleri gereğince Bütçe Komisyo
nuna gönderilmek üzere saygılarımızla Yüksek 
Başkanlığa sunarız. 

Millî Eğitim Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Manisa Sivas Urfa 

E. N. Edgüer R. Ş. Sirer 8. K. Yetkin 
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Ankara Bingöl 

B. Baykan T. Banguoğlu 
Bolu 

Tazminat bahsinde asistanların durumu
nu da gözetmek yerinde olur fikrindeyim. Ba
zı terimlere daha uyar karşılık bulunmalı. 

H. R. öymen 

Hükümetçe Yüksek Meclise sunulan Üniver
siteler Kanun tasarısı, Millî Eğitim Komisyo
nu raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmek
le Hükümet adına Maliye Bakanı Nurüllah Esat 
Sümer, Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel 
ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi De
kanı Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar ve 
Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek öğretim Genel 
Müdürü Necmettin Halil Onan ve Talim ve 
Terbiye Heyeti Üyelerinden Faik Reşit Onat ha
zır oldukları halde incelendi. 

Tasarının esasları ve Komisyonumuzun Ka
mutaya bilhassa arzına lüzum gördüğü hususlar 
şunlardır: 

1. — Tasarıya göre üniversiteler, şimdiye 
kadar olduğu üzere, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı ve onun bünyesine dahil bir müessese ol
maktan çıkarak özerklik (muhtariyet) ile ida
re edilen bilim müesseseleri haline gelmektedir
ler. Binaenaleyh, 

a) Hükümetin, bütçe ve kadro kanunlarını 
Büyük Meclise teklif vesilesiyle üniversiteler üze
rinde haiz olması tabiî olan yetkileriyle üniver
site öğretim üyelerinin tâyinini tasdik gibi haller 
dışındaki deneti, bir Hükümet uzvu olan Millî 
Eğitim Bakanının üniversitelerin başı olması, 
bu sıfatla üniversite organları kararlarından bir 
kısmının onun onamına (tasdikma) tâbi bulun
ması, bu organlarca verilen kararlardan be
ğenmediklerini mahiyetine göre Danıştay veya 
üniversitelerarası kurul tarafından incelenme
sini isteyebilmesi (M. 14) gibi muayyen husus-

Çanakklale Çankırı Eskişehir 
B. N. Oüntekin T. Onay î. V. Aykurt 

İstanbul İzmir İzmir 
/ . A. Oövsa E. Çınar Ş. Yunus 

Kastamonu 
T. Taskıran 

lara inhisar etmektedir. 
Şu hale göre, memlekette yüksek araştırma 

ve öğretim işi üniversitelerin sorumluluğuna 
emanet edilmektedir. İstanbul Üniversitesinde 
on üç yıldır edilen tecrübe ve elde edilen ba
şarı üniversitelerimizin buna lâyık olduklarını 
göstermektedir. Kaldı ki üniversite öğretim ve 
yönetim işleri, yüksek bilgi ve ihtisas istiyen 
konular olmak itibariyle bizzat üniversite men
supları tarafından en iyi bir şekilde yürütülebi
lir. Bu itibarladır ki, komisyonumuza verilen 
izahlara göre, üniversite idarecileri Bakanlıkça 
daima bunlar arasından tâyin olunagelmiş; ku
ruluş zamanları hariç, Bakanlık, üniversiteye 
mütaallik yetkileri kullanırken her defasında, 
ilgili üniversite heyetlerinin kararlarını esas al
mıştır. Şu halde tasarının derpiş ettiği özerklik 
(muhtariyet) bir bakıma göre esasen üniversite 
kurullarının isteğine uygun bir şekilde Bakan
lık karariyle görülmekte olan işlerde karar me
suliyetinin de bu kurullara bırakılmasını, buna 
ilâve ve muvazi olarak kendi organlarını seçme 
işinin tamamiyle üniversite öğretim üyelerine 
verilmesini (M. 8, 12) tazammun etmektedir. 

•b) Hükümet tasarısı, üniversiteleri malî ba
kımdan şimdiye kadar olduğu gibi genel bütçe
ye tâbi tutmaktadır. Halbuki tasan ile teklif 
olunan muhtariyet ve birinci madde ile üniver
siteler için kabul olunan tüzelkişilik, bunların 
Hükümetçe yapılacak yardımlara ve kendi ge
lirlerine dayanan ayrı bir bütçeleri olmasını, 
hak ve borç sahibi olabilmelerini gerektirmekte
dir. Bu itibarla Komisyonumuz, Hükümetin de 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 5 . VI . 1946 
Esas No. 1/579 
Karar No. 115 

Yüksek Başkanlığa 
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muvafakatiyle, üniversitelerin katma bütçe usu-
liyle idare edilmelerini ve bağışlanan veya ba
ğışlarla edinilen gayrimenkullere sahip olmala
rını uygun bularak tasarıya gerekli hükümler 
koymuştur (M. 52 ilâ...). 

c) Üniversitelerin bilhassa akademik mahi
yetteki işlerini görüşmek üzere kurulan ve fa-
fcültelerarası işler için bunların üyelerinden mü
rekkep heyetler kurmağa yetkili olacak olan 
üniversitelerarası kurul, her üniversitenin muh
tar oluşundan ötürü, üniversiteler arasında yö
netim ve öğretim işlerinde husule gelebilecek 
ahenksizliği giderme bakımından büyük önemi 
haizdir. Her ne kadar kurulun böyle bir yetki
si tasarıda zikredilmemekte ise de üniversite 
faaliyetlerini yakından takip durumunda olan 
Millî Eğitim Bakanının, üniversite kararların
dan uygun bulmadıklarını kurula tevdi yetkisi
ne dayanarak bu neticeyi saglıyacağına ve hattâ 
bu hususta ieabeden esasların da konacağına 
şüphe yoktur. Bu itibarla Komisyonumuz bu ko
nu hakkında kanuna ayrıca hüküm koymağa 
mahal görmemiştir. 

2. — Tasarı, bilhassa üniversite öğretim mes
leki mensuplarını diğer Devlet memurlarından 
ayrı, yüksek bilim ve ihtisasa yaraşır esaslara 
bağlamaktadır : 

a) Tasan, üniversite öğretim mesleğine in
tisap için doktora veya tıp ihtisasından başka, 
her sahanın hususiyetine göre tesbit olunacak 
esaslar dairesinde başarılacak doçentlik imtiha
nını şart koşmakta ve benzer fakülteler bakı
mından aynı ölçülerle yapılmasını. sağlamak üze
re bu imtihan işini üniversitelerarası jürilere 
tevdi etmektedir. Bu esasları tamamiyle yerinde 
telâkki eden Komisyonumuz bilhassa ileri Garp 
memleketlerinde başarılacak benzer imtihanla
rın da sayılmasını ve doçentlik imtihanı verenler 
için bir üstün dereceye tâyin hakkı tanınmasını 
uygun bularak tasarıya gerekli hükümler ilâve 
eylemiştir. 

Tasarıdaki hüküm, umumiliği hasebiyle mü
sait bulunduğundan jürilere üniversite ve mem
leket dışındaki ilim adamlarının da katılması, 
bilhassa imtihan için şart olan ilmî etüdlerin 
bunlara gönderilmek suretiyle incelenmesi gibi 
tedbirlere de başvurulmak suretiyle doçentlik 
imtihanının ileri memleketlerdekine benzer bir 
titizlikle yapılması, bilhassa çok sayıda memle
ket gençlerine büyük garp üniversitelerinde 

benzer imtihanlar yaptırılması, üniversite öğ
retim meslekinin ve dolayısiyle memleket ilim 
hayatının özlediğimiz gelişmesini biran evvel 
sağlıyacak başlıca tedbirlerdir. 

b) Tasarı üniversite öğretim meslekine in
tisap için doçentlik imtihanı geçirmeği şart koş
mak ve bu imtihanı geçirmiyenlere mesleke in
tisap imkânını kapamakla beraber doçentlik im
tihanını, münhal doçentlik bulunmasına bağlı 
tutmamak suretiyle istiyen ve kendisinde kabi
liyet gören gençlere açık bulundurmaktadır. 
Tasarı bu suretle doçentlik imtihanı geçirmiş, 
fakat açık kadro bulunmaması yüzünden doçent 
tâyin edilmemiş olanlara ilmî mesailerine devam 
vo kabiliyetlerini ispat şartiyle profesör olmak 
imkânlarını da vermektedir. 

Bu hükümler, kadrosuzluk yüzünden üniver
siteye intisap edemeyip başjka sahalarda çalışan 
kabiliyetleri, üniversite dışında dahi sahaların
da daha verimli çalışmıya teşvik edici olmak 
bakımından da yerindedir. 

Şunu da ilâve edelim ki, tasarı üniversite 
öğretim meslekini muayyen imtihanları geçiren
lere ve belli şartları haiz olanlara hasretmekle 
beraber (öğretim görevliliği) müessesesi sayesin
de üniversite dışındaki ehliyetlerden faydalan
mayı da sağlamaktadır. (M. 34). 

c) Tasarı üniversite öğretim mesleği üyele
rinin çalışmalarını üniversiteye ve ihtisas saha
larına hasretmelerini hedef tutarak başka işi 
olmıyanlara, bu suretle ilmî araştırma ve yayım
lar için sarfedecelderi gayrete karşılık olarak 
üniversite tazminatı adı ile ayrı bir para ve
rilmesini kabul etmektedir. Komisyonumuz bu 
tazminatı üniversite hocalarına sahalarına mü-
taallik kitap vesair ilmî vasıtaları tedarik im
kânı verme bakımından da yerinde telâkki et
miştir. Millî Eğitim Komisyonu Hükümetçe 
teklif olunan miktarları üniversite hocalarının 
(terfihlerine yardım eder bir hadde getirilmesi) 
maksadiyle ellişer lira artırmıştır. Ancak ve
rilen para, az evvel arzolunduğu üzere munzam 
mesai ve ihtiyacın karşılığıdır. Üniversite 
hocalarının terfihi işi umumiyetle memur geçi
mini, bugünkü fiyat şartlarına göre düzenleme 
meselesinin bir cüzü olduğundan bu mesele ile 
birlikte düşünülmesi ve memur maaşlanna yapı
lacak umumi zammın bunlara da teşmili tabii 
olduğundan üniversite tazminatı tesbit edilirken 
böyle bir mülâhaza ile hareket edilmemek icap 
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eder. KalcH ki yukarıda da artölbnduğu üzere 
doçentlik imtihanı geçirenlerin üniversiteye do
çent veya profesör olarak intisaplarında bir üst 
dereceye tâyini kabul edilmiştir. Bu itibarla Ko
misyonumuz üniversite tezminatı için Hükümet
çe teklif olunan miktarları uygun bulmuştur. 

d) Tasan, üniversite öğretim üyelerine ve
rilecek meslekî cezaların nelerden ibaret olduğunu 
tahdidi şekilde saymakta olduğu gibi memuri
yete müteallik inzibati cezaları da (M. 46) (Dev
let memurluğundan çıkarma, sınıf veya kıdem 
indirme, aylık kesme) hallerine hasretmekte ve 
bu cezaları verme işini üniversite organlarına bı
rakmaktadır. Memurlar hakkında mer'i esaslar
dan farklı olan bu usul, üniversite muhtariyeti
nin ve üniversite öğretim mesleğinin tabii bir 
icabı telâkki edilerek ve aykırı hareketlere karşı 
yetkili üniversite mercilerinin titizlikle ve mesle
ğe olan vukuflarından ötürü isabetle karar ve 
tedbir alacakları düşünülerek komisyonumuzca 
da uygun görülmüştür. 

3. — Memleket ilim ve irfan hayatı, memle
ket çocuklarının işi ve eseri olmak tabii ise de 
her sahada istediğimiz sayı ve mükemmeliyette ilim 
adamlarımız yetişinceye kadar yabancı uzman
lara üniversitelerimizin ihtiyacı açıktır. Diğer 
yandan bizzat ileri memleketlerde tatbik olunan 
hoca ve talebe mübadelesi şekillerinden faydalan
mak da yabancı, bilim müessese ve muhitleriyle 
teması sağlama ve geliştirme bakımından zaruri
dir. Bu konular üzerinde duran komisyonumuz, 
üniversitelerimizin bu ihtiyaçları bizzat takdir 
edeceklerine ve gereğini en isabetli bir şekilde 
yapacaklarına inanarak ve bu işte görülecek nok
san ve aksaklıklari önliyecek tedbirlerin, Millî 
Eğitim Bakanının her üniversite kararını üniver
sitelerarası kurula sevketmek, Hükümetin bütçe 
tasarılarını Meclise sunmak gibi yetkileri saye
sinde ve nihayet Büyük Meclise bütçe tetkikleri 
vesilesiyle alınacağını düşünerek, tasarıya bu 
hususlar için ayrı hüküm koymağa mahal gör
memiş, sadece 29 ncu maddeye mevcut yabancı 
hocaların herhangi suretle isine sön vermeği 
Millî Eğitim Bakanının tasvibine bağlryan bîr 
kayıt ilâvesiyle iktifa etmiştir. 

4' — Bu tasan vesilesiyle komisyonumuzda 
ehemmiyetle görüşületr bir konu da talebenin ve 
umumiyetle memleketin her sahadar bugünkü bi

lim seviyesini tt̂ güm' ve-sâflfAlûö feöflctnünü kap
sayan kitaplara olan ihtiyaçtır. Bu işin bir an 
evvel başanlmasını üniversitelerimizden beklemek 
hakkımızdır. Üniversitelerin hocalar arasında 
iş birliği sağlamak suretiyle her saha için 
işaret olunan neviden eserleri biranevvel mey
dana getirmeleri zk*ırfMir., Bandan başka, ho
caların ders takrirlerinin engeç dersi mütaakıp 
üniversitelerce hususî tesisatla itinalı bir şe
kilde, muntazam olarak bastırılıp derKal tale
beye dağıtılmasına da kesin zaruret vardır. Ger
çekten memleketimizde not tutma usul ve ko
laylıklara taammüm etmemiş olduğundan öğren
cilerimiz için hocaların ders takriri kâfi gelme
mektedir. Bu itibarla talebenin derslerden fay
dalanmasını artıracak başlıca tedbir, notların 
zamanında basılıp dağıtılmağıdır. Komisyonu
muz, btı temennilerinin yerme getrrMi§5m üni
versite bütçelerinin görüşülmesi sırasında öğ
renmekten haz duyacaktır. 

Büyük Meclise yıllardır temenni edilen, Ko
misyonumuzca sevinçte karşılaman ve yufcaarıd» 
arzolunan esaslara ve aynear iiaha lüzum görül-
miyen mülâhazalara göre değişikliklerle kabul 
olunan Üniversiteler Kanunu tasarısı, (Hayat
ta enhakikî mürşit ilimdir) Atatürk sözünü ken
dine şiar eden Cumhuriyetin bu üstün ilim ve 
irfan müesseselerine verdiği büyük önemin ye
ni bir belirtisi olarak, Yüksek Başkanlık eliyle 
ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Kamutayın 
yüce tasvibine sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokad Rize İstanbul 

H. N. Keşmir T..B. Balta F. öymen 
Aydın Burdur Çanakkale 

R. Alpman Ş. Engincri S. T. Arsal 
Diyarbakır Eskişehir Giresun 

Ş. Uluğ Y. Abadan M. Akkdya 
Giresun Hatay İsparta 

A. Sayar H. Selçuk M. Karaağaç 
İstanbul İzmir Kayseri 

/. R.plkmen M. Birsel F. Baysal 
Kütahya Manisa Mardin 

H. Pekcan F. Kurdoğlu ît. Eîrten 
Samsun Trabzon Ürfa 

M.A. Yorüker S.Anamur E.f'ekeU 
Yözgad Zonguldat 

A. Sungur E. Erişirğü -
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HÜKÜMETİN TBKLlFÎ 

Üniversiteler Kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Fükültelerden ve kendilerine 
bağlı enstitü, okul ve kurumlardan oluşmuş birer 
birlik olan üniversiteler, bilim ve yönetim işlerin
de özerliği ve tüzel kişiliği olan, birer kamu ku
rumudur. 

Her üniversitenin genel özerliği ve tüzel ki
şiliği içinde, o üniversiteyi oluşturan fakülteler 
de bu kanun hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı 
bilim ve yönetim özerliğine sahiptirler. 

MADDE 2. — Üniversiteler ve fakülteler, ye
ni enstitüler, bilim, araştırma ve yayım kurum
ları açmağa yetkilidirler. Bunlardan, yeni öde
nek ve kadro alınması gerekli olanları için ge
nel usullere uyulur ve gereknelerine senato ka-
rariyle tüzel kişilik verilir. 

MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şun
lardır: 

a) öğrenci olarak topladığı genç nesle, ileri 
Türk cemiyetinin ve demokrasi ilkelerine daya
nan çağımız medeniyetinin ülkülerini sindirerek 
bilim anlayışı kuvvetli, erkin düşünceli ve millî 
karekterli, bilgi ve deney sahibi aydın vatandaş
lar yetiştirmek. 

b) Yüksek öğrenime dayanan mesleklerle 
türlü bilim ve uzmanlık dallarında, memlekete 
yetenekli elemanlar yetiştirmek için, onların teo
rik ve pratik öğrenimlerini beraberce sağlamak. 

c) Memleketimizi ilgilendirenler başta gel
mek üzere çeşitli bilim veya teknik meselelerini 

MÎLLÎ EĞİTtM KOMİSYONUNUN DE-
ĞIŞTÎRÎŞI 

Üniversiteler Kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şun
lardır : 

a) Öğrencilerini, millî karakterli, Türk dev
riminin ülkülerine bağlı, bilim anlayışı kuvvetli, 
sağlam düşünceli, bilgi, ve deney sahibi aydın 
vatandaşlar olarak yetiştirmek; 

b) Yüksek öğretime dayanan mesleklerle 
türlü bilim ve uzmanlık dallarında, memlekete 
yetenekli elemanlar yetiştirmek için, onların te
orik ve pratik öğrenimlerini beraberce sağlamak ; 

c) Memleketimizi ilgilendirenler başta gel
mek üzere çeşitli bilim veya teknik meselelerini 
çözmek için bilimlerin esaslarını genişletmek ve 
elde edilecek sonuçlarla buluşları, insanlığın 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlBÎŞt I 

Üniversiteler Kanunu Tasarm 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Üniversiteler; fakülteler
den, enstitü, okul ve bilimsel kurumlarından 
oluşmuş, özerliği ve tüzel kişiliği olan yük
sek bilim, araştırma ve öğretim birlikleridir. 

Her üniversitenin genel özerliği ve tüzel ki
şiliği içinde, o üniversiteyi oluşturan fakülte
ler de, bu kanun hükümleri çevresinde ayrı ay
rı bilim ve yönetim özerliğine sahiptirler. 

MADDE 2. — Üniversiteler ve bir üniver
siteye bağlı olmıyarak açılacak fakülteler birer 
kanunla kurulurlar. Üniversiteler içinde yeni
den fakülteler ve okullar açılması, fakültele
rin veya okulların birleştirilmesi veyahut kal
dırılması senatoların teklifi ve Millî Eğitim 
Bakanının onamiyle yapılır. 

Üniversite ve fakülteler; kendilerine bağ
lı olmak üzere yeni enstitüler, bilim, fcraştırma, 
öğretim ve yayım kurumları açmağa yetkilidir
ler. Bunla-rm yönetim şekilleri bağlı oldukları 
üniversite veya fakültelerce belirtilir. Gereken
lerine ilgili üniversite senatosu karariyle tü
zel kişilik verilebilir. 

Bu madde uyarınca açılacak fakülte, ensti
tü, okul ve kurumlardan yeni ödenek ve kad
ro alınmasını gerektirenler için genel usullere 
uyulur. 

MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şun
lardır: 

a) öğrencilerini bilim anlayışı kuvvetli, 
sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğrenime 
dayanan mesleklerle türlü bilim ve uzmanlık kol
lan için iyi hazırlanmış bilgi ve deney sahi
bi elemanlar, Türk devriminin ülkülerine bağ
lı ve millî karakter sahibi vetand&şlar olarak 
yetiştirmek. 

b) Memleketi ilgilendirenler başta gelmek 
üzere bütün bilini ve teknik meselelerini çözmek 
için bilimleri genişletip derinleştirecek incele-
leme ve arştırmalar yapmak. Bu çalışmalarda 
ilgili millî bilim ve araştırma kurumları ve | 
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çözmek için bilimlerin esaslarını genişletmek ve 
elde edilecek sonuçlarla buluşları, insanlığın 
gerçek faydalanması ülküsünü gözönünde bulun
durmak suretiyle derinleştirilip türlü yönden de
ğerlendirerek enstitülerde, lâboratuvarlarda ve 
yerlerinde gerekli inceleme ve araştırmalan, bilim 
tekniğin ilerlemesini sağlayıcı her türlü yayım
ları yapmak ve yardımcılara, doktora adayla
rına ve öğrencilerine yaptırmak. Bu çalışmalarda 
eşit dünya kurumlariyle işbirliği etmek. 

d) Memleketin türlü yönden ilerleme ve ge
lişmesini ilgilendiren bütün mesele ve dâvaları 
benimsiyerek, öğretim ve inceleme konusu yap
mak suretiyle değerlendireceği çalışma sonuçla
rını, ilgili Devlet ve kamu organlarının fayda
lanmasına sunmak ve bu konularda Hükümetçe 
istenen incelemeleri yaparak düşüncesini bildir
mek. 

e) Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici bilim verilerini-sözle ve yazı ile halka 
yaymak. 

Ukinci bölüm 

Kuruluş ve işleyiş 

I 

Fakülteler 

MADDE 4. — Fakülte organları şunlardır: 
a) Genel kurul; 
b) Profesörler kurulu; 
c) Yönetim kurulu, 
d) Dekan. 

MADDE 5. — Genel kurul, her fakültenin or
dinaryüs profesör, profesör ve doçentleriyle 24 
ncü maddenin son fıkrası gereğince tâyin edil
miş doçenti bulunmıyan derslerin 34 ncü mad
deye göre tâyin edilmiş öğretim görevlilerinden 
kurulur; fakültenin akademik çalışmalarını ilgi
lendiren hususları görüşüp gereken kararları ve
rir; fakülteyi ilgilendiren tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını ve programları hazırlayıp senatoya 
sunar. 

Genel kurul kararlarının üçte iki çokluk ka
zanamamış olanlarından, yönetim kurulunun lü
zum gösterecekleri, fakülte profesörler kurulun-

U. M. E . K. ' ; •; ;; • a 

gerçek faydalanması ülküsünü gözönünde bu
lundurmak suretiyle, derinleştirip türlü yönden 
değerlendirerek enstitülerde, lâboratuvarlarda 
ve yerlerinde gerekli inceleme ve araştırmaları, 
bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayıcı her tür
lü yayımları yapmak ve yardımcılara, doktora 
adaylarına ve öğrencilerine yaptırmak. Bu ça
lışmalarda eşit dünya kurumlariyle işbirliği et
mek; 

d) Memleketin türlü yönden ilerleme ve 
gelişmesini ilgilendiren bütün mesele ve dâvala
rı benimsiyerek, öğretim ve inceleme konusu 
yapmak suretiyle değerlendireceği çalışma so
nuçlarını, ilgili Devlet ve kamu organlarının fay
dalanmasına sunmak ve bu konularda Hükümet
çe istenilen incelemeleri yaparak düşüncesini bil
dirmek ; 

e) Türk toplumunun genel seviyesini yüksel
tici bilim verilerini sözle ve yazı ile halka yay
mak. 

ikinci bölüm 

Kuruluş ve işleyiş 

I 

Fakülteler 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Genel kurul her fakültenin or
dinaryüs profesör, profesör ve doçentleriyle 24 
ncü maddesin son fıkrası gereğince tâyin edil
miş doçenti bulunmıyan derslerin 34 ncü mad
deye göre tâyin edilmiş öğretim görevlerinden 
kurulur; fakültenin akademik çalışmalarını il
gilendiren hususları görüşüp gereken kararları 
verir; fakülteyi ilgilendiren tüzük ve yönetme
lik tasarılarını ve programları hazırlayıp sena
toya sunar. 

Genel kurul kararlarının üçte iki çokluk ka
zanamamış olanlarından, yönetim kurulunun lü
zum gösterecekleri, fakülte profesörler kurulun-
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yabancı veya uluslararası benzer kurumlarla iş
birliği etmek. 

c) Memleketin türlü yönden ilerleme ve ge
lişmesini ilgilendiren bütün mesele ve dâvala
rı, hükümetle ve kurumlarla da elbirliği et
mek suretiyle öğretim ve inceleme konusu ya
parak sonuçlarını umumun faydalanmasına sun
mak ve hükümetçe Millî Eğitim Bakanı vası-
tasiyle istenecek incelemeleri yaparak düşün
celerini bildirmek. 

d) Araştırma ve incelemelerinin sonuçla
rını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini 
sağlıyan her türlü yayımları yapmak j yardımcı
lara, doktora adaylarına ve öğrencilerine yap
tırmak. 

e) Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici bilim verilerini sözle ve yazı ile hal
ka yaymak. 

İkinci Bölüm 

Kur<uhı§ ve İşleyiş 

Fakülteler 

MADDE 4. — Fakültelerin organları şunlar
dır : 

a) Genel kurul, 
b) Profesörler kurulu, 
c) Yönetim kurulu, 
d Dekan. 
MADDE 5. — Fakülte genel kurulları; or

dinaryüs profesör, profesör ve doçentlerle profe
sörü veya doğrudan doğruya öğretime memur 
doçenti bulunmıyan derslerin öğretim görevlile

rinden kurulur. 
Genel kurul, fakültelerin akademik çalışma

larını ilgiendiren hususlar hakkında görüşerek 
karar verir. Fakülteyi ilgilendiren kanun, tü
zük tasarıları hakkında düşüncelerini bildirir. 
Yönetmelik tasarılarım ve programlar hazır
layıp senatoya sunar. 

Genel kurul, her yan yıl basında toplanır. 
Yöneti mkurulu lüzum gösterdiği zaman olağan-
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da görüşülerek yeniden karara bağlanır. 
Genel kurul her yarı yıl başmda olağan ola

rak, yönetim kurulu lüzum gösterdiği zaman 
olağanüstü toplanır. 

MADDE 6. — Profesörler kurulu, fakültenin 
ordinaryüs profesör ve profesörleriyle iki do
çentinden kurulur. Profesörler kuruluna katıla
cak iki doçenti, o fakülte doçentleri her ders 
yılı başında kendi aralarından seçerler. 

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

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulma
sı, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki 
teklifleri profesörler kurulu yapar Bunlardan 
yeni ödenek ve kadroya ihtiyaç gösterenler için 
genel usullere uyulur. 

MADDE 7. — Yönetim kurulu, dekanın baş
kanlığında, seçim süresi bitmiş olan ve öğretim 
görevi başında bulunan dekanla profesörler ku
rulunun iki yıl için ordinaryüs profesör veya 
profesörler arasından seçeceği iki; üç öğretim 
üyesinden kurulur. 

Yönetim kurulu; fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurullarının kararları
nın yerine getirilmesini sağlar ve bunlar için 
gereken kararları ve tedbirleri alır, dekanın gö
receği bütün işlerde kendisine yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir ve kesin karara bağ
lanır. Bu kararlara karşı hiçbir idare veya yar
gı merciine başvurulamaz. 

M. E. k . 

da görüşülerek yeniden karara bağlar. 
Genel kurul her yarıyıl başında olağan ola

rak bir, yönetim kurulu lüzum gösterdiği za
manda olağanüstü toplanır. 

MADDE 6. — Profesörler kurulu: 
a) Fakültenin ordinaryüs profesör ve pro

fesörlerinden; 
b) 24 ncü maddenin son fıkrası gereğince 

bir dersin yönetimiyle bağımsız olarak; görevlen
dirilmiş doçentler ile 34 ncü madde gereğince bir 
kürsüyü idare eden öğretim görevlilerinden; 

c) 34 ncü madde gereğince tâyin edilen öğ
retim görevlilerinin «b» fıkrası gereğince profe
sörler kuruluna katılma hakkı bulunanlardan 
arta kalan öğretim görevlilerinin aralarından 
her ders yılı için seçecekleri bir temsilciden; 

d) «b» fıkrası gereğince profesörler kuru
luna katılma hakkı bulunanlardan arta kalan do
çentlerin aralarından her ders yılı için seçecek
leri bir temsilciden kurulur. 

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

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulması, 
kaldrrılması veya birleştirilmesi hakkındaki tek
lifleri profesörler kurulu yapar. Bunlardan yeni 
ödenek ve kadroya ihtiyaç gösterenler için genel 
usullere uyulur. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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üstü olarak da toplantıya çağırılır. Genel Ku
rul kararlarının üçte iki çokluk kazanamamış 
olanlarından, yönetim kurulunun lüzum göstere
cekleri, fakülte profesörler kurulunda yeniden 
görüşülerek karara bağlanır. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
ayne nkabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Yönetim kurulu, dekanın baş
kanlığında, seçim süresi bitmiş olan ve öğretim 
görevi başında bulunan dekanla profesörler 
kurulunun iki yri için ordinaryüs profesör veya 
profesörler arasından seçeceği 2 - 3 öğretim 
üyesinden kurulur. 

Yönetim kurulu, fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurullar kararlarının 
yerine getirilmesini sağlar ve bunlar için gere
ken kararlan ve tedbirleri alır, dekanın görece
ği bütün işlerde kendisine yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara ait 
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin karar
lar verilir. Bu kararlara karşı hiç bir idare 
yeya yargı merciine başvurulamaz. 
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MADDE 8. — Dekan, iki yıl için, profesörler MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay-
kurulu tarafından fakültenin aylıklı ordinaryüs nen kabul edilmiştir. 
profesör veya profesörleri arasından mutlak çok
lukla seçilir. Süresi biten dekan, dört yıldan 
önce tekrar dekan seçilemez. 

Dekan, fakülte tüzel kişiliğinin ve fakül
teye bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin tem
silcisidir. Fakülte kurullarına başkanlık eder, 
bunların kararlarını uygular ve yönetim işlerin
den sorumludur. 

Dekan, işi başında bulunmadığı zaman fakül
te yönetim kurulunun aylıklı üyelerinden bi
rini kendisine vekil seçer. Bu vekillik ile ida
re altı aydan fazla sürerse veya dekan seçim 
süresini doldurmadan görevinden ayrıiırsa yeni 
bir dekan seçilir. 

H 

Üniversiteler 

MADDE 9. — Üniversite organları şunlar
dır. 

a) Senato, 
b) Üniversite Yönetim Kurulu, 
c) Rektör, 

MADDE 10. — Senato, rektörün başkan
lığında öğretim başında bulunan önceki rektör
den, dekanlardan, her fakülte profesörler ku
rulunun iki yıl için seçeceği ikişer ordinaryüs 
profesör veya profesörden ve doğrudan doğ
ruya üniversiteye bağlı yüksek okulların pro
fesörler kurullarının kendi aralarından yine 
iki yıl için seçecekleri birer temsilciden kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun, tüzük tasarılariyle, yönetmelikleri ha
zırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar verir. 
Fakülte genel kurullarının kanun ve tüzük tasa
rıları hakkındaki tekliflerini, yönetmelikler 
hakkındaki kararlarını, profesörler kurulları
nın, bütçe, seçim kürsü ve enstitülerin kurul
ması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkın
daki karar ve tekliflerini inceleyip işleme kor ve 
özel kanun ve tüzüzlerle kendisine verilen gö
revleri yapar. Bir imtihana bağlı olmıyan fah
ri akademik paye ve unvanları verir. 

Fakülte kurullarının, Senato tarafından onan-
mryarak bozulan işlem ve kararları ilgili kurul-
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Üniversteler 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I I 

Üniversiteler 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Senato, rektörün başkanlı
ğında öğretim görevi başında bulunan önceki 
rektörden, dekanlardan, her fakülte profesör
ler kurulunun iki yıl için seçeceği ikişer ordi
naryüs profesör veya prof esöründen-ve doğru
dan doğruya üniversiteye bağlı yüksek okulla
rın profesörler kurullarının kendi aralarından 
yine iki yıl için seçecekleri birer temsilciden 
kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı 
nitelikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar I 
verir. Fakülte genel kurullarının kanun ve tü
zük tasarıları hakkında tekliflerini, yönetme
likler hakkındaki kararlarım, profesör kurul
larının bütçe, seçim, kürsü.ve enstitülerin ku
rulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hak
kındaki karar ve tekliflerini inceleyip işleme 
kor ve özel kanun ve tüzüklerle kendisine ve
rilen görevleri yapar. Bir imtihana bağlı olmı-
yan fahrî akademik paye ve unvanları verir. | 
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larca yeniden incelenir, ikinci defa Senatoya ge
len fakülte kurulu kararları Senato tarafından 
kesin karara bağlanır. Yönetmelikler Millî Eği
tim Bakanının onanmasından sonra yürürlüğe gi
rer. Kanun ve tüzük tasarıları da Millî Eğitim 
Bakanı eliyle Başbakanlığa sunulur. 

Fükülte kurullarının 7 nci maddesinin son 
fıkrası hükmü dışındaki isem ve kararlarına ya
pılacak itirazlar Senato tarafından incelenir ve 
bir karara bağlanır. Senatonun kesin kararlarına 
karşı 14 ncü madde hükümleri saklı kalmak üze
re, hiçbir idare veya yargı merciine başvuru
lamaz. 

MADDE 11 — üniversite yönetim kurulu, 
rektörün başkanlığında öğretim görevi başında 
bulunan bir önceki rektörle fakülte dekanların
dan ve genel sekreterden kurulur. Kanun ve tü
zük hükümerinin ve kurul kararlarının uygu
lanmasını sağlar ve bunlar için gereken kararları 
alır. Rektörün göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

MADDE 12. — Rektör fakülte profesörler ku
rullarının bir arada yapacakları toplantıda iki 
yıl için aylıklı ordinaryüs profesör veya profe
sörler arasından, her defasında sıra ile bir başka 
fakülteden olmak üzere mutlak çoklukla seçilir. 
Rektör üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 
Üniversite kurullarına başkanlık eder, bunların 
kararlarını uygular, üniversite yönetim işlerin
den sorumludur ve fakülteler arasmda düzenli ça
lışmayı sağlar. 

Rekjör işi başında bulunmadığı zaman, de
kanlardan birini vekil seçer. Rektör, secim sü
resi dolmadan işinden ayırılırsa veya mezuni
yeti altı ayı geçecek olursa, aynı seçim süresini 
doldurmak üzere aynı fakülte ordinaryüs profe
sör veya profesörleri arasından yeni bir rektör 
seçilir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi' 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Fakülte kurullarının, senato tarafından 
onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili 
kurullarca yeniden incelenir. îkinci defa sena
toya gelen fakülte kurulu kararları senato ta-

• rafından kesin karara bağlanır. Yönetmelik
ler Millî Eğitim Bakanının onanmasından son
ra yürürlüğe girer. Senatolarca hazırlanan ka
nun ve tüzük tasarıları gerekçeleri ile birlikte 
Millî Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte kurullarının 7 nci maddenin son 
fıkrası hükmü dışındaki işlem ve kararlarına 
yapılacak itirazlar, senato tarafından incelenir 
ve bir karara bağlanır. Senatoların seçim ve 
öğretim üyelerinin meslekî disiplin işleri hak
kındaki kararları kesindir. Bunlara karşı baş
ka bir mercie başvurulamaz. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Rektör, fakülte profesörler 
kurullarının bir arada yapacakları toplantıda 
iki yıl için, aylıklı ordinaryüs profesör veya 
profesörler arasından, Millî Eğitim Bakanının 
bu kanunun yayımında bir defaya mahsus ve 
kesin olmak üzere belirteceği sıraya göre bir 
başka fakülteden olmak şar tiyle mutlak çok
lukla seçilir. 

Rektör üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi
dir. Üniversite kurullarına başkanlık eder, 
bunların kararlarını uygular. Üniversite yöne
tim işlerinden sorumludur ve fakülteler arasın
da düzenli çalışmayı sağlar. 

Rektör işi başmda bulunmadığı zaman, de
kanlardan birini vekil seçer. Rektör, seçim sü
resi dolmadan işinden ayrılırsa veya mezuni
yeti altı ayı geçecek olursa, aynı seçim süresi
ni doldurmak üzere aynı fakülte ordinaryüs 
profesör veya profesörleri arasmdan yeni bir 
rektör seçilir. 
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Üniveristelerarası kurul 

MADDE 13. — Üniversitelerarası kurul, Mil
lî Eğitim Bakanının başkanlığında her üniver
sitenin rektör ve dekanlariyle, her üniversite se
natosunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği birer temsilciden kurulur. 

Kurul, bakanın lüzum göstereceği hallerde, 
bildireceği yerde toplanır; bu kanun gereğince 
yapması gereken ve kendisine verilen işleri kesin 
karara bağlar. Kurulun kararlarına karşı hiç
bir idare veya yargı merciine başvurulamaz, 

IV 
Hükümet deneti 

MADDE 14. — Millî Eğitim Bakanı, üniver
sitelerin başıdır. Bu sıfatla üniversiteleri, fa
külteleri ve bunlara bağlı kurumları Hükümet 
adına denetler. Bakan bu denetlemesini üniver
sitelerarası kurula başkanlık etmek, üniversite 
ve fakültelerden gerekli hususları sormak, o-
namlıyacağı kararları onamlamak ve üniversi
te ve fakülte kurullarının kararlarından gerekli 
gördüklerinin yeniden bu kurullarda incelen
mesini istemek suretiyle yapar. 

Bakan, onamlamadığı senato kararlariyle, 
üniversite ve fakülte kurullarının kabul edip 
uygulamakta bulunduğu kararlardan uygun gör
mediklerinden idari mahiyette olanları ve se
natonun; ilgilileri tarafından itiraz olunan Dev
let hizmetinden çıkarılma kararlarını Damştaya, 
akademik mahiyette olanlarını üniversitelerarası 
kurula gönderir. Üniversitelerarası kurulun ka
rarları takdire bağlı ve kesindir. 

Üniversitelerce Millî Eğitim Bakanının ona
nıma sunulan kararlar en çok üç ay içinde ona
nır. Sözü geçen süre içinde onanmıyan veyahut 
Damştaya veya üniversitelerarası kurula gönde
nim iyen kararlar onanmış sayılır. 
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m 
Üniversitelerarası kurul 

MADDE 13. — Hükümetinn 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

IV-
Hükümetin deneti 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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III 

Üniversitelerarası, kurul 

MADDE 13. — Üniversitelerarası kurul, 
Millî Eğitim Bakanının başkanlığında her üni
versitenin rektör ve dekanlariyle, her üniversite 
senatosunun kendi üyeleri arasından iki yıl 
için seçeceği birer temsilciden kurulur. Bu ku
rulun raportörlüğü toplantının yapıldığı yer
deki üniversite genel sekreterlerinden Millî 
Eğitim Bakanının görevlendireceği biri tarafın
dan yapılır. 

Kurul, Bakanm lüzum göstereceği hallerde, 
bildireceği yerde toplanır. Bu kanun gereğin
ce yapması gereken ve kendisine verilen işleri 
kesin karara bağlar. 

iv 
Hükümet deneti 

MADDE 14. — Millî Eğitim Bakanı, üni
versitelerin başıdır. Bu sıfatla üniversiteleri, 
fakülteleri ve bunlara bağlı kurumları Hükü
met adma denetler. Bakan bu denetlenmesini 
üniversitelerarası kurula başkanlık etmek 
üniversite ve fakültelerden gerekli hususları sor
mak, onamina bağlı kararları onamak ve üni
versite ve fakülte kurullarının kararla
rından gerekli gördüklerinin yeniden bu kurullar
da incelenmesini istemek suretiyle yapar. 

Bakan, onamlamadığı senato kararlariyle 
üniversite ve fakülte kurullarının kabul edip uy
gulamakta bulunduğu kararların uygun görme
diklerinden idari mahiyette olanları Danıştaya, 
akademik mahiyette olanları üniversitelerrası 
kurula gönderir. 

Üniversitelerarası kurulun kararlan takdire 
bağlı ve kesindir. 

Üniversitelerce Millî Eğitim Bakanının ona
mina sunulan kararlar, en çok üç ay içinde ona
nır. Sözü geçen süre içinde onanmıyan veyahut 
Danıştaya veya üniversitelerarası kurula gön- I 
derilmiyen kararlar onanmış sayılır. 
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Üçüncü bölüm 

öğretim üyeleri 

MADDE 15. — Üniversite öğretim mesleki 
üyelerini, üniversite doçentleri, pprofesörleri, 
ordinaryüs profesörleri teşkil eder. 

MADDE 16. — Üniversite öğretim mesleki 
üyeleri, bu kanuna göre seçilerek tâyin olu
nurlar. Meslekî hakları ve görevleri bu kanun 
hükümleriyle bunlara aykırı olmıyan genel hü
kümlere bağlıdır, 

I 

Doçentlik 

MADDE 17. — Üniversite öğretim üyeliğinin 
başlangıcı olan (Üniversite Doçentliği) sıfatı bu 
kanunda gösterilen imtihanı başarmakla kazanı
lır. 

MADDE 18. — Doçentlik imtihanına girebil
mek için adaydan, Devlet memurlarında aranan 
genel .şartlardan başka şunlar istenir: 

a) öğretim görevi alacağı bilim koluyla 
ilgili bir yüksek öğrenim diplomasından ba.şka 
memlekette bilim doktorası yapmış bulunmak 
veya yabancı memleketlerde almış olduğu dok
tora diploması 3656 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin e fıkrası gereğince Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından onanmış bulunmak veya tıp 
doktoru diplomasını aldıktan sonra 1219 sayılı 
kanuna göre kabul edilmiş bulunan uzmanlık 
kollarından birinde birinci sınıf uzman yetkisini 
kazanmış olmak veyahut yüksek mühendislik ve 
mimarlık kollanndan birinden doktora yapmış 
olmak veya tüzüğüne göre yapılacak imtihanlar
da yeterliğini ispat etmek. 

b) Eylemli askerlik ödevini bitirmiş olmak 
veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

c) Doktor unvanını ve tıpta uzman yetkisini 
ve mühendislik ve mimarlıkta «A» fıkrasına göre 
yeterliğini ispat ettikten sonra kendi bilim veya 
meslek kolu ile ilgili bir işte en az iki yıl eylemli 
olarak çalışmış bulunmak. 

MADDE 19. — Doçentlik imtihanı, adaym 
ilgili olduğu bilim kolunun ordinaryüs profesör 
ye profesörlerinden Üniversitelerarası kurulun 

M. E. K. 

Üçüncü bölüm 

öğretim üyeleri 

MADDE 15. —• Üniversite öğretim mesleği 
üyeleri : Üniversite doçentleri, profesörler ve 
ordinaryüs profesörlerdir. 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

X 
Doçentlik 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Doçentlik imtihanına girebil
mek için adaydan, Devlet memurlarında aranan 
genel şartlardan başka şunlar istenir : 

a) öğretim görevi alacağı bilim koluyla il
gili bir yüksek öğrenim diplomasından başka, 
memlekette bilim doktorası yapmış bulunmak 
veya yabancı memleketlerde almış olduğu dok
tora diploasi 3656 sayılı kanunun 3 ncü madde
sinin (E) fıkrası gereğince Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından onanmış bulunmak veya tıp 
doktoru diplomasını aldıktan sonra 1219 
sayılı kanuna göre kabul edilmiş bulunan uz

manlık kollarından birinde birinci sınıf uzman 
yetkisini kazanmış olmak veyahut yüksek 
mühendislik ve mimarlık kollarından birin
den doktora yapmış olmak. 

b) Eylemli askerlik ödevini bitirmiş ol
mak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

c) Doktor unvanını ve tıpta uzman yet
kisini aldıktan sonra kendi bilim veya meslek 
kolu ile ilgili bir işte en az iki yıl eylemli ola
rak çalışmış bulunmak. 

MADDE 19. — Doçentlik imtihanı, adayın 
ilgili olduğu bilim kolunun ordinaryüs pro
fesör ve profesörlerinden üniversitelerarası 
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Üçüncü bölüm 

MADDE 15. — Millî Eğitim Komisyonunun 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I 

Doçentlik 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Doçentlik imtihanına gire
bilmek için adaydan, Devlet memurlarında ara
nan genel şartlardan başka şunlar istenir : 

a) Öğretim görevi alacağı bilim koluyla 
ilgili bir yüksek öğretim diplomasından başka, 
memlekette bilim doktorası yapmış bulunmak 
veya yabancı memleketlerde almış olduğu dok
tora diploması Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan usulüne göre onanmış bulunmak veya tıp 
doktoru diplomasını aldıktan sonra usulüne 
göre, uzmanlık . yollarından birinde birinci sı
nıf uzman yetkisini kazanmış olmak. 

b) Doktor unvanını ve tıpta uzman yet
kisini aldıktan sonra kendi bilim veya meslek 
kolu ile ilgili bir işte enaz iki yıl eylemli ola
rak çalışmış bulunmak. 

MADDE 19. — Doçentlik imtihanı, adayın 
ilgili olduğu bilim kolunun ordinaryüs profe
sör ve profesörlerinden üniversitelerarası ku-
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tertîpîiyeeeği jürilerce yılda bir defa açılır. Do
çentlik imtihanı ilkönce batı bilim dillerinin bi
rinden yapılır. Bunu başaranlar gidecekleri bi
lim kolunun doçentlik imtihanına alınırlar. Ya
bancı dil ve doçentlik imtihanlarının nasıl yapı
lacağı özel yönetmeliğinde gösteridir. Bu imti
hanı başaranlar «Üniversite Doçenti» unvanını 
alırlar. İmtihanı başaramıyanlar gelecek yılların 
imtihanına girebilirler. 

MADDE 20. — Üniversite öğretim kurumla
rında kadroda boş yer bulundukça, aylıklı doçent
likle görevlendirilecekler, 19 ncu madde gere
ğince yapılac J' imtihanı başarmış olanlar ara
sından tüzüğüne göre seçilerek tâyin olunurlar. 

MADDE 21. — Doçentlerin görevleri; üni
versite öğretim kurumlarında, enstitü ve lâbora-
tuvarlarla iş yerlerinde, ordinaryüs profesör ve 
profesörlerin direktiflerine göre ders okutmak, 
pratik çalışmaları, uygulamaları, proje hazırla
malarını ve seminerleri yönetmek, bilimsel araş
tırmalar yapmaktır. 

MADDE 22. — imtihanı kazanıp da üniver
site öğretim kurumlarında aylıklı bir göreve tâ
yin edilmemiş bulunan doçentler, seçecekleri bir 
konu üzerinde ilgili fakülte profesörler kurulu
nun onamiyle serbest dersler veya konferanslar 
verebilecekleri gibi, üniversitede geçici bir öğ
retim işiyle de görevlendirilebilirler. Bu hizmet-

M. E. £. 

Kurulca tertiplenecek üniversitelerarası jüri
lerce yılda bir defa açılır. Doçentlik imtiha
nı ilk önce batı bilim dillerinin birinden yapı
lır. (Bu yabancı dil, adayın kendi dalı do-
layısiyle bilmesi gerekli ve tabiî olan eski veya 
yeni dillerden başkadır) Bunu başaranlar gi
recekleri bilim kolunun doçantlik imtihanına 
alınırlar. Yabancı dil ve doçentlik imtihanı
nın nasıl yapılacağı özel yönetmeliğinde gös
terilir. Bu imtihanı başaranlar «Üniversite do
çenti» unvanını alırlar. İmtihanı başaramıyan
lar gelecek yılların imtahanlarma girebilirler. 

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Doçentlerin görevleri; üni
versite öğretim kurumlarında, enstitü ve lâ-
boratuvarlarla iş yerlerinde ordinaryüs profe
sör ve profesörlerin direktiflerine göre ders 
okutmak, pratik çalışmaları, uygulamaları, 
proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek, 
bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmaktır. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ruica tertiplenecek üniversitelerarası jürilerce 
yılda bir defa açılır. Doçentlik imtihanı ilkön
ce batı bilim dillerinin birinden yapılır. (Bu 
yabancı dil, adaym kendi dalı dolayısiyle bil
mesi gerekli ve tabiî olan eski veya yeni diller
den başkadır.) Bunu başaranlar girecekleri bi
lim kolunun doçentlik imtihanına alınırlar. Ya
bancı dil ve doçentlik imtihanlarının nasıl ya
pılacağı özel yönetmeliğinde gösterilir. Bu im
tihanı başaranlar «Üniversite doçenti» unva
nını alırlar, tmtihanı başaramryanlar gelecek 
yılların imtihanlarına girebilirler. 

Yabancı memleketlerde doçentlik yetki ve
ya unvanını veren imtihanları başarmış olan
lar da ilgili fakültelerin düşünceleri alındık
tan sonra üniversitelerarası kurul karariyle üni
versite doçenti sayılırlar. 

Yukarıki fıkralar uyarınca doçent unvanı 
kazanmış olanların üniversiteye tâyinlerinde 
aylık dereceleri, 3656 sayılı kanuna göre alma
ğa müstahak oldukları derecenin bir üstüne 
yükseltilir ve bu suretle tâyin olunanların bir 
alt derecede geçirmiş olduklarr hizmet süreleri 
ilk yükselmelerinde hesaba katılır. I 

MADDE 20. — Üniversite öğretim kurum
larında kadroda boş yer bulundukta, aylıklı 
doçentlikte görevlendirilecekler, 19 ncu mad
de gereğince yapılacak imtihanı başarmış olan
lar arasından muvazzaf askerlik ödevini bitir- I 
miş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak 
şartiyle, tüzüğüne göre seçilerek tâyin olunur
lar. 

MADDE 21. — Doçentlerin görevleri; üni
versite öğretim kurumlarında, enstitü ve lâ-
boratuvarlarla işyerlerinde ordinaryüs profe- j 
sör ve profesörlerin gösterecekleri yolda ders j 
okutmak, pratik çalışmaları, uygulamaları, 
proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek, I 
bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmaktır. ( 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. I 
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ler için üniversite bütçesindeki ilgili bölümden 
kendilerine genel hükümlere göre ücret verile
bilir. 

MADDE 23. — Üniversite öğretim kurum
larında aylıkla görevlendirilebilecek doçentler, 
fakülte profesörler kurulunun seçim kararı 
üzerine rektörün teklifiyle Millî Eğitim Ba
kanı tarafından tâyin olunurlar. 

n 
Profesörlük ve ordinaryüslük 

MADDE 24. — Üniversite profesörleri, do
çentler arasından tüzüğü gereğince seçilirler. 
Açık bir üniversite profesörlüğüne seçilecekler
de aranılacak şartlar şunlardır : 

a) Enaz beş yıl eylemli olarak üniversite
lerde doçentlik yapmış veya üniversite doçen
ti unvanını kazandıktan sonra yedi yıl uzman
lığı ile ilgili bir bilim veya meslek işinde çalış
mış bulunmak, (Dışarda • bir süre çalıştıktan 
sonra üniversitede görevlendirilen doçentler 
için bu süre üniversitede geçmiş gibi hesap 
olunur. Ancak bu sürenin enaz bir yılı üniver
site içinde eylemli doçentlikte geçmiş olmak 
şarttır.) 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, 
doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki ya
yımlan ve çalışmalariyle tanıtmış olmak. 

Herhangi bir der için bu maddedeki şart
larla profesör bulunmazsa fakülte profesörler 
kurulu karariyle o üniversite doçentlerinden 
biri geçici olarak bu dersle görevlendirilebile
ceği gibi diğer üniversitelerin doçentlerinden 
biri bu görevi geçici olarak yapmak üzere kad
rosu ile naklolunabilir. Bu kanunun 22 nci mad
desine dayanılarak, bu suretle açıktan görev
lendirilecek üniversite . doçentlerinin aylıkları 
genel hükümlere bağlıdır. 

MADDE 25. — Üniversite profesörlerinin 
görevleri şunlardır : 

a) Üniversite öğretim kurumlarında ders 
okutmak; 

b) Pratik çalışmaları, uygulama ve proje 
işlerini, lâboratuvar ve seminerleri yönetmek; 

e) Bilimsel araşıtrmalar ve yayımlar yap
mak ve yaptırmak. 

M. E. K. 

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

II 

Proefsörlük ve ordinaryüs profesörlük 

MADDE 24. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MAÇDE ^3. — Hükümetins23 ncü maddesi ' 
aynen kal)ul edilmiştir. 

Profesörlük ve ordinaryüs profesörlük 

MADDE 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hükümetin 25* nci maddesi i 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 26. — Üniversite ordinaryüs profe
sörleri, üniversite profesörleri arasından tüzü
ğü gereğince seçilirler. Ordinaryüs profesörlük 
için aranacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl profesörlük etmiş olmak. 
b) Üstün değerde bilimsel araştırmalar, 

yayımlar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün 
başarileriyle tanınmış olmak. 

MADDE 27. — Üniversite ordinaryüs pro
fesörlerinin görevleri şunlardır. 

a) Üniversite öğretim kurullarında bir 
kürsü idare etmek ve ders okutmak. 

b) Pratik çalışmaları ve seminerleri yö
netmek. 

e) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yap
mak ve yaptırmak. 

d) Kürsüsüne bağlı öğretim ve bilim araş
tırma işlerinde ilgilileri görevlendirmek ve ge
rekenlerle iş birliği yapmak ve bu alandaki 
çalışmaları düzenlemek ve denetlemek. 

e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ça-
hşamlarmı izlemek ve yetişmeleri için gerekli 
tedbirleri almak. 

Herhangi bir kürsünün odinaryüs profesö
rü bulunmazsa fakülte profesörler kurulunun 
teklifi ve Senatonun karariyle o üniversite 
profesörlerinden biri geçici olarak o kürsünün 
yönetimiyle görevlendirilebileceği gibi diğer üni
versitelerin profesörlerinden biri de bu görevi 
geçici olarak yapmak üzere kadrosu ile naklo
lunabilir. Bu suretle görevlendirilecek olanlar, 
bu kanun gereğince profesör unvan ve yetkisi
ni kazanmış oldukları halde üniversiteler dışın
da bulunuyorlarsa verilecek aylıkları genel hü
kümlere bağlıdır. 

MADDE 28. —• Profesörler ve ordinaryüs 
profesörlerin tayinleri; fakülte profesörler ku
rulunun seçimi ve Senatonun uygun bulması ve 
Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşterek 
kararla yapılır. 

MADDE 29. — 4635 sayılı kanun gereğince 
sözleşme ile üniversitelerde görevlendirilecek 
yabancı profesör veya ordinaryüs profesörlerle 

M. E. K. 

MADDE 26. — Üniversite ordinaryüs pro
fesörleri, bir kürsünün yönetimi için üniversite 
profesörleri arasından tüzüğü gereğince seçilir
ler. Kürsü ordinaryüs profesörünün bu görevi
ni yapmağa engel olacak bir durumu çıkarsa 
kürsünün yönetimi için yeniden seçim yapılır. 

Ordinaryüs pprofesörlük için aranılacak şart
lar şunlardır.-

a) Enaz beş yıl profesörlük etmiş olmak; 
b) Üstün değerde bilimsel araştırmalar, ya

yımlar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün 
başarılariyle tanınmış olmak. 

MADDE 27. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

27 nci maddesi 

MADDE 28. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

nci maddesi 

MADDE 29. — Hükümetin 29 ucu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 26. — Üniversite ordinaryüs profe
sörleri bir kürsünün yönetimi için üniversite 
profesörleri arasmda tüzüğü gereğince seçilir
ler. 

Ordinaryüs profesörlük için aranılacak şart
lar şunlardrır : 

a) Enaz beş yıl profesörlük etmiş olmak; 
b) Üstün değerde bilimsel araştırmalar, 

yayımlar yapmış bulunmak ve memleketteki 
üstün başarılariyle tanınmış olmak; ; 

MADDE 27. — Üniversite ordinaryüs profe
sörlerinin görevleri şunlardır ; 

a) Üniversite öğretim kurumlarında bir 
kürsü idare etmek ve ders okutmak; 

b) Pratik çalışmaları ve seminerleri yönet
mek; 

c) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yap
mak ve yaptırmak; 

d) Kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araş
tırma işlerinde ilgilileri görevlendirmek ve gere
kenlerle işbirliği yapmak ve bu alandaki çalış
maları düzenlemek ve denetlemek; ; 

e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve 
yardımcıların çalışmalarını izlemek ve yetişme
leri için gerekli tedbirler almak;; 

Herhangi bir kürsünün ordinaryüs profesörü 
bulunmazsa fakülte profesörler kurulunun tek
lifi ve senatonun karariyle o üniversite profes-
sörlerinden biri geçici olarak o kürsünün yöne
timiyle görevlendirilebileceği gibi diğer üniver
sitelerin profesörlerinden biri de bu görevi ge

çici olarak yapmak üzere kadrosu ile naklolu
nabilir. Bu suretle görevlendirilecek olanlar bu 
kanun gereğince profesör unvan ve yetkisini ka
zanmış oldukları halde, üniversiteler dışında bu
lunuyorsa verilecek aylıkları genel hükümlere 
bağlıdır. 

. MADDE 28. — Hükümetin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Sözleşme ile üniversitelerde 
görevlendirilecek yabancı profesörler veya or
dinaryüs profesörlerle uzmanlar, fakülte profe-
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uzmanlar, fakülte profesörler kurulunun tek
lifi, Senatonun karan ve Millî Eğitim Bakanı
nın onamiyle tayin olunurlar. Bunlar öğretim 
görevleri bakımından bu kanunla aylıklı öğre
tim üyeleri için konulmuş olan hükümlere bağ
lıdırlar. 

III 

Üniversite Dışında Çelışma ve öğretim Tazminatı 

MADDE 30. — Her üniversite doçenti, pro
fesörü veya ordinaryüs profesörü devlet 
memurları için kabul edilmiş olan belli çalış
ma saatlerinde, görevlerinin gerektirdiği yerler
de bulunmakla; bağlı olduğu bilim ve uzmanlık 
kolunda araştırma, çalışma ve yayımlar yapmak 
ve yardımcılarına yaptırmakla, öğrencilere belli 
kabul saatleri ayırarak onlara gerekli alanlarda 
yardım etmek ve yol göstermekle, profesörler ku
rulu, fakülte yönetim kurulu veya üniversite 
Senatosu tarafından kendilerine verilen işleri 
görmekle; üniversitede kurulacak komisyonlarda 
bulunmakla veya kendilerine verilecek başka ge
mici görevleri yapmakla ödevlidirler. Ancak, 
belli çalışma saatlerinden haftada sekiz saati aş
mamak ve üniversitedeki görevlerine dokunma
mak şartiyle meslekleriyle uygun olan, bilim ve 
uzmanlıklarına giren serbest işleri yapabilirler 
ve ek görev tazminatını gerektiren hizmetlerden 
başka, 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesi esas
larına göre adı geçen maddede yazılı görevler
den yalnız birini alabilirler. 

MADDE 31. — Üniversite öğretim mesleği 
üyeleri 30 ncu maddeye göre dışarda, ne gibi iş
ler yapmakta olduklarını veya yapmak istedik
lerini her öğretim yılı başında bir beyan kâğıdı 
ile kendi fakülteleri yönetim kuruluna bildirir
ler. Yönetim kurulu bu beyan kâğıdında bildiri
len işleri mahiyet veya zaman bakımından bu 
kanun hükümlerine aykırı bulursa itiraz eder. 
Böyle bir itiraz yapıldığı zaman üyenin bağlı 
olduğu fakülte profesörler kurulu sebeplerini 
açıklıyarak üçte iki çoklukla bu konuda karar ve
rir, Fakülte Yönetim kurulu profesörler kuru-

M. E. K. 

•III 

Üniversite dışında çalışma ve üniversite tazminatı 

MADDE. 30. — Hükümetin 30 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31.— Üniversite öğretim mesleki üye
leri, 30 ncu maddeye göre dışarıda, ne gibi işler 
yapmakta olduklarını veya yapmak istediklerini 
her öğretim yılı başında bir beyan kâğıdı ile ken
di fakülteleri yönetim kuruluna bildirirler. Yö
netim Kurulu bu beyan kâğıdında bildirilen iş
leri mahiyet veya zaman bakımından bu kanun 
hükümlerine aykırı bulursa itiraz eder. Böy
le bir itiraz yapıldığı zaman üyenin bağlı ol-
duğu fakülte profesörler kurulu sebeplerini 
açıklıyarak üçte :kî çoklukla bu konuda karar 
verir. Fakülte yönetim kurulu profesörler l^uru-
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sörler kurulunun teklifi, senatonun kararı 
ve Millî Eğitim Bakanının onamı ile tâ
yin olunurlar. Sözleşme sürelerinin bitmesi do-
layısryle veya baişka suretle işlerine son veril
mesi de ayni usule bağlıdır. Bunlar öğretim 
görevleri bakımından bu kanunla aylfkh öğre
tim üyeleri için konulmuş olan hükümlere bağ
lıdırlar. 

m 
Üniversite dışında çalışma ve üniversite 

tazminatı 

MADDE 30 •— Hükümetin 30 neu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Üniversite öğretim mesleki 
üyeleri, 30 ncu maddeye göre dışarda, ne gibi 
işler yapmakta olduklarını veya yapmak iste
diklerini her öğretim yılı başmda bir beyan kâ
ğıdı ile kendi fakülteleri yönetim kuruluna bil
dirirler. Bu yönetim kurulu bu beyan 
kâğıdında bildirilen işleri mahiyet veya zaman 
bâknümdaiı bu kanun hükümlerine aykırı bu
lursa itiraz eder. Böyle bir itiraz yapıldığı za
rdan üyenin bağlı olduğu fakülte profesörler 
kurulu sebeplerini açıklıyarâk üçte iki çokluk
la bu konuda karar verir. Fakülte yönetim ku-
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lunun bu kararma katılmadığı veya rektör başka 
fakültelerin benzer işlerdeki kararlarını farklı 
gördüğü takdirde iş Senatoca incelenerek kesin 
karara bağlanır. 

MADDE 32. — Bu kanunun hükümlerine gö
re üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğ
retim kurumlarında eylemli olarak öğretim gö
revinde bulunan ve 30 ncu maddeye göre resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan doçent, profesör ve 
ordinaryüs profesörlere aylıklariyle rektörlük, 
dekanlık, enstitü müdürlüğü, lâboratuvar şefli
ği gibi üniversite içinde alman ücretli yönetim 
hizmetlerine ait ek görev tazminatlarından baş
ka, çalışmalarını üniversite içinde toplanmış 
olmalarına karşılık « üniversite öğretim tazmi
natı » adiyle her ay aşağıdaki miktarlar üzerin

den ayrı bir para verilir. 
i Lira 

Doçentlere 200 
Profesörlere 300 
Ordinaryüs profesörlere 400 

Dördüncü bölüm 

Öğretim yardımcıları 

MADDE 33. — Üniversite öğretim yardım
cıları;; öğretim görevlileri, okutmanlar, uzman
lar ve tercümecilerle asistanlardır. 

MADDE 34. — Üniversitelerin, bu kanunun 
20 nci ve 24 ncü maddeleri gereğince tâyin edil
miş doçenti bulunmıyan dersleriyle herhangi bir 
dersin özel bir bilgi ve uzmanlık istiyen konularr-
nın öğretim ve uygulamasına geçici veya sürekli 
olarak, başka bir resmî görevde çalışan veya serbest 
meslek sahibi bulunanlardan kendi uzmanlık 
alanlarındaki çalışma veya eserleriyle tanınmış 
kimseler, « öğretim görevlisi » unvaniyle memur 
edilebilirler. 

Öğretim görevlileri fakülte profesörler kuru
lunun teklifi ve Senatonun onamı ile ve münhal 
esas veya yardımcı öğretim üyeleri kadrolarından 

M. E. K. 

lunun bu kararma katılmadığı veya rektör baş
ka fakültelerin benzer işlerdeki kararlarını fark
lı gördüği takdirde iş senstoca incelenerek ka
rara bağlanır. Seng.torım bu kararma rektör 
katılmadığı takdirde o iş hakkındaki kesin karar 
üniversitelerarası kurulda verilir. 

MADDE 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğre
tim kurumlarında eylemli olarak öğretim göre
vinde bulunan ve 30 ncu maddeye göre resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan doçent, profesör 
ve ordinaryüs profesörlere aylıklariyle rektör
lük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, lâboratuvar 
şefliği gibi üniversite içinde alman ücretli yö
netim hizmetlerine ait ek görev tazminatlarından 
ve devrim tarihi dersi veya konferans ücretle
rinden başka üniversitedeki klinik, lâboratuvar, 
seminer, atelye ve şantiye çalışmalarına karşı
lık «Üniversite tazminatı» adiyle her ay aşağı
daki miktarlar üzerinden ayrı bir para verilir. 

Lira 

Doçentlere 250 
Profesörlere 350 
Ord. profesörlere ' 450 

Dördüncü bölüm 

Öğretim yardımcılan 

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 34. — Üniversitelerin, bu kanunun 
20 nci ve 24 ncü maddeleri gereğince tâyin edil
miş doçenti bulunmıyan dersleri için geçici ola
rak ve herhangi bir dersin özel bir bilgi ve uz
manlık istiyen konularının öğretim ve uygula
ması için geçici veya sürekli olarak, başka bir 
resmî görevde çalışan veya serbest meslek sahibi 
bulunanlardan kendi uzmanlık alanlarmraki ça
lışma veya eserleriyle tanınmış kimseler, «Öğre
tim görevlisi» unvaniyle memur edilebilirler. 

Öğretim görevlileri, fakülte profesörler kuru
lunun teklifi ve senatonun onamı ile ve münhal 
esas veya yardımcı öğretim üyeleri kadrolarından 
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rulu profesörler kurulunun bu kararma katıl
madığı veya rektör başka fakültelerin ben
zer işlerdeki kararlarını farklı gördüğü tak
dirde iş, senatoca incelenerek karara bağlanır. 
Senatonun bu kararma rektör katılmadığı tak
dirde o iş hakkındaki kesin karar üniversite
lerarası kurulda verilir. 

MADDE 32. — Bu kanun hükümlerine gö
re üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğ
retim kurumlarında eylemli olarak öğretim gö
revinde bulunan ve 30 ncu maddeye göre resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan doçent, profesör 
ve ordinaryüs profesörlere aylıklariyle rektör
lük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, lâboratu-
var şefliği gibi üniversite içinde alman ücretli 
yönetim hizmetlerine ait ek görev tazminatla
rından ve devrim tarihi dersi veya konferans 
ücretlerinden başka üniversitedeki klinik, lâ-
boratüvar, seminer, atelye ve şantiye çalışmala
rına karşılık «Üniversite tazminatı» adıyla her 
ay aşağıdaki miktarlar üzerinden ayrı bir pa
ra verilir : 

Lira 

Doçentlere 200 
Profesörlere 300 
Ord. Profesörlere 400 

Dördüncü bölüm 

öğretim yardımcüan 

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. I 

MADDE 34. — Üniversitelerin bu kanunun 
20 nci ve 24 ncü maddeleri gereğince tâyin 
edilmiş doçenti bulunmıyan dersleri için geçi
ci olarak ve herhangi bir dersin özel bir bilgi ve 
uzmanlık istiyen konularının öğretim ve uy
gulaması için geçici veya sürekli olarak, baş
ka bir resmî görevde çalışan veya serbest mes
lek sahibi bulunanlardan kendi uzmanlık alan
larındaki çalışma veya eserleriyle tanınmış 
kimseler, «öğretim görevlisi» unvaniyle memur 
edilebilirler. 

öğretim görevlisi, fakülte profesörler ku
rulunun teklifi ve senatonun onamı ile ve mün- | 
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biri karşılık gösterilmek üzere tâyin olunurlar. 
Bunlardan resmî bir görevden nakil suretiyle 

görevlendirilmiş olanlar kendi dereceleri üzerin
den aylık verilir. Esas görevleri üzerinde kal
mak üzere tâyin edilecekler 3656 sayılı kanunun 
değişik 18 nci maddesine veya 3888 sayılı kanuna 
göre aylık veya ücret alırlar. Serbest meslekler
den olanlara da kanunlara göre alabilecekleri ay
lık veya ücret verilir. 

MADDE 35. — Okutmalar, dil dersleri ve es
ki dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi 
yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilnlerdir. 
Bunlar fakülte yönetim: kurulunun kararı ve 
rektörün onamiyle görevlendirilirler ve durumla
rına ve genel hükümlere göre aylık veya ücret 
alırlar. 

MADDE 36. — Uzmanlar, lâboratuvarlarda, 
kitaplıklarda, enstitü ve atelyelerde öğretimle 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili olan ve 
Özel bir bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren 
bir işle görevlendirilen yardımcılardır. Bunlar
dan fakültelerle fakültelere bağlı kurumlarda ça
lışanlar fakülte yönetim kurulları, doğrudan 
doğruya rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar 
üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün ona
miyle tâyin olunurlar. Aylık veya ücretleri genel 
hükümlere göre verilir. 

MADDE 37. — Tercümeciler sözlü veya yazılı 
tercüme işlerinde geçici veya sürekli olarak çalış- | 
t ınlan yardımcılardır. Bunlardan fakültelerle 
fakültelere bağlı kuramlarda çalışanlar fakülte 
yönetim kurulları, doğrudan doğruya rektörlüğe 
bağlı kurumlarda çalışanlar üniversite yönetim 
kurulu kararı ve rektörün onamiyle tâyin olu
nurlar. Aylık veya ücretleri 3656 sayılı kanunun 
6 ncı maddesi uyarınca genel hükümlere göre 
verilir. 

MADDE 38. — Asistanlar, üniversite öğre
tim mesleği için her kürsünün gerektirdiği şart
lara ve asistanlık yönetmeliğine göre seçilen 
adaylardır. Her kürsünün başındaki ordinaryüs | 

( S , Say, 
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biri karşılık gösterilmek üzere tâyin olunurlar. 
Buııarm göreverine «on verilmesi tayinlerindeki 
usule bağlıdır. 

Bu gibilerden resmî bir görevden nakil sure-
| tiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri üze-
j rinden aylık verilir. Esas göreveri üzerinde 

kalmak üzere tâyin edilecekler 3656 sayılı ka
nunun değişik 18 nci maddesine veya 3888 sayılı 
kanuna göre aylık veya ücret alırlar. Serbest 
mesleklerden olanlara da kanunlara göre alabile
cekleri aylık veya ücret verilir. 

MADDE 35. — Okutmalar, dil dersleri ve es
ki dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi 
gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilen
lerdir. Bunlar fakülte yönetim kurulunun kararı 
ve rektörün onamiyle tâyin olunurlar. Durum
larına ve genel hükümlere göre aylık veya ücret 
ahırlar. 

MADDE 36. — Uzmanlar lâboratuvarlarda, 
kitaplıklarda, enstitü ve atelyelerde öğretimle 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili olan ve 
özel bir bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir 
isle görevlendirilen yardımcılardır. . Bunlardan 
fakültelerle fakültelere bağlı kurumlarda çalı
şanlar fakülte yönetim kurullarının kararı ve 
doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı kurumlar
da 'çalışanlar üniversite yönetim kurulunun ka
rarı üezrine rektörün onamiyle tâyin olunur
lar. Aylık veya ücretleri genel hükümlere göre 
verilir. 

MADDE 37. — Tercümeciler, sözlü veya ya
zılı tercüme işlerinde geçici veya sürekli ola
rak çalıştırılan yardımcılardır. Bunlardan fa
kültelerle bağlı kurumlarda çalışanlar fakülte 
yönetim kurullarının kararı ve doğrudan doğru
ya rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar üni
versite yönetim kurulunun kararı üzerine rek
törün onamiyle tâyin olunurlar. Aylık veya üc
retleri 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uya
rınca genel hükümlere göre verilir. 

MADDE 38. — Asistanlar üniversite öğre
tini mesleki için her kürsünün gerektirdiği şart
lara ve asistanlık yönetmeliğine göre seçilen 

I adaylardır. Her kürsünün başındaki ordinar-
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hal esas veya yardımcı öğretim üyeleri kadro
larından biri karşılık gösterilmek üzere tâyin 
olunurlar. Bunların görevlerine son verilmesi
ne tayinlerindeki usule bağlıdır. 

Bu gibilerden resmî bir görevden nakil su
retiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri 
üzerinden aylık verilir. Esas görevleri üzerim
de kalmak üzere tâyin edilecekler 3656 sayılı 
kanunun değişik 18 nci maddesine veya 3888 
sayılı kanuna göre aylık veya ücret alırlar. 
Serbest mesleklerden olanlara da kanunlara 
göre alabilecekleri aylık veya ücret verilir. 

MADDE 35. — Okutmanlar, dil dersleri ve 
eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi 
gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendiri
lenlerdir. Bunlar fakülte yönetim kurulunun 
ka ran ve rektörün onamiyle tâyin olunurlar. 
Durumlarına ve genel hükümlere göre aylık 
veya ücret alırlar. 

MADDE 36. — Uzmanlar lâboratuvarlarda, 
kitaplıklarda, enstitü ve atelyelerde öğretimle 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili olan 
ve özel bir bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gös
teren bir işle görevlendirilen yardımcılardır. 
Bunlarda fakültelerle fakültelere bağlı kurum
larda çalışanlar fakülte yönetim kurullarının 
kararı ve doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı 
kurumlarda çalışanlar üniversite yönetim ku
rulunun kararı üzerine rektörün onamiyle tâ
yin olunurlar. Aylık veya ücretleri genel hü
kümlere göre verilir. 

MADDE 37. — Tercümeciler, sözlü veya ya
zılı tercüme işlerinde geçici veya sürekli ola- | 
rak çalıştırılan yardımcılardır. Bunlardan fa
kültelerle fakültelere bağlı kurumlarda çalı
şanlar fakülte yönetim kurullarının kararı ve 
doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı kurumlar
da çalışanlar üniversite yönetim kurulunun 
kararı üzerine rektörün onamiyle tâyin olu- I 
nurlar. Aylık veya ücretleri 3656 sayılı kanunun 
6 nci maddesi uyarınca genel hükümlere göre 
verilir. 

MADDE 38. — Asistanlar üniversite öğretim" 
mesleki için her künsünün gerektirdiği şartlara 
ve asistanlık yönetmeliğine göre seçilen aday
lardır. Her kürsünün başındaki ordinaryüs J 
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profesör veya bu görevi yapan profesörün tek
lifi ve fakülte yönetim kurulunun tasdikiyle 
rektör tarafından aday olarak tâyin edilirler. 

Asistanların asillikleri, bir yıl aday olarak 
çalıştıktan sonra başarısı görülenler bağlı olduk
ları kürsü ordinaryüs profesör veya profesörü
nün teklifi üzerine, fakülte yönetim kurulunun 
karariyle rektör tarafından onanır. 

Gerekli görülenlerin adaylık süreleri ilgili 
ordinaryüs profesör veya profesörlerin teklifiyle 
bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta, uzmanlık yet
kisi kazanmamış ve mühendislik veya mimarlıkta 
18 nei maddenin «A» fıkrasına göre yeterlik 
imtihanı vermemiş asistanlar asilliklerinin onan
dığı tarihten başlıyarak üç yıl içinde doktora veya 
tıp uzmanlık veya mühendislik ve mimarlikta 
yeterlik imtihanını vermekle ödevlidirler. Bunu 
bu süre içinde sağlamıyanların veya üniversite
de asistan olarak çalışmakta devamları gerekli 
görülmiyenlerin tayinlerindeki usule uyularak 
üniversite asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

MADDE 39. — Üniversite öğretim mesleği
nin tabii kaynağı olan asistanlığa tâyin edilebil
mek için Devlet hizmetine girmekte aranan ge
nel şartlardan başka şunlar istenir: 

a) Görev alacağı bilim koluyla ilgili bir yük
sek öğrenim diploması almış olmak. 

b) Eylemli askerlik ödevini bitirmiş olmak 
veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

e) Batı bilim dillerinden birini çalışacağı 
dalda gerekli bilimsel incelemeleri yapa
cak derecede bilmek. 

MADDE 40. — Üniversite asistanlarının gö
revleri şunlardır : 

a) Fakülte profesörler kurulunca emrine 
verildiği ordinaryüs profesör, profesör veya do
çentin lüzum göstereceği öğretim ve uygulamala
rında hazır bulunmak; 

b) Kendisine verilen her türlü tercüme, in
celeme, araştırma, uygulama ve yayım vazifele
rini vaktinde ve düzenli yapmak; 

c) Emrinde çalıştığı öğretim üyesinin di
rektiflerine göre öğrencilerin çalışma, araştır
ma ve uygulamalarına yardım etmek; 

( S. Sa: 

M. E. K. 
yüs profesör veya bu görevi yapan profesörün 
teklifi ve fakülte yönetim kurulunun tasdikiyle 
rektör tarafından aday olarak tâyin edilirler. 

Asistanların asillikleri, bir yıl aday olarak 
çalıştıktan sonra başarısı görülenler, bağlı ol
dukları kürsü ordinaryüs profesör veya profe
sörünün teklifi üzerine, fakülte yönetim kurulu
nun karariyle rektör tarafından onanır. 

Gerekli görülenlerin adaylık süreleri ilgili 
ordinaryüs profesör veya profesörlerin tekli
fiyle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisi kazanmamış ve mühendislik veya mimar
lıkta geçici 4 ncü maddeye göre yeterlik imtiha
nı vermemiş asistanlar, asilliklerinin onandığı 
tarihten başlıyarak üç yıl içinde doktora veya 
tıp uzmanlık veya mühendislik ve mimarlıkta 
yeterlik imtihanını vermekle ödevlidirler. Bunu 
bu süre içinde sağlamıyanların veya üniversi
tede asistan olarak çalışmakta devamları ge
rekli görülmiyenlerin tayinlerindeki usule uyu
larak üniversite asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

MADDE 39. — Hükümetin 39 ucu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Hükümetin 40 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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profesör veya bu görevi yapan öğretim üyeleri
nin teklifi ve fakülte yönetim kurulunun ona-
miyle rektör tarafından aday olarak tâyin edi
lirler. " 

Asistanlar, bir yıl aday olarak çalışırlar. Ba
şarısı görülenlerin bağlı oldukları kürsü ordi
naryüs profesörün veya bu görevi yapan ilgili 
öğretim üyelerinin teklifi üzerine fakülte yö
netim kurulu karariyle rektör tarafından asillik
leri onanır. 

Gerekli görülenlerin adaylık süreleri ilgili 
ordinaryüs profesör veya öğretim üyesinin tekli
fiyle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisi kazanmamış ve mühendislik veya mimarlık
ta geçici 4 ncü maddeye göre yeterlik imtihanı 
vermemiş asistanlar, asilliklerinin onandığı ta
rihten başlıyarak üç yıl içinde doktora veya 
tıpta uzmanlık veya mühendislik ve mimarlık
ta yeterlik imtihanını vermekle ödevlidirler. 
Bunu bu süre içinde "sağlamıyanlarm veya üni

versitede asistan olarak çalışmakta devamları 
gerekli görülmiyenlerin tayinlerindeki usule 
uyularak üniversite asistanlığı ile ilgileri kesi
lir. 

MADDE 39. — Üniversite öğretim mesleki
nin tabiî kaynağı olan asistanlığa tâyin edilebil
mek için Devlet hizmetine girmekte aranan ge
nel şartlardan başka şunlar istenir: 

a) Görev alacağı bilim kolu ile ilgili bir 
yüksek öğrenim diploması almış olmak; 

b Muvazzaf askerlik ödevini bitirmiş ol
mak veya askerlikte ilişiği bulunmamak; 

c) Batı bilim dillerinin birini çalışacağı dal
da gerekli bilimsel incelemeleri yapacak derece
de bilmek; 

MADDE 40. — Üniversite asistanlarının gö
revleri şunlardır : 

a) Fakülte profesörler kurulunca yanına 
verildiği ordinaryüs profesör, profesör veya 
doçentin lüzum göstereciğ öğretim ve uygula
malarında hazır bulunmak; 

b) Kendisine verilen göreviyle ilgili ter
cüme, inceleme, araştırma, uygulama ve yayım 
vazifelerini vaktinde ve düzenli yapmak; 

e) Yanında bulunduğu öğretim üyesinin 
göstereceği yolda öğrencilerin, çalışma, araş
tırma ve uygulam alarma yardım etmek, | 
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Beşinci bölüm 

Memurlar ve hizmetliler 

MADDE 41. — Her üniversite de rektörün 
emrinde ve üniversite yönetim örgütünün başında 

bir genel sekreter ve zatişleri, yazı işleri ve ki
taplık müdürleriyle bunların maiyetlerinde bü
ro ve iç hizmet işlerini yapmak üzere memur ve 
hizmetliler bulunur. Bu memur ve hizmetliler 
arasında rektörün onanımdan geçtikten sonra 
uygulanmak üzere gerekli iş bölümü genel sek
reterce yapılır. 

MADDE 42. — Her fakültede dekanın em
rinde ve fakülte yönetim örgütünün başında bir 
fakülte sekreteri ve maiyetinde fakülte kadro
larına göre gereği kadar memur ve hizmetli 
bulunur. Bunların arasında dekanın onanım
dan geçtikten sonra uygulanmak üzere gerekli 
iş bölümü fakülte sekreterliğince yapılır. 

MADDE 43. —• Üniversite genel sekreteri 
ile zatişleri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri 
üniversite öğretim mesleği üyeleri dışında ol
mak üzere üniversite yönetim kurulu kararı, fa
külte sekreterleri fakülte yönetim kurulu kararı 
üzerine rektörün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı 
tarafından tâyin olunurlar, Diğer aylıklı me
murların tâyinleri fakültelerde dekanların, üni
versite merkez örgütünde genel sekreterin tek
lifi üzerine rektör tarafından yapılır. 

Hizmetlilerden rektörlüğe bağlı olanları ge
nel sekreterin inhası üzerine rektör, fakültelere 
bağlı olanlarından klinik ve enstitüler hizmetli
lerini ordinaryüs profesör veya enstitü müdür
lerinin inhasiyle, diğerlerini doğrudan doğruya 
dekanlar tâyin ederler 

MADDE 44. — Ünivesite ve fakültelerle 
bunlara bağlı kurumlarda çalışan memur ve hik
metliler hakkında bu kanun ile belirtilen hü
kümler dışında tâyin, aylık, yolluk, tekaütlük, 
disiplin işleri bakımından genel hükümler uy
gulanır. 

M. E. K. 

Beşinci bolüm 

Memurlar ve hizmefücr 

MADDE 41 — Her üniversitede rektörün 
emrinde ve üniversite yönetim öğütünün başın
da bir genel sekreter ile zatişleri, yazı işleri ve 
kitaplık müdürleri ve bunların maiyetlerinde 
büro ve içhizmet işlerini yapmak üzere memur 
ve hizmeti iler bulunur. Bu memur ve hizmetli
ler arasındaki iş bölümü, rektörün onanımdan 
sonra uygulanmak üzere, genel sekreterce ya
pılır. 

MADDE 42. — Her fakültede dekanın emrin
de ve fakülte yönetim örgütünün başında bir 
fakülte sekreteri ve maiyetinde fakülte kadro
larına göre gereği kadar memur ve hizmetli bu
lunur. Bunların arasındaki iş bölümü, dekanın 
onanımdan sonra uygulanmak üzere, fakülte 
sekreterliğince yapılır. 

MADDE 43. — Hükümetin 43 ncü maddesi 
;:ynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44, — Hükümetin 44 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Beşinci bölüm 

Memurlar ve hizmetlider 

MADDE 41. — Her üniversitede rektörün 
emrinde ve üniversite yönetim örgütünün başın
da bir genel sekreter ile zatişleri, yazı işleri 
ve kitaplık müdürleri ve bunların maiyetle
rinde büro ve iç hizmet işlerini yapmak üzere 
memur ve hizmetliler bulunur. Bu memur ve 
hizmetliler arasındaki iş bölümü, rektörün ona
nımdan sonra uygulanmak üzere, genel sekreter
ce yapılır. 

MADDE 42. — Her fakülte dekanın emrin
de ve fakülte yönetim örgütünün başında bir 
fakülte sekreteri ve maiyetinde fakülte kad
rolarına göre gereği kadar memur ve hizmetli 
bulunur. Bunların arasındaki iş bölümü, de
kanın onanımdan sonra uygulanmak üzere, fa
külte sekreterliğince yapılır. 

MADDE 43. — Hükümetin 43 neü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Hükümetin 44 neü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Altmcı bölüm 

Disiplin işleri 

MADDE 45. — Her üniversitede öğretim üye
lerinin ve öğretim yardımcılarının her türlü di
siplin işleri senato tarafından incelenerek kara
ra bağlanır. 

MADDE 46. — Üniversite öğretim üyelerin
den bu kanun ile belirtilen üniversite görevle
rinden kendilerine düşenleri uygun yolda yeri
ne getirmiyenlere veya meslek vekar ve haysiyet
lerine uymıyan hareketlerde bulunanlara fakülte 
veya üniversite yönetim kurullarının teklifi 
üzerine, hareketlerinin senatoca kestirilecek 
ağırlığına veya aaşğıdaki fıkralarda belirtilen 
hallere göre, şu disiplin cezaları verilir: 

a) Görevde dikkati çekme, öğretim üyesini 
görevde uyarmadır. Yazı ile bildirilir ve kütüğe 
geçer. 
b) Kusur bildirme. Görevi yahut meslek ve

kar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dolayı 
kusurlu sayılmaktır. 

c işten çekilmiş sayılma. Tayin edildiği 
göreve on beş gün içinde başlamıyanlar, sürek
li olarak sekiz gün veya bir öğretim yılı için
de toplu yimi gün özürsüz olarak iş başına gel-
miyenler hakkında uygulanır. 

, d) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarıl
ma. Üniversite öğretim mesleğinde kalmasına 
yer bırakmıyacak gibi şeref ve haysiyet kırı
cı bir suç işliyenlerin üniversite öğretim mes
leğinden çıkarılmasıdır. (Bu gibilerin akade
mik unvanlarını taşıyıp taşımıyacakları üniver
site Senatosunca ayrıca karar altına alınır). 

«a» fıkrasında yazılı ceza, Senatoca veya 
doğrudan doğruya dekan veya rektörler tara
fından verilir, «b» «c» ve «d» fıkralarındaki ce
zalar Senatoca karar altına alınır. Rektörlük
çe kütüğe geçirilir ve yazı ile ilgiliye bildirilir. 

MADDE 47. — Senatonun disiplin kararla
rına, görevde dikkati çekmeden başka haller
de, bildirilme tarihinden başlıyarak on gün 
içinde temyiz için ilgililerce itiraz edilebilir. 
Bu itirazlar Üniverstelerarası Kurulda incele
nir. Bu kurulun kararları takdire bağlı, son ve 
k e s i n d i 

M. E. K. 

Altıncı bölüm 

Disiplin işleri 

MADDE 45. — Hükümetin 45 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Üniversite öğretim üyelerin
den bu kanun ile belirtilen üniversite eğitim ve 
öğretim görevlerinden kendilerine düşenleri uy
gun yolda yerine getirmiyenlere veya meslek 
vekar ve haysiyetine uymıyan hareketlerde bulu
nanlara, fakülte veya üniversite yönetim kurul
larının teklifi üzerine, hareketlerinin senatoca 
kestirilecek ağırlığına veya aşağıdaki fıkralarda 
belirtilen hallere göre, şu disiplin cezaları ve
rilir : 

a) Göreve dikkati çekme - yazı ile bildirilir 
ve kütüğe geçer. 

b) Kusur bildirme - Görevi yahut meslek 
vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dolayı 
kusurlu sayılmaktır. 

c) îşten çekilmiş sayılma - Tâyin edildiği gö
reve on gün içinde başlamıyanlar, sürekli olarak 
sekiz gün veya bir öğretim yılı içinde topu yirmi 
gün özürsüz olarak işi başına gelmiyenler hak
kında uygulanır. 

d) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma -
Üniversite öğretim mesleğinde kalmasına yer bı
rakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir 
suç işliyenlerin üniversite öğretim mesleğinden 
çıkarılmasıdır. (Bu gibilerin akademik unvanla
rını taşıyıp taşımıyacakları üniversite senatola-
rınca ayrıca karar altına alınır.) 

«a» fıkrasında yazılı ceza, senatoca veya doğ
rudan doğruya dekan veya rektörler tarafın
dan verilir, «b» «e» ve «d» fıkralarındaki ceza
lar senatoca karar altına alınır. Rektörlükçe kü
tüğe geçirilir ve yazı ile ilgiliye bildirilir. 

MADDE 47. — Hükümetin 47 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 156) 
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Altmcı bölüm 

Disiplin işleri j 

MADDE 45. — Hükümetin 45 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Üniversite öğretim üyelerin
den bu kanun ile belirtilen üniversite eğitim 
ve öğretim görevlerinden kendilerine düşen
leri uygun yolda yerine getirmiyenlere veya 
meslek vekar ve haysiyetine uymıyan hareket
lerde bulunanlara, fakülte ve üniversite yöne
tim kurullarının teklifi üzerine hareketlerinin 
senatoca kestirilecek ağırlığına veya aşağıdaki 
fıkralarda belirtilen hallere göre, şu disiplin 
cezaları verilir : 

a) Göreve dikkatti çekme - Yazı ile bildi
rilir veya kütüğe geçer. 

b) Kusur bildirme - Görevi yahut meslek 
vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden do
layı kusurluk sayılmaktır. 

c) îşten çekilmiş sayılma - Tâyin edildiği 
göreve on beş gün içinde başlamıyanlar, sürek
li olarak sekiz gün veya bir öğretim yılı için
de topu yirmi gün özürsüz olarak işi başına gel-
miyenler hakkında uygulanır. 

d) Üniversite öğretim mesleğinden çıkar
ma - Üniversite öğretim mesleğinde kalmasına 
yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kı
rıcı bir suç işliyenlerin-üniversite öğretim mes
leğinden çıkarılmasıdır. (Bu gibilerin akade
mik unvanlarını taşıyıp taşıyamıyacakları üni
versite senatolannca ayrıca karar altına alınır.) 

«a» fkrasmda yazılı ceza, senatoca veya doğ
rudan doğruya dekan veya rektörler tarafın
dan verilir, «b», «c» ve «d» fıkralarındaki ce
zalar senatoca karar altına alınır. Rektörlük
te kütüğe geçirilir veya yazı ile ilgiliye bildi
rilir. 

MADDE 47. — Senatonun disiplin kararla
rına, görevde dikkati çekmeden başka haller
de, bildirme tarihinden başlıyarak on gün 
içinde ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar 
üniversitelilerarası kurulda incelenir. Bu ku
rulun kararları takdire bağlı, son ve kesindir. 
Başka hiçbir makama başvurulamaz. 

( S. Sayısı : 156 ) 



— 56 — 
Hü. 

MADDE 48. — Üniversite öğretim üyeleri 
hakkında verilmesi gereken devlet memurlğun-
dan çıkarma, sınıfı veya kıdem indirme, aylık 
kesme cezaları, memurlar kanununun genel hü
kümlerine bağlıdır. Bu yoldaki kararlar da 
yine üniversite Senatosunca verilir. Memurlar 
kanununun 33 ve 49 ncu maddederi hükümleri
ne göre devlet memurluğundan çıkarılanlar, 
üniversite öğretim mesleği yetki, unvan ve 
haklarından kesin olarak mahrum edilirler. 

MADDE 49. — Üniversite öğretim mesleği 
üyelerinin memurluk görevleri dolayisiyle veya 
görevlerini yapmak sırasında işledikleri suçlar 
üzerine «Memurin Muhakematı Kanunu»nun ge
rektirdiği ilk soruşturma, rektörün gereğine 
göre tayin edeceği bir veya iki tahkikçi tara
fından yapılır. Rektörler hakkında yapılacak 
soruşturma tahkikçilerini Millî Eğitim Baka
nı tayin eder. 

Soruşturma kâğıtları ve fezleke Millî Eğitim 
Bakanı tarafından Danıştaya gönderilir. Yargı
lamanın gerekliliğine veya gereksizliğine Danış-
taym ilgili dairesince karar verilir. Bu kararlara 
karşı ilgililer veya Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılacak itirazlar Danıştay Genel Kuru
lunda incelenerek son karara bağlanır. 

MADDE 50. — Üniversite öğretim mesleki 
üyeleri, bu kanunda yazılan sebep ve hükümler 
dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve akade
mik unvanlarından mahrum edilemezler. Başka 
bir işe geçmek veya çekilmek veyahut işten çe
kilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevlerinden 
ayrılanlar akademik unvanlarını taşırlar. 

MADDE 51. — Üniversite ve fakültelerle 
bunlara bağlı kurumlarda görevli memurların 
disiplin işlerine bakmak üzere her üniversitede 
genel sekreterin başkanlaığında üniversite zatiş-
leri ve yazı işleri müdürleriyle işi görüşülenin 
bağlı bulunduğu fakülte sekreterinden kurul

mak üzere bir «Memurlar Disiplin Komisyonu» 
bulunur. Bu kurulun kararlarına karşı ilgililer
ce kararın kendilerine yazı ile bildirildiği ta
rihten başlıyarak bir hafta içinde üniversite yö
netim kuruluna itiraz olunabilir. Bu kurulun bu 
konudaki kararları kesindir. 

Üniversite Memurlar Disiplin Komisyonu 
başkan ve üyelerinin disiplin işleri ilk olarak üni-

M. E. K. 

MADDE 48. — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

49 ncu maddesi 

MADDE 50. — Hükümetin 50 nci ma,ddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Hükümetin 51 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 48. — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. —Hükümetin 49 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Hükümetin 50 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Üniversite ve fakültelerle 
bunlara bağlı kurumlarda görevli memurların 
disiplin işlerine bakmak üzere her üniversite
de genel sekreterin başkanlığında üniversite 
zatişleri ve yazı işleri müdürleriyle işi görüşü
lenin bağlı bulunduğu fakülte sekreterlerin
den kurulmak üzere bir «Memurlar Disiplin 
Komisyonu» kurulur. Bu kurulun kararlarına 
karşı ilgililerce kakarın kendilerine yazı ile 
bildirildiği tarihten başlryarak on gün içinde 
üniversite yönetim kuruluna itiraz olunabiMr. 
Bu kurulun bu konudaki kararları kesindir. 

Üniversite Memurlar Disiplin Komisyonu 
başkan ve üyelerinin disiplin işleri ilk olarak 
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versite yönetim kurulunda incelenir ve itiraz ya
pıldığında senatoca kesin karara bağlanır. 

Yedinci bölüm 

A kçalı hükümler 

MADDE 52. — Üniversitelerin veya bir üni
versiteye bağlı olmaksızın kurulacak fakültele
rin giderleri, genel bütçenin «Üniversiteler ve 
Fakülteler» kısmında ayrı ayrı gösterilir. 

MADDE 53. — öğrencilerden alınacak harç
larla enstitü, lâboratuvar, klinik ve polikinlik 
giderleri karşılığı olarak öğrencilerden veya ilgi
lilerden alınabilecek ücretlerin tutarını, türle
rini ve alınma şekillerini senatolar kararlaştırır. 

MADDE 54. — Üniversitelerin bütçe hazır
lıkları şu yolda yapılır: 

a) Üniversite merkez örgütü ile doğrudan 
doğruya rektörlüğe bağlı kurumların bütçe ha
zırlıklarını genel sekreterlik, 

b) Fakülte ve bunlara bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını fakülte profesörler kurulları 
her yıl Nisan ayı sonuna kadar bitirerek teklif
lerini üniversite yönetim kuruluna verirler. 

Üniversite yönetim kurulu bu teklifler üze
rinde gerekli incelemelerde bulunduktan sonra 
birleştirerek hazırlıyacağı bütçe teklifini sena
toya verir. 
Üniversite Yönetim Kurulu bütçe incemeleri sı

rasında Ekonomi ve Maliye kürsülerinin uy
gun göreceği öğretim üyelerinden birini danışman 
olarak görüşmelerinde bulundurur. Bu suretle 
Bütçe tasarısı incelemesine çağrılan öğretim üye
si yürürlükte olan bütçenin uygulanması so
nuçlarını inceliyerek görüşlerini ve alınması fay
dalı bulduğu tedbirleri bir rapor halinde hazır
layıp bütçe teklifinin incelenmesinden önce sc-
netoya vermekle de ödevlidir. 

Bütçe teklifi senatoda son şeklini aldıktan 

M. E. K. 

Yedinci Bölüm 

Akçalı Hükümler 

MADDE 52. — Hükümetin 52 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Hükümetin 53 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. —- Hükümetin 54 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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üniversite yönetim kurulunda incelenir ve iti
raz yapıldığında senatoca kesin karar bağlanır. 

Yedinci bölüm 

Malî hükümler 

MADDE 52. — Üniversiteler ve bunları oluş
turan fakülte ve kurumların herbiri bağış ve vasi
yet kabulüne, ödünçleme ve benzerlerinden başka 
her türlü hukukî işlemler yapmağa yetkili ve Üni
versiteye bağışlanan veya vasiyet edilen taşmmaz 
mallarla bağışlanan veya vasiyet edilen» paralar 
karşılığında iktisap edilen taşınmaz maüar üni
versite adına tapu siciline kaydolunur. 

MADDE 53. — Üniversiteler birer katma büt
çe ile yönetilir. Bir üniversiteye bağlı olmıyan 
fakültelerin giderleri, bütçenin fakülteler kıs
mında ayrı ayrı gösterilir. 

Üniversite merkez örgütü ile doğrudan doğ: 
rüya üniversiteye bağlı kurumların ita âmiri 
rektördür. Tahakkuk memurlarını rektör tâyin 
eder. Fakültelerin ita âmirleri dekanlardır. Ta
hakkuk memurlarını kendileri tâyin ederler. 

MADDE 54. — Üniversiteleri ve bunları oluş
turan fakülte ve kurumların gelir kaynakları 
şunlardır: 

a) Genel bütçeden verilecek yardım; 
b) özel idare ve belediyelerce ve başka ku

rumlarca yapılacak yarcbmlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumlarca alınan harçlar ve ücretler; 
d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 

enstitü ve kurumlarda yaptırılacak araştırma ve 
danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş veya 
kişilerden alınacak paralar; 

e) Yayım satış gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumların taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri; 
g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve polikilinik 

gelirleri; 
h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 

kârlar; 
i) Bağıtlar ve vasiyetler. 
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sonra gerekçesiyle birlikte Haziran ayı içinde 
gereği yapılmak üzere ilgili muhasebeye verilir. 

MADDE 55. — Üniversite merkez örgütü 
ve doğrudan doğruya üniversiteye bağlı kurum
ların ita âmiri rektördür. Tahakkuk memurları
nı rektör tâyin eder. Fakültelerin ita âmirleri 
dekanlardır. Tahakkuk memurlarını kendileri tâ
yin ederler. 

MADE 56. — Üniversitelerde yönetim kuru
lunca seçilen bir dekanın başkanlığı altında yi
ne üniversite yönetim kurulu üyelerinin ara
larından seçecekleri bir ordinaryüs profesör ve
ya profesörle genel sekreter ve rektörün görev
lendireceği bir doçentten kurulan bir alım - sa
tım komisyonu vardır. Muhasebe müdürü veya 
vekil göstereceği kimse bu komisyonun tabiî 

üyesidir, Gereken hallerde rektörün onamiyle ko
misyona uzmanlar da katılabilir. 

MADDE 57. — Üniversite ve fakültelerle 
bunlara bağlı enstitü ve kurumlardan gerekli 
görülenler için kullanılmak üzere, her üniversi
teye 300.000 ve bir üniversiteye bağlı olmıyan 

< S. Sayısı : 156 ) 

M. E. K. 

MADDE 55. — Hükümetin 56 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Hükümetin 56 ncı mükerrer 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Hükümetin 57 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 55. — öğrencilerden alınacak harç
larla enstitü, lâboratuvar, klinik ve polikilinik 
hizmet ve giderleri karşılığı olarak öğrenciler
den veya ilgililerden alınabilecek ücretlerin tu
tarını, eşitlerini ve alınma şekillerini ve yapılan 
işler karşılığında alınan ücretlerden işi yapan
lara verilecek miktarları senatolar kararlaştı
rır. 

MjADDE 56. — Üniversitelere yapılan bağış 
ve vasiyetlerin kullanılmasında bağışlıyanların 
veya vasiyet yapanların koydukları kayıtlara 
ve şartlara uyulur. 

MADDE 57. — Üniversitelerin bütçe hazır
lıkları şu yolda yapılır : 

a) Üniversite merkez örgütü ile doğrudan 
doğruya rektörlüğe bağlı kurumların bütçe ha
zırlıklarını genel sekreterlik; 

b) Fakülte ve bunlara bağlı kurumların 
bütçe hazırlıklarını fakülte profesörler kurul
ları ; 

Her yıl Mayıs ayı sounna kadar bitirerek tek
liflerini üniversite yönetim kuruluna verirler. 

Üniversite yönetim kurulu bütçe incelemele
ri arasında Ekonomi ve Maliye kürsülerinin uy
gun göreceği öğretim üyelerinden birini danış
man olarak görüşmlerinde bulundurur. Bu su
retle bütçe tasarısı incelenmesine çağırılan öğ
retim üyesi yürürlükte olan bütçenin uygulan
ması sonuçlarını faydalı bulduğu tedbirleri bir 
rapor halinde hazırlayıp bütçe teklifinin ince
lenmesinden önce senatoya vermekle de ödev
lidir. 

Bütçe teklifi gerekçesiyle birlikte senatoda J 
son şeklini aldıktan sonra gereği yapılır. 

MADDE 58. — Hükümetin 57 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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her fakülteye 50.000 liraya kadar bütçeye konu
lacak ödeneklerinden döner sermaye verilebilir. 

Bu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve 
kurumlar arasında dağıtılması, gereğince birin
den ötekine aktarılması üniversite yönetim ku
rullarınca yapılır. 

MADDE 58. — Üniversite senatoları, bütçe
deki ödeneğinden lisans ve doktora öğrencile
rine yapılacak her türlü yardımlarda uygulana
cak esasları koymağa ve haklarında 2919 sa
yılı kanunun dördüncü maddesi hükümleri uygu
lanmak şartiyle lisans öğrencileri için ayda yetmiş 
beş, doktora öğrencileri iein ayda yüz liraya kadar 
fakülteler emrine burslar ayırmağa yetkilidirler. 
Senatoların bu konudaki kararları fakülte yöne
tim kurullarınca uygulanır. 

Sekizinci bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 59. — Doçent, profesör ve ordinar
yüs profesörleri; bilimsel çalışmaların memle
ket içinde gerektirdiği inceleme gezmelerini yap
mak, çalışma veya araştırmalar için belli yer
lerde incelemelerde bulunmak, belli bir işi doğ
rudan doğruya yapmak veya yapılmasını yönet
mek gibi bilim ve meslek hizmetleri için, fakülte 
profesörler kurulunun kararı ile iki yılı aşma
mak üzere bağlı oldukları üniversite dışında, ge
çici olarak görevlendirmeye rektörler yetkilidir
ler. Bu yolda görevlendirilenle raylıklarını ken
di üniveristelerinden almakla beraber başka yer
lere gönderilmiş iseler geçici görev yolluklarım, 
üniversite hesabına gönderildikleri takdirde ken-

M. E. K. 

MADDE 58. — Hükümetin 58 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci Bölüm 

Müteferrik Hükümler 

MADDE 59. — Hükümetin 59 neu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 59. — Üniversite, fakülte ve bun
lara bağlı kurumlar tarafından yapılan bilim ve 
teknik inceleme ve araştırmalariyle yayımların 
gerektireceği her türlü giderler hakkmda 2490 
sayılı kanunun hükümleri uygulanmaz. Bu iş
lerde uygulanacak esaslar senatolarca belirtilir. 

MADDE 60. — Hükümetin 58 nci maddesi 
aynen kabul edilmişti. z 

MADDE 61. — Kendilerine ek görev ola
rak döner sermaye saymanlığı ve memurluğu 
verilen, üniversitenin aylıklı memurlarına dö
ner sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere 
ayda 30 liradan 100 liraya kadar ücret verile
bilir. 

Sekizinci Bölüm 

Müteferrik Hükümler 

MADDE 62. — Doçent, profesör ve ordi
naryüs profesörleri; bilimsel çalışmaların mem
leket cinde ve dışında gerektirdiği inceleme 
gezintilerini yapmak, çalışma veya araştır
malar için belli yerlerde incelemelerde bulun
mak, belli bir işi doğrudan doğruya yapmak ve
ya yapılmağım yönetmek gibi bilim ve meslek hiz
metleri için, fakülte profesörler kurulunun ka
rarı ile memleket içinde iki yıl yabancı mem
leketlerde beş yılı aşmamak üzere bağlı olduk
ları üniversite dışında, geçici olarak görevlen
dirmeye rektö.rler yetkilidirler. Bu yolda görev
lendirilenler aylıklarını kendi üniversitelerinden 
almakla beraber başka yerlere gönderilmiş ise- | 
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di üniversitelerinden, başka daire ve idareler
ce istenmişlerse o daire veya idareden alırlar. 
Bu çalışmaların gerektirdiği her çeşit idari ve 
teknik harcamalar işin ilgili bulunduğu bütçe
den ödenir. Bu kanunun 30 ve 32 nci maddele
ri bunlar hakkında da uygulanır. 

Üniversite öğretim üyelerinden herhangi bi
rini, ilgili fakülteler profesörler kurullarının 
teklif ve kararlariyle başka üniversite ve fakül-
-telerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı 
aşmamak üzere kendi kadrolariyle nakledilmek 
suretiyle görevlendirmiye rektörler yetkilidir. 

MADDE 60. — Üniversite ordinaryüs profe
sörleri ve profesörleri her türlü jprotokol işle
rinde Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri 
için uygulanan usullere bağlıdırlar. 

MA DDK 61. — Yedeksubaylarla yedek aske
rî memurlar hakkındaki 9 . XII . 1927 tarihli ve 
1076 sayılı kanunun 25 nci maddesinin 10 sayılı 
fıkrasında yazılı Millî Eğitim Bakanlığı men
supları arasına üniversite yönetim üyeleri de ek
lenmiştir. 

MADDE 62. — Üniversite profesörler ve or
dinaryüs profesörlerinden öğretim görevini ya
pabilecekleri durumda bulundukları ilgili üni
versite senatosunca kabul olunanlar 1683 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin mülkiye memurlarına 
ait (A) fıkrası hükmünden ayrık tutulurlar. 

MADDE 63. — Yatılı veya burslu olarak 
Devletçe fakültelerde okutulan öğrencilerden 
yazılma, öğretim, lâboratuvar, tasdikname, im
tihan harç ve ücretleri alınmaz. 

Devlet adına yatılı veya burslu olarak ye
tiştirilecek öğrencilerin sayıları ve bu öğrenci
lerden genel şartlar dışında aranacak özel ka
bul şartları her yıl ilgili Bakanlıklarla Millî 

M. E. K. 

MADDE 60. — Hükümetin 60 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Hükümetin 61 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Hükümetin 62 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Hükümetin 63 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ler geçici görev yolluklarını, üniversite hesa
bına gönderildikleri takdirde kendi üniversi
telerinden, başka daire ve idarelerce istenmiş-
lerse o daire veya idareden alırlar. Bu çalışma
ların gerektirdiği her çeşit idarî ve teknik 
harcamalar, işin ilgili bulunduğu bütçeden öde
nir. Bu kanunun 30 ve 32 nci maddeleri bun
lar hakkında da uygulanır. 

Üniversite öğretim üyelerinden herhangi bi
rini, ilgili fakülteler profesörler kurullarının 
teklif ve kararlariyle başka ünivesite ve fakül
telerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı aş- I 
mamak üzere kendi kadrolariyle nakledilmek 
suretiyle görevlendirmeğe rektörler yetkilidir. 

MADDE 63. — Hükümetin 60 nci maddesi. 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Yetkisi olmaksızın üniver
site öğretim üyelerine mahsus akademik unvanla
rı veya üniversite, fokülte ve bunlara bağlı ku
rumlara mahsus unvan ve alâmetleri kullanmak 
yasaktır. Bu yasağa aykm hareket edenler bun
dan men olunacakları gibi haklarında da Türk 
Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 

MADDE 65. — Hükümetin 61 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Hükümetin 62 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Devlet adma yatılı veya burs
lu olarak yetiştirilecek öğrencilerin sayıları ve 
öğrencilerden genel şartlar dışında aranacak 
özel kabul şartlan üniversitelerin düşünceleri de 
alınmak suretiyle her yıl ilgili bakanlıklarca 
Millî Eğitim Bakanlığı arasmda kararleştırılır 
ve üniversitelere öğrenci yazılması başlamadan 
enaz bir ay önce bildirilir. 
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Eğitim Bakanlığı arasında 
Üniversitelere bildirilir, 

kararlaştırılarak 

MADDE 64. — Bu kanunda sözü geçen jüri 
Ve kurullarla fakülte ve üniversite kurulların
da ve senatoda her üye oyunu kabul veya ret 
yolunda vermekle ödevlidir. 

MADDE 65. — Üniversiteler ve fakültelerle 
bunlara bağlı kurumlarda görev alanların si
cilleri üniversite zatişleri müdürlüklerinde tu
tulur. Bunların bütün zat işleri genel hüküm
lere göre üniversitelerce yürütülür. 

MADDE 66. — Üniversite öğretim üyeleriy
le yardımcılarının ve memurlarının izin işleri 
Memurin Kanununun genel hükümlerine bağ
lıdır. Bunlardan Memurin Kanununun 79 ncu 
maddesi gereğince verilecekleri üniversite mer
kez örgütünde çalışanlara rektörler, fakülte
lere bağlı olanlara dekanlar verir. Bundan yu
karı izinler rektörlükçe verilir. 

Fakülte dekanlarının izinlerini rektörler, 
rektörlerin izinlerini de Millî Eğitim Bakanı 
verir, v 

MADDE 67. — Bu kanun gereğince üniver
sitelerde eylemli öğretim görevi alacak doçent, 
profesör ve ordinaryüs profesörlerin seçimleri
nin ne yolda yapılacağı bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 68. — Bu kanunun yayımından son
ra bir üniversite içinde açılacak yeni fakülte
lerin kuruluşlarında, bu kanun hükümlerine 
göre doçent, profesör veya ordinaryüs profe
sör unvanını almış olanlardan ilk görevlendiri
lecek öğretim üyeleri senatoların, bir üniver
siteye bağlı olmıyarak açılacak fakültelerin 
kuruluşlarında yine yukarrki unvanları taşı
yanlar arasından ilk görevlendirilecek öğretim 
üyeleri üniversitelerarası kurulun seçimiyle tâ
yin olunurlar. 

MADDE 69. — Bir rektörlüğe bağlı olmıyan 
fakültelerin dekanları rektörlere, yönetim ku
rulları üniversite yönetim kurullarına, profe-

M.:JLE. 

MADDE 64. — Hükümetin 64 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADBE 65* —..BfibUnetş**65 n«i mjMİdasi 
aynoa kabııl edilmiştir.. 

MADDE 66. — Hükümetin 66 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Hükümetin 67 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE ,68*. — Hükümetin. 6& nci, maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

eynea kabul edilüriştir. ' 
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MÂİMÖE 6â. — Yatîİı veya burslu olarak 
Öevletçe üniversitelerde okutulan öğrencilerin 
yazıİma, öğretim, lâboratuvar, tascUknainö, iiriti-
han harç ve ücretleri ilgili bakanİiklâr veya ida-

MADDE 70. — Hükümetin 65 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDEVZİ. — Hükümetin 66 ncı maddesi 
rûyiıeü. kabul. edilmiştir, 

MADDE 72. — Hükümetin 67 nci maddesi j 
aynen kabul edilmiştir. | 

4tj*öefr k«i>al^-»*ilm^tir. 

>*mmm Hr^mt *&mm* **&**&&?#* 
lfflggftefcr% tlelcanlarr "*&fö«t«re, yÖü^Oöı^kıirul-
,$arı' örtî Versff̂  'yüfteftteı 4niıHıllln»öia,v profesör* 1aı« 
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sör kurulları senatolara bu kanunla verilmiş 
olan görevleri de yapmakla ödevlidirler. 56 ncı 
madde gereğince kurulacak alım - satım ko
misyonlarında bu fakültelerin akça işlerini yü
rüten en büyük Maliye memuru veya vekili 
bulunur. 

MADDE 70. — Bu kanunun 18 nci maddesi 
uyarınca doçentlik imtihanına girmek istiyen 
yüksek mühendis ve mimarların vermekle ödev
li oldukları yeterlik imtihanlarının konulan, 
şekilleri ve bu imtihanlara girmek istiyenlerin 
yapmaları gerekli staj süreleri bir tüzük ile 
gösterilecektir. 

MADDE 71. — Bu kanunun açıklamadığı 
hallerde genel hükümlere uyulur. 

MADDE 71 - 1416,4204,4*38,4489 ve 44Ö9 
Sayılı kanunlar hükümleri saklı kalmak üzere 
Ankara ve İstanbul Üniversiteleri ve İstanbul 
tfeknik üniversitesi ile ilgili * * .* * * * * * * . * 
sayıli kanunlarla 4 Mart 132Ö tarihli kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır» 

Dokuzuncu bolüm 

Geçici hükümler 

ĞECM MADDE 1. — Su kainin hükümleri--
ne uyguri olmak üzere Ankara ve İstanbul Üni
versiteleriyle İstanbul Teknik Üniversitesinin 
kuruluş kadroları hakkındaki kanun tasarıları, 
en çok Ekini 1946 ayı sonuna kadar Büyük Millet 

M. E. K. 

MADDE 70. — Bu kanunun yayımından ön
ce İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve bunlara bağlı öğretim kurum
larında, Ankara Hukuk, Dil ve Tarih - Cağraf-
ya, Fen ve Tıp fakültelerinde kazanılmış öğre
tim üyeliği unvanları ve hakları saklı tutulur. 

MADDE 71. — Üniversite Öğretim mesleği 
üyesi iken milletvekilliğine seçilenlerin veya 
memeleket içindeki bir araştırma veya uzman
lık kurumunda mesleki dâhilinde çalışmak üze
re görevlendirilenlerin veyahut hükümetin mü
saadesiyle yabancı bir öğretim kurumunda aynı 
sıfat ve yetki ile çalışanların üniversiteye dö
nüşlerinde bu suretle dışarda geçirdikleri sü
reler hesaba katılmak suretiyle aylık dereceleri 
yükseltilir. Kadro ve meslek unvan ve sıfatla
rım kazanma ile ilgili hükümler saklıdır. 

MADDE 72. — Hükümetin 71 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. - 1416, 4204, 4635,4489 ve 
4499 sayılı kanunlar hükümleri saklı kalmak 
üzere Ankara ve İstanbul üniversite ve. fftkül* 
teleri ve İstanbul Teknik Üniversitesiyle ilgili 
kanunlarla 2777 sayılı kanunun 6 nci maddesi 
nin 2 nci fıkrası ve 4 mart 1326 tarihli kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Dokuzuncu Bölüm 

Geçici Hükümle? 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümle* 
rine uygun olmak üzere Ankara ve İstanbul 
üniversiteleriyle İstanbul Teknik üniversitesi^ 
nin kuruluş kadroları hakkındaki kanun,; tasara 
la<rı, en çok £kim 1946 ayı sonuna kadar Bü-
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rullan senatolara bu kanunla verilmiş olan gö
revleri de yapmakla ödevlidirler: 

MAbî)E 75. — Milİî Eğitim Komisyonunun 
70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. '— Millî Eğitim Komisyonunun 
71 eni maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Bu kanunun hüküm koymadı
ğı hallerde genel hükümlere uyulur. 

MADDE 78. — Ankara 'daki Hukuk, Dil ve 
Tarih - Coğrafya, Fen ve Tıp Fakültelerini içine 
almak üaere (Ankara Üniversitesi kurulmuştur). 

MADDE 79. — 1416, 3458, 4120, 4204, 4635, 
4489 ve 4499 sayılı kanunlar hükümleri saklı 
kalmak üaere Ankara ve İstanbul Üniversite ve 
fakülteleri ve İstanbul Teknik Üniversitesiyle il
gili kanunlarla 2777 Sayılı kanunun 6 ncı madde» 
sinin ikinci fıkrası ve 4 Mart 1326 tarihli ka-
huhun yürürlükten kaldırılmıştır. 

ÖdküiunCti ıboHİM 

Geçici hükûmtet 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu kanun nükümleri-
hfe üyguti olmak üfeere Ankara ve İstanbul Üni-
•Ver^iteleriyle İstanbul Tekinik Üniversitesinin 
küruluf kadrblari hakkındaki kanun tasarıları, 
êiı çok Ekini 1946 ayı öönüna kadar Büyük MiK 
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MeclisihÖ sunulmuş bulunacaktır. Bu kadrolar 
Büyü kMİllet Mec'iMnce bnainİanıncaya kadar bu 
kdnünuii yaylmİandığı tarihte yürürlükte olan 
kadroların uygulanmasına devam edilir, 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yayı-
miyle kurulacak olan Ankara Üniversitesinin ili
şik (1) sayılı cetvelde gösterilen rektörlük kad
rosu ile üniversite muhasebe müdürlükleri kad
rosu 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maliye ve MÜH Eğitim Bakanlıkları ve rektör
lük ek görevine ait (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadro 4644 sayılı kanuna bağlı (3) sayılı cetve
lin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teknik üniversite- \ 
lerin türlü mühendislik ve mimarlık kolları mes
lek derslerinin profesörlüklerine, dışarda meslek 
çalışmaları, eserleri ve yayımlariyle üstün ba^a- \ 
rıh uzman olarak tanınmış kimseler de, fakülte ] 
profesörler kurullarının üçte iki çoklukla yapa-1 
cakları teklif senatoca uygun görülmek ve üni-) 
versitelerarası kurulca onanmak şartiyle tâyin 
olunabilir. Bu maddenin uygulanma süresi pn-
beş yıldır. 

Mı Et K. 

>jniik 'MiMet Meclifime ymrmtemş 
Bu kadrolar Büy&k Müiê M-Wd«i3i)&e ttoâanla-
nıncıya kadar bu kanunun yayımlandığı ta
rihte yürürlükte bulunan kadroların uygulan
masına devam edilir. 

€HB$İGt^ABDE 2. — Mükümetin, geçici ikin
ci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

GEÇİCİ MâBDE 3. — Teköik üniversiteler 
riü türlü mühendislik ve mimarlık kollan mes
lek derslerinin profesörKikl erine, dışarda mes
lek çalışmaları, eserleri ve yayımlariyle üstün ba
şarılı uzman olarak tanınmış kimseler de, fa
külte profesörler kurullarının üçte iki çokluk
la yapacakları *dalif Seaattşa uygun görül
mek ve üniversitelerarası kurulca onanmak şar
tiyle tayin olunaMKr. Bu maddenin uygulan
a n .8&G^«O&,yıldır. 

Y*m Açıtaödk fakültekr-de de kurulyşianıı-
âm .̂ aşijyap&k boş yjMık süre içİJsie, teeveu-t 
üııiv«ı«ite öğf€*im üye4-eri arasmcİA yeter-sayı
da yetkili eleman bulunmadığı takdirde yu-

$aktişm*W) 
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let< Meclisine sunulmuş- bulteaeakteP: -B«P kasten • 
lat Büyült Mfttet MecHsince- onamiaraneaa* ' 
kadar bu kanunun yayımlandığı- tarihte* y&mû?.* \\ 
lükie.^ bulmıaa kadroların uyguiannyısKua. devam • 
e d ü i r . . , R u k a t e k r d a görayli memur ve hizmet : 
lilflit. yenikadcolar yüriüüğe girinciye kadar bu ' 
kaannu», kabul- ettiği yeni hizmetleri yapmakla \\ 
gö.rev/lendirüebilir, 

G B 0 0 t WMfB® 2. — 1947 yılı üniversite; ; 
katma- batjç«le#i' yürürlüğe girineeye kadaihü»k 
veraifcelerii* ihtiyaçlars - Miilî< Eğitim B&kanüğı ; 
fröfcşeaiadfckt ödeneklerle saglfemaagar devamı ; 
oftıftıuv ; 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu. kanunun yayı- ; 
miyle kurulacak olan Ankara Üniversitesinin H 
rektörlük kodrasu ile her üç üniversitede ku- \{ 
rulması gerekli saymanlık müdürlükleri kadro- h 
l an 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin \ 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları ve rek
törlük ek görevine ait 2 sayılı cetvelde gösteri
len kadro 4644 sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cet- V 
lin Millî Eğitim Bakanlığı kısımlarına eklen
miştir. ; 

GEÇtCt MADDE 4. — Ordinaryüs profesör 
veya profesör sayısı beşi geçmiyen fakültelerde 
profesörler kurulu kurulmaz. Bu fakültelerin 
prpfesöi'ler-kuruluna ait işleri yönetim kuru
lunca, yürütülür, Yalnız seçimlerle ilgili işler, 
üniversitelerarag,. kumlun uygun bulacağı benze- ; 
ri bir fakülte profesörler kuruluna ilgili fakül- ! 
te profesörlerinin katılması suretiyle kurulacak ; 
gee^ei kurul t&pa&ndan yapılar. j 

i 
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Teknik üniversitele- ! 

riıı türlü mühendislik ve mimarlık kolları meslek i 
derslerinin profesörlüklerine, dışarda meslek ça- | 
lışmaları, eserleri ve yayımlariyle üstün ba- i 
şanlı uzman olarak tannımış kimseler de, fa- j 

külte profesörler kurullarının üçte iki çoklukla ya- j 
paeajfil&ffl tseküf senatoca uygun görülmek-ve ' 
üniversitelerarası, kurulca onanmak şartiyle tâ- ; 
yi«»ı»lııı»J»iliri B# maddenin uygulanma. süce- j 
si on yıldan. ; 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun gereğince 
yapılacak ilk seçimler 1946 yılı Eylül ayı içinde 
yapılır. İlk seçilecek rektörün seçim süresi üç 
yıldır. Seçimler yapılıncaya kadar bu kanunun 
yayımından önce tâyin edilmiş olan rektör ve 
dekanlar görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde iş başında buunan rektör ve dekanlar, 
bu kanun hükümlerince rektör ve dekan seçilme
dikleri ve öğretim görevinde bulundukları 
takdirde 7 ve 11 nci maddelerde sözü geçen ön
ceki rektör ve dekan sıfatiyle yönetim kurul
larına ve Senatolara girerler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayımı 
tarihnde üniversite örgütünde görevli memur ve 
hizmetliler üniversitelere ait yeni kadrolar yü
rürlüğe girintiye kadar görevlerine devam eder. 

M. E. K. 

karki esaslar dairesinde, 69 ncu madde ge
reğince Senatolar veya üniversitelerarası kurul 
dışardan profesör seçebilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Yeter sayıda doktora 
yapmış yüksek mühendis veya yüksek mimar ye-
tişinceye kadar, on yıl süre ile teknik üniversite
nin mühendislik ve (mimarlıkla ilgili kürsülerinin 
doçentlik" imtihanlarına girmek istiyen yüksek 
mühendis veya yüksek mimarlardan doktora yap
mış olmak kaydı aranmaz. Yalnız bu gibilerin 
yüksek müheaılis veya mimar diploması aldıktan 
iki yıl sonra girebilecekleri «Yeterlik» imtihanını 
başarmış bulunmaları şarttır. Bu imtihanların 
konulan, şekilleri ve ilgililerin yapmaları gerekli 
staj süreleri özel bir tüzükle belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun gereğince 
yapılacak ilk seçimler, kanunun yayımlandığı tari
hi takip eden otuz gün içinde yapılır. İlk seçilecek 
rektörün seçim süresi üç yıldır. Seçimler yapılın-
cıya kadar bu kanunun yayımından önce tâyin 
edilmiş olan rektör ve dlekanlar görevlerine devam 
ederler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Hükümetin geçici be
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yaymu 
tarihinde üniversite ve fakültelerde görevli me
mur ve himzetliler üniversitelere ait yeni kadro
lar yürürlüğe girintiye kadar görevlerine devam 
ederler. 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 4 neü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun gereğince 
kurulacak üniversite ve fakülte organlariyle il
gili ilk seçimler kanunun yayımlandığı tarihi 
takibeden 30 gün içinde yapılır. îlk seçilecek 
rektörlerin ve senatoların seçimli üyelerinin se
çim süreleri üç yıldır. Seçimler yapılıncaya ka
dar bu kanunun yayımından önce tâyin edilmiş 
olan rektör ve dekanlar görevlerine devam eder
ler. 

Bu rektör ve dekanlar, bu kanun hükümle
rince rektör ve dekan seçilmedikleri ve öğretim 
görevinde bulundukları takdirde 7 ve 11 nci 
maddelerde sözü geçen önceki rektör ve dekan 
sıfatiyle yönetim kurullarına ve senatolara girer
ler. 

(&Stpw*15«> 
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GEÇÎCİ MADDE 7. — Bu kanunun yayı
mından önce İstanbul Ünversitesi ile istanbul 
Teknik Üniversitesi ve bunlara bağlı öğretim 
kurumlarında, Ankara Hukuk, Dil ve Tarih 
- Coğrafya, Fen ve Tıp fakültelerinde kazanıl
mış olan öğretim üyeliği unvanları ve hakları 
saklı tutulur. 

Esas görevi üniversite dışmda olup da 3888 
sayılı kanuna göre üniversite veya fakültelerde 
akademik unvanlarla öğretim işi yapanlar bu un
vanlarını muhafaza edecekleri gibi, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak beş yıl 
içinde öğretim görevini yeğlerlerse bulunduk
ları aylık derecesi üzerinden öğretim üyeliğine 
geçebilirler. 

7 4 -
| M. E. K. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Esas görevi üniversite 
dışmda olup ta 3888 sayılı kanuna göre üniversite 
veya fakültelerde akademik unvanlarla öğretim 
dşi yapanlar, bu ünvanlarmı ve görevlerini muha
faza edecekleri gibi bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten başlıyarak beş yıl içinde öğretim 
görevini yeğlerlerse bulunlukları aylık derecesi 
üzerinden öğretim üyeliğine geçebilirler. 

(S. Sayası: 156) 
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GEÇÎCÎ MADDE 8. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 8 nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Bu kanunun yayı- I 
mından önce doçentlik imtihanlarım başarmış 
veyahut profesörlüğe seçilmiş, veya yükseltil
miş olup da kanunun yayımlandığı tarihte iş
lemleri tamamlanmamış olanların hakları sak
lı tutulur. 

Kanunun yayımından önce uygulanan esas
lara göre başlamış olan doçentlik imtihanları 
aynı yolda sonuçlandırılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden ayrı ayrı üniversitelerde öğretim 
üyeliği bulunanlar bu kanunun yayımmı takip 
eden yirmi gün içinde hangi görevlerini esas 
kabul ettiklerini ilgili üniversiteler rektörlük
lerine yazı ile bildirilmekle ödevlidirler. Yeğ
ledikleri görevin kadro aylığı hak kazanmış 
oldukları derecenin altında bulunduğu takdir
de aradaki fark tazminat olarak kendilerine 
ödenir. Bu gibiler derecelerine uygun olarak 
ilk açılacak kadrolara tâyin olunurlar. Bu su
retle arada geçen süre kazanılmış derecelerine 
karşılık olan kadroda geçmiş sayılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 11. •— Bu kanunun yayımı 
tarihinde üniversitelerde asistan olarak görevli 
bulunanların 38 nci madde ile geçici 4 ncü 
madde gereğince vermekle ödevli oldukları 
doktora, uzmanlık veya yeterlik imtihanları I 
için belirli süre bu kanunun yayımı tarihinden 
başlar. 

Ancak bunların doçentlik imtihanlarına gi- il 
rişlerinde, asistanlıkta geçirdikleri eylemli hiz- | 

(.& Sayaa : 156) 
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GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yayı-
mıından önce Gülhane Askerî Doktorluk Tatbi
kat Okulunda profesör unvanmı kazanmış olan
lar, Bu kanun hükümlerine göre üniversite 
profesörü seçilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun 34 neü 
maddesinde yazılı üniversite öğretim tazmi
natı, 1946 yılı içinde bütçe kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
daki memur aylıkları ve temsil ödeneği madde
sinde verilir. 

• GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanun ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı hizmetli kadroları, 
1946 yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlğı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 4304 sayılı kanun ge
reğince İstanbul Teknik Üniversitesi için ya-
pılmıya veya değiştirilmiye bu kanunun yayı
mından önce başlanmış olan işlerin tamamlan
masına Millî Eğitim Bakanlığınca devam olu
nur. 

MJADDE 73. — Bu kanun 30 ağustos 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

M. E. K. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Hükümetin geçici se
kizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Hükümetin geçici 
dokuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Hükümetin geçici 
onuncu maddesi aynen kabul edilmişidir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Hükümetin 
onbirinci maddesi aytneaı kabul edilmiştir. 

geçici 

MADDE 74. 
yürürüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarisinde 

(S . Saya*: 16*) 
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met sürelerinin iki yıldan fazla olan kısmmm 
yansı, doktora imtihanını verdikten veya tıpta 
uzmanlık yetkisini kazandıktan veyahut mü
hendislik veya mimarlıkta yeterlik imtihanım 
başardıktan sonra on sekizinci maddenin (B) 
fıkrası gereğince eylemli olarak çalışmakla 
ödevli bulundukları hizmet süresinden indirilir. 

GEÇlCÎ MADDE 12. — Hükümetin geçici 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Hükümetin geçici 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Hükümetin geçici 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 15. — Bu kanunun yayımı 
ile kurulacak olan Ankara Üniversitesi rektör
lüğünün her türlü giderleri karşılığı olarak 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 533 
ncü bölümde açılan 5 nci maddeye 15 000 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

GEÇÎCl MADDE 16. — Hükümetin geçici 
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millî Eğitim Komisyonunun 
74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İ-& Saya» : 1£$ ) 
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MADE 74. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakam 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Cofkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

25 . IV . 1946 
Adalet Bakanı 

M. ökmen 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 

N. E. Sümer 
Bayındırlık Bakam 

Sırt Doy 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakam 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

M. E. K. 

MADDE 75. — Hükümetim 74 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Not: 1, 2, 3 sayû% cetveller Hükümetin teklifi 
gibi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayıar : 156 ) 
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MADDE 81. — Hükümetin 74 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveler 

D. 

4 
6 
6 
5 
7 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Genel sekreter 
Zatileri müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Kitaplık müdürü 
Kitaplık uzmanı 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

» 

[1] SAYILI CETVEL 
Ankara Üniversitesi 

Sayı Aylık 

1 90 
1 70 
1 70 
1 80 
2 60 
2 35 
3 30 
3 25 

D. 

5 
7 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 
Muhasebe müdürü 
Muhasebe müdür muavini 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

» 
» 

2 80 
2 60 
2 35 
3 30 
3 25 
4 20 

BektÖr 

[2] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi l 

Görevi Sayı Ücret 

400 

( S. Sayısı : 156 ) 
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[3] SAYILI CETVEL 

D fCETVELİ 
Ankara Üniversitesi rektörlüğü 

Görevi Sayı Ücret 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 
Kardeks memuru 
Başodacı 
Odacı 

> 
Dağıtıcı 

1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 

170 
100 
140 
60 
60 
40 
60 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveUer 

[1] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi Rektörüğü 

D. 

4 
6 
6 
6 
7 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Genel sekreter 
Zatişleri Müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Kitaplık müdürü 
Kitaplık uzmanı 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

> 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

Aylık 

90 
70 
70 
70 
60 
35 
30 
25 

D. 

5 
7 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi Sayı 

Üniversiteler Saymanlık Blüdürlükleri 
Saymanlık müdürü 

» mülür yardımcısı 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

» 
» 

3 
3 
3 
4 
4 
4 

Aylık 

80 
60 
35 
30 
25 
20 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ankara Üniversitesi 
Rektör 1 400 

Görevin çeşidi 

[3] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Sayı Ücret | Görevin çeşidi 

î)aktilo (Yabancı dü bilmesi şarttır) 1 
> 3 

Kardeks memuru 1 140 
Başodacı 1 60 

170 
100 

Odacı 
> 

Dağıtıcı 

Sayı Ücret 

3 50 
3 40 
1 60 

..*.. » • « ...<.. 
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S. Sayısı: 159 
Danıştay'da açık bulunan Daire başkanlığı için seçim 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve 

İçişleri Komisyonlarından Kurulmuş Karma 
Komisyon raporu (3/344) 

T. c. 
Başbakanlık 30 . V . İH'I 

Yazı îşleri ve SicÜ Müdürlüğü , . . . . . • , , t . 
ÖzelNo. 6-298, 1364 • > - . - - . • • . . -

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yaş haddi dolayısiyle emekliye ayrılan Danıştay Beşinci Dâva Dairesi Başkanı Ferit Bilen'den 
açılan Daire Başkanlığı için 3546 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre düzenlenen liste ilişik ola
rak sunulmuştur.. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

. ' . . ' Ş. Saraçoğlu 

1 — ihsan Aktürel 
2 — Muammer As 
3 — Cudi özal 
4 — Tevfik Talât Hıtay 
5 — Fazıl özelçi 

Danıştay üyesi 
: » i» 

: » » 
» >» 
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Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulmuş Karma Komisyon raporu 

T. B. B. M. 
Adalet ve İçişleri Karma 

Komisyonu 
Esas No. 3/344 
Karar No. 3 

ö . VI , 194(3 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştayda açık bulunan Beşinci Dâva Da
iresi Başkanlığına seçim yapılmak üzere Hükü
metçe tertip edilen aday listesinin gönderildiği
ne dair Başbakanlıktan Büyük Meclise sunulan 
30 Mayıs İJ946 tarih ve 6 - 298/1364 sayılı tez
kere 3546 sayılı kanunun üçüncü maddesi hü
kümlerine göre Adalet ve İçişleri Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyona havale ve tevdi 
edilmesr üz erine Adalet ve İçişleri Bakanlarının 
huzurlariyle yapılan seçim sonunda İhsan Ak-
türel (27), Fazıl özelçi (20), Tevfik Talat Hıtay 
(11) oy,kazanmış olduklarından bu üç adayın 
kazandıkları oy sayısına göre tanzim edilen bu 
rapora ekli olarak sunulmuştur. Kamutayca se
çim hakkında gerekli işlemin yapılması için ra
porumuz Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve İçiş
leri Komisyon
larından kurul
muş Karma Ko
misyon Faskanı Sözcü Kâtip 

Kayseri Bolu Manisa 
B. özsoy H. Ş. Adal F. Uslu 

Tekirdağ 
C. Uybadtn 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Bursa 

F. Güvendiren 
Elâzığ 

/. Yalçın 
Gazianteb 
A. Melek 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Konya 
H. Karagülle 

Bize 
8. A. Düemre 

Trabzon 
S, Abanozoğlu 

Çoruh 
A. Tüzün 
Balıkesir 
Y. 8. Uzay 

Denizli 
E. Günver 
Gümüşane 
R. Güreli 
Hatay 

B. 8. Kunt 
Kastamonu 
F. Ecevit 
Kocaeli 
8. Artel 
Mardin 

E. Ergin 
Sinob 

G. Atay 

Antalya 
N. Aksoy 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 
Denizli 

N. Küçüka 
Erzurum 
N. Elgün 

İzmir 
E. Oran 
Kayseri 
C. Tüzel 
Konya 

Ş. Ergun 
Malatya 

E. Barkan 
Tokad 

G. Tekel 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığı aday listesi 

Adı ve soyadı Memuriyeti Kazandığı oy 

İhsan Aktürel Danıştay üyesi 
Fazıl özelçi » > 
Tevfik Talât Hıtay » » 

27 
20 
11 

»e<< 
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S. Sayısı: 160 
Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı kanunun ge
çici birinci maddesi hükmünün 1946 yılı sonuna kadar 
uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/601) 

Î\ a . . . . . . 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 23 .V . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 574 6/1302 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı kanunun geçici 1 nci maddesi hükmünün İÖ46 yılı so
nuna kadar uzatılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
17 . V , 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

! " : . ' , . Gerekçe "* 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün teşkilinedair oan 3530 sayılı kanun yürürlüğe girdiği za
man teşküâtın muhtaç olduğu kadro tesbit edilmemiş, fakat sözü geçen kanunun geçici birinci 
maddesindeki Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ilk senesi teşjkilât kadrosu verilecek tahsisata 
göre îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur şeklindeki hükme dayanılarak Bakanlar Ku
rulunun 2 . 1 . 1939 tarih ve 2/10151 sayılı karariyle 1938 yılı altı ay için bir kadro tanzim ve 
tasdik olunmuştur. Bundan sonraki yıllarda isekadro ihtiyacı, Umum Müdürlüğün Bütçe kanun

larına bağlı (D) cetvelleriyle sağlanmış ve nihayet 1941 yılmda yürürlüğe giren 4047 sayılı ka
nunla da daimi teşkilât kadrosu kabul Duyurulmuştur. 

Bu kanunla kabul edilen kadro cetvelinde spor federasyonları kadrosu Büyük Millet Meclisi Büt
çe Komisyonunda beş federasyon üzerine tashihan ve tenzilen tesbit edilmişti. Halbuki, Genel Mü
dürlüğün ana kanunu olan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci maddesindeki bir veya-
daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Federasyonla
rın adedi Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün, (İstişare Heyetinin de) mütalâasını almak sure
tiyle yapacağşı teklif üzerine Başbakan tarafından tesbit olunur - suretindeki hükme istinaden o 
eaman faal olarak (10) federasyon kurulmuş ve faaliyete geçirilmişti. Kadronun beş federasyon 
üzerine tesbiti faal olan 10 federasyonun mevcudiyeti karşısında tatbikatta güçlükler doğuracak
tı. Bu mahzuru Bütçe Komisyonu huzurunda açıklanması üzerine kadronun beş federasyon halinde 
bkraküması, fakat ana kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, veçhesini almış olan tatbikatı da 
ihlâl etmemek üzere, geçici bir hükümle meselenin halledilmesi^ geçici hükmün süresince elde 
edilecek tecrübe ve varılacak kanaata göre de federasyonlar için lüzumlu kadronun tadilen teklif 
edilmesinin sağlanmış olacağı düşünceleriyle 4047 sayılı kanuna Bütçe Komisyonunda aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

(1 ; 3530 sayılı kanunun 7 nci maddesi mucibince Başvekâlet tarafından adedi tesbit olunan, 



federasyon heyetlerine ait vazifeler beş sene müddetle fahrî olarak dahi görülebilir. Bu suretle tâ
yin. edilenlere asli memuriyet ve vazifeleri olsun olmasın zaruri masrafları karşılığı olmak üzere 
deruhte ettikleri bu vazifelerin 1 numaralı kadro cetvelindeki mümasilleri için kabul edilen ücretin 
üçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak tahsisattan maktuan tazminat itasına umum müdürlük 
salahiyetlidir.) 

Bu maddenin süresince gerek kadrolu federasyonlar, gerekse 3530 sayılı kanunun 7 nci mad
desiyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak kurulan federasyonlar heyetlerine ait vazifelerin birçok
ları mütehassıslarına fahrî olarak gördürülmüş ve bu şekildeki tatbikattan beden terbiyesi ve spor 
konusunda büyük istifadeler sağlanarak neticede bu geçici madde tesbit edilirken Bütçe Komisyo
nunda izhar buyrulmuş olan arzu dairesinde hayli tecrübe edilmişti. Bu tecrübelere dayanarak yine 
Bütçe Komisyonunun işaret buyurmuş olduğu yolda federasyonlar için lüzumlu daimî kadronun 
tadilen teklifine geçilmeden önce teşkilât kanunurda da teşekkülün Millî Eğitim Bakanlığına devrin
den sonra geçen müddet içinde elde edilen neticeleri de inceleyerek merkez ve bölge durumlarını 
yeni prensiplerle daha verimli olabilecek bir yöne ulaştıracak kararları tesbit etmek üzere bir be
den eğitimi ve spor şûrası Şubat 1946 içinde Ankara'da toplanmıştı. 

Beden Eğitimi ve spor konusu bütün yetkililerin iştirak ettikleri bu şûrada her yönünden ince
lenmiş ve gerek teşkilât gerek tatbikat, gerekse teknik mevzuat olarak yeni prensiplere bağlan
mıştır. 

Şûranın verdiği kararlan yürürlüğe koyabilmek için yönetmelik, tüzük ve kanun tasarıları 
hazırlıklarına girişilmiş bulunmaktadır. Hazırlanacak kanun tasarıları Yüksek Meclisin tetkikına 
sunuluncıya kadar geçecek zaman içinde çalışmaları aksatmamak için 4047 sayılı kanunun geçici bi
rinci maddesiyle verilmiş ve 4 Haziran 1946 tarihinde süresi bitecek olan yetkinin 1946 yılı sonu
na kadar uzatılması ilişik tasarının hazırlanmasını gerektiren sebptir. 

( Ö. Sayısı : 160 ) | ^ 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
M. E. Komisyonu 
Esas No. 1/601 
Karar No. 10 

29 . V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı ka
nunim geçici birinci maddesi hükmünün 1946 yılı 
sonuna kaçlar uzatılması hakkımda Millî Eğiti 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakamlar Kurulunca 
17 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar-
laşan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı tem-
sileiter%in huzuriyle incelendi. 

Tasarımın hedefi şudur: 
Beden Terbiyesi Genel Mülürlüğü teşkilâtı 

yapılırken, bu kuruluşun Tekmik bürolarını teşkil 
eden federasyonlar için, bütün çalışmalarını bu 
işlere verecek yeter sayıda elaman bulunmadığı 
cihetle beş yıl süre ile zaruret görülen durumlar
da federasyon heyetlerinde, üzerinde başka bir 
Devlet görevi bulunan uzmanlardan fahrî olarak 
çalışmak istiyenlerin tâyinleri suretiyle işlerin 
yürütülmesi, ancak bu gibilere zaruri masrafları 
karşılığı olarak kadrodaki öıdieneklerinin üçte biri 
nispetimde bir tazminat verilmesi . babul edil
mişti. Bu yetki 4 Haziran 1946 tarihinde sona 
erecektir. Hükümet Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü teşkilâtını düzenlemek üzere başladığı 

incelemeleri 1946 yılı sonlarında anoak sona er
direbilecektir. Bu sebeple işlerin aksamaması 
için evvelce beş yıl ısüre ile ve 4047 sayılı kanu
nun geçici birinci analdesiyle veritoniş olan yetki
nin 1946 yılı sonuna kadar uzatılmasına ihtiyaç 
vardır. Tasarı bu ihtiyacı karşılamak üzere ha-
74rlanmıştır. Olduğu gibi kabulü Komisyonmmuz-
ea uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere saygılarımızla Yüksek Başkanlığa 
sunarız. 
Millî Eğitim Ko. Baş. Süzcü 

Manisa Sivas 
R. N. Edgüer R. Ş. Siren 

Ankara 
B. Baykan 

Çankırı 
T. Onay 

îzmir 
E. Çtnar 

Tekirdağ 
E. Ataç 

Bingöl 
T. Banguoğlu 

Eskişehir 
t. U. Ayhurd 

îzmir 
Ş. Yunus 

Kâtip 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Bolu 

H. R. öymen 
İstanbul 

/. A. Oövsa 
Kastamonu 
T. Taşktran 

( §. Sayısı: İÖÖ ) 11 
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Bütçe Komisyonu raporu 

2*. B. Af. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/601 
Karar No. 113 

6 .Yİ . 1946 

Yüksek Öaşkanİığa 

Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı 
kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1946 
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlı
ğın 23 . V . 1946 tarih ve 6/1302 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Millî 
Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Komisyo
numuza verilmekle okundu ve incelendi. 

4047 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun ge
çici birinci maddesiyle üzerinde başka bir vazi
fe bulunanlardan Federasyon başkanlığına seçi
lenlere, zaruri masraflarının karşılığı olmak 
üzere kadrodaki ödeneğin üçte biri nispetinde 
bir tazminat verilmesi esası kabul olunmuştu. 
Beden Terbiyesi teşkilât kadrolarının düzenlen
mesi için 1946 yılı sonuna kadar çalışmalarda 
bulunulması gerekli görüldüğü ifade olunmak

ta ve 4047 sayılı kanunun geçici birinci madde
siyle verilen yetkinin bu yıl sonuna kadar uza
tılması istenmektedir. Bu maksatla hazırlanan 
tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülmüş
tür. 

Kamutayın onayma arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokad Rize İstanbul 

11. N. Keşmir T. B. Balta F. öymen 
Diyarbakır Eskişehir Giresun Giresun 

Ş. Vluğ Y. Abadan M. Akkaya A. Sayar 
İzmir Kayseri Manisa 

M. Birsel F. Baysal F. Kurdoğlu 
Mardin Samsun TJrfa 
R. Erten M. A. Yörüker E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belen Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı kanu
nun geçici 1 nci maddesi hükmünün 1946 yılı 
sonuna kadar uzatılması hakkında kanun tasarısı 

MADÖE İ. — 30 . V . 1941 tarihli ve 4047 
sayılı kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü 1946 
yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 4 lîaziran 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE a-, — Bu kanunu katanlar Kurulu 
yürütül 

Adalet kakanı 
İİ. öknien 

İçişleri Öafeahî 
âtimi Ufâıi 

kİİlt Savunma Bakâni 
<ik ki Ârİunkoİ 

Dışişleri Bakanı 
# , Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Öakant 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
2*. Üoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ak F> Cebesoy 

Çalışhıa feakant 
İ)r„ S. İrmak 

Maliye Bakam 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Doy 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. B. tiatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
H. kûradeniz 

»>*« 

( S. Sayisı : 16Ö ) 



S. Sayısı: 161 
Millî Saraylarla Köşklerdeki eşya hakkında Meclis 

Hesaplarının İnceleme Komisyonu raporu (5/43) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 
M. H. î. Ko. 5 .VI. İ946 
Esas No. 5/43 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

îçtüzüşün 62 ve peşisıra gelen maddeleri ge
reğince Istanbuldaki Dolmabahçe, Yıldız, Bey
lerbeyi Sarayları ile Ihlamur, Küçüksu, Aynalı-
kavak, Filorya, Yalova ve Sarıköşkteki eşya
lar, idareci üyeler tarafından düzenlendirilerek 
evvelce Komisyonumuza verilmiş olan defterlerde 
yazılı eşya ile kargılaştınlarak sıkı sıkıya ince
lenmiş ve saraylarla köşklerdeki eşyanm evvelce 
icabı hale göre muhtelif mahallere gönderilen 
eşyadan maadasının yerli yerinde ve yazılanlara 
karşılık olduğu göıruimıüştür. 

Beylerbeyi Sarayına ait olup da getirilen eş
ya daha yerli yerine konup düzenlenemediği için 
yalnız kayıtları incelenebilmiştir. 

Kamutayca bilgi hâsıl olmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
M. H. î. Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Rize Afyon K. Samsun 
A. Zırh H. Çerçel Z. Durukan 

Erzurum Maraş Çanakkale 
N. Dundu H. Tanpvnar H. Ergeneli 





S Sayısı: |62 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe komisyonu 
raporu (1/608) 

T 0 • • • - . - . r. - - — -

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 30 .V', 1946 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71 - S38, 6/1369 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde deği-
iklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 28 . V . 1946 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği cetvel ile 
birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
; ' \L " * " * ' . . Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünce geçen ve eski seneler içerisindeki zaruri olarak yapı

lan borçların miktarı ceman (247 075) lira olup borçlanmanın sebepleri aşağıda arz ve izah edil
miştir. 

1. — Bunun en mühim kısmını teşkil eden ve (136 779) lira tutan bu borç Şikago Konferansı 
kararları mucibince yurdumuza gelecek yabancı tayyarelerle kendi uçarlarımızın yer emniyetini 
sağlamak amaciyle Ankara, Yeşilköy ve Adana'da kurulacak telsiz ve meteoroloji istasyonlarına ait 
malzeme ile Yeşilköy meydanının genişletilmesi amaciyle Amerika'dan gelen ve İzmir'de bulunan 
1 500 ton çimentonun nakliye, navlun, sigorta, ardiye tahmil ve tahliye gibi giderlerini karşıla
yacak ödenek olmadığından bu işin zamanında yapılmasında mültezem bulunduğundan Devlet De
miryolları ve Devlet Denizyollarına yapıtırılan hizmetler karşılığı olup bu borcun mezkûr idarelere 
ödenmesi zaruri bulunmuştur. 

2. — (73 023) liralık borç mevcud tayyarelerimiz üzerinde birkaç yıldır yaptırılan tamirat 
karşılığı olarak Türk Hava Kurumunadır. Seneleri bütçeelrinde mevcut ödeneklerin kifayetsizliği 
dolayısiyle zamanında ödenemiyen bu borçların da Hava Kurumuna ödenmesi icabetmektedir. 

3. — (17 875) lirası Elâzığ'da yaptırılan meydan binası inşaatından mütevellit farkı fiyattır. 
Mütaahhitle yapılan sulhname ile borçlanılan miktardan bakiye kalan bu borcunda ödenmesi zaru
ridir. 

4. — (19 398) liralık borç da: 1945 bütçe yılı içerisinde tahmin edilen gelir (200 000) liradan iba
ret iken bu iradın (600 000) lirayı tecavüz etmesi dolayısiyle bilet satış bedeli üzerinden acente
lere verilmesi iktiza eden % 5 komüsyon ile vasıtasızlık yüzünden bazı meydanlar da idare personeli 
ile yolcuları nakleden bazı mütaahhitlere ödenek kifayetsizliği yüzünden ödenemiyen bazı ufak te
fek tahakkuk eden borçlardan mütevellittir. 

Yukarıda kısaca arzedilen ve cari yıl bütçesine mevzu ödenekle karşılanması düşünülen bahse 
mevzu borçlara ait teklif edilen ilişik kanun tasarısının kabul buyurulmasını arzederiz. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/608 
Karar No. 114 

5 .VI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakan
lığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 30 . V . 1946 
tarih ve 6/1369 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ve
rilmekle. Devlet- Havayolları Genel Müdürü ha
zır olduğu halde okundu ve incelendi. 

Genel Müdürlük bütçesinin bazı gider ter
tiplerinden indirilmek suretiyle karşılıksız borç
lar adiyle yeniden açılacak gider tertiplerine 
(247 075) lira. olağanüstü ödenek verilmesi tek
lifinden ibaret olan tadarı.Komisyonumuzca da 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa -. sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokad Rize istanbul 

H. N. Keşmir T. B. Balta F. öymen 

Aydın 
R. Alpman 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 

İsparta 
/. H. Ülkmen 

Manisa 
F.Kurdoğlu 

Urfa 
E. Tekeli 

Diyarbakır 
Ş. üluğ 

Hatay 
H. Selçuk 

izmir 
M. Birsel 
Mardin 
R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 

Münakale ihtiyacını kabul etmekle beraber, 
hava seferlerinin gecikmesi sebeplerini Kamu
tay huzurunda aydınlanmağa değer bir olay 
saymaktayım. Bu bakımdan düşüncelerimi ar-
zetmek hakkını muhafaza ediyorum. 

Eskişehir 
Y. Abadan 

( S. Sayısı : 162 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yüi 
Bütçe Kanununa bağh (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması Jıakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı bölümlerin
den 247 075 lira düşülerek (1941 - 1945 yıllan 
karşılıksız borçları) adiyle yeniden açılan 28 nci 
bölüme olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saraçoğlu M. ökmen 

Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
A. B. Artunkal Hümi Uran 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
H. Saka N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Yücel Svrn Doy 

Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Coşkan . Ş. B. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Cebesoy B. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

*^ Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

B. M. ödeneğin 
1 

15 Hava ve yer taşıtları giderleri 
2 Satınalma 

16 Meydanlar ve istasyon binalan, hangar 
ma ve onarma işleri 

çeşidi Düşülen 

147 075 
ve atelye yapma, kurma, kamulaştır-

100 000 

Toplam 247 '075 

*>*<* 
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