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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 'bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun kabul olundu. 

Üniversiteler kanun tasarısının tümü üzerin
de görüşüldü ve (13) ncü maddesine kadar ka
bul edildi. 14 ncü maddesi Komisyona gönderil
dikten sonra, 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 

Raporlar 
1. — 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile îdareci Üyeler Kurulunun, 'Bü
yük Millet Meclisi 1946 yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kamın teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/618, 2/108) (Gündeme); 

2. — Malûl iki uçak makinistine aylık 'bağ
lanması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun-

1. — Üniversiteler Kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/579) 

BAŞKAN — Üniversiteler Kanun tasarısı
nın görüşülrıesine devanı edeceğiz. Komisyona 
gönderilmiş olan 14 ncü madde Komisyonca ıslâh 
edilerek gelmiştir. Şimdi onu okutuyorum: 

IV 
Hükümet deneti 

MADDK 14. — Millî Eğitim Bakanı, üniversi
telerin başıdır. Bu sıfatla üniversiteleri, fakül
teleri ve bunlara bağlı kurumları Hükümet adı
na denetler. Bakan bu denetlemesini üniversite
lerarası kurula başkanlık etmek, üniversite ve 

son verildi. 

'Başkanvekili Kâtip 
Sinob Kocaeli 

C. K. tncedayı S. Pek 

(Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 

ma, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/619) '(Günfleırre); 

3. — Türkiye ile İsviçre arasındaki ticari 
mübadelelere ve ödemelerin düzenlenmesine ait 
Anlaşmaya bağlı mektup hükümlerine uygun 
olarak satılacak kömür için teati olunan mektup
ların onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Ekonomi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/617) (Gündeme). 

fakültelerden gerekli hususları sormak, onamına 
bağlı kararları onamak ve üniversite veya fakül
te kurullarının kararlarından gerekli gördükle
rinin yeniden bu kurullarda incelenmesini iste-

•mek suretiyle yapar. 
Bakan, cnanıadığı senato kararlariyle üniver

site ve fakülte kurullarının kabul edip uygula
makta bulundukları kararlardan uygun görme
diklerini üniversitelerarası kurula gönderir. 

Üniversıtelerce Millî Eğitim Bakanının ona
mına sunulan kararlar, en çok üç ay içinde ona
nır. Bu süre içinde onanmıyan veyahut üniversi
telerarası kurula gönderilmiyen kararlar onan
mış sayıla\ 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : <Î5 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir «Sılan (Tunceli), ,:S.-Pek .^Kooaeli) 

mm* 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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L Y Ö R Ü K (Ankara) — Efendim,, dün kâfi 

derecede açıklanma yapılmıştı. Ammaı hugjün 
madde yeniden Komisyondan gediği için tuta
nağa. geçmesinde fayda, olduğu kanaatindeyim. 
Ottun.için. hk noktanın: tavzihini rica, edeceğim. 
O-da; sudun; ilgililerin kazai müracaat haklan 
bu, metinle-ortadan kalkmış- olmryor, değil mil 
Bu açıklama, zaruridir. 

BÖDCp: Ko< SÖZföÜSÜ T. B. BAI/EA,.(Rdze) 
— tljşülarin müracaat hakkı.. daima mahfuzdur, 
bu< madde onu ihlâLetmi^vor. 

BâteŞKAiN i — Maddeyi oyunuza surnıyorum» 
Kabali.edanlei'.j... Bbmiyeıolerj.. HabuL edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
öğretim üyeleri 

MABÛlv 15. — Üniversite öğretim mesleği 
üyeleri.: Üniversite doçentleri^ profesörler ve or
dinaryüs prof eserlerdir. 

R&ŞK A& — Mütalâa, van mü Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

aeAX>.0İ9f'16: — tfrirversitıe öğretini' üyelerr-
niir rriteiîiileri, tâyiMeri, meslekî hakları ve gö
revleri' Bıv kanun hükümleriyle bunlara aykırı 
olmıyan j>;ene!. hükümlere bağhdir. 

BAŞKAN — Mütalâa var- mr? Maddeyi- ka
bul* ferryuranîar:.. BtmiyenHer... Kabul edilmiştir. 

Doçentlik. 
MA.D&13.17*, — Üniversite öğretim, üyeliğinin 

baatongrcı, olan. «Üniversite doçentliği» sıfatı bu 
kanunda-, gösterilen, imtihanı başarmakla kaza
ndır. 

IAA^KVAN — Bu madde hakkında bir önerge 
va», okunacaktın. 

Yüksek Bteşkamfega 
Şifahen- argettiğim- sebep!erdem dolayı İT nci 

mttddtedfcfci : Üniversite* doçentler kelimesinin 
ütıiveBSİte' privat d^çentliğ* olarak' oya- konma
sını--rrea* ederim. 

Manisa MiMfetvekilr 
B*r. S'.v Emin Kâatçılar 

BÜTÇüKo., SÖZCÜSÜ T, B, BALTA (Rize) 
— Elendiuv bu «Üniversite doçeentügi» tâbiri 
memleketiıûai>;da> yeni üniversitenin kuruhışun-
danberİ! telteonak etmiş ve bu vazifeyi ifa eden 
arkadafLaf için tanınmış, bir addır. Bayie oldu
ğuna-. göre yabancı memleketlerin kendi hususi
yetten»* göıt kullandıkları bir tâbirin buraya 
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konulmasına Komisyon muvafakat edememekte* 
dir. (B-oğ-ra sesleri). 

BAŞKA» — önergeyi 05^u^.ax«diy?riJBft* 
Nazam itibara, ajanlar... Almrjanlar... önetgg 
nazarı itibara alinmamıştM;. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA©©» 1& — Dogeatlik imtinaaına- #BeWk 
mek için adaydan, Devlet' memurlarında- ara
nan* genel şartlardan başka şunlar-it^nir-î 

a) • öğretim görevi alacağı- bilim koluyla- il
gili* bir yüksek öğrenim' diplomasından* b&şbaj 
memlekette bilim doktorası yapmış* bulunmak 
veya- yablaner memleketlerde almışa olduğu* dok
tora* diplomasi' MÎ^Bfi t fea Bek-amlıği taraft ı . 
dan* usulüne- göre onanmış- bulunmak < vay» tıp 
doktoru diplomasmt aldıktan sonra u#ui<fc*e gö* 
re,, uzmaahk koliarıodajfL Birinde: birinci s u n i uz
man yetkisini kaaanmış olmak; 

b-f- Dökte* unvanını; ve* taı^fcaiıuzmaır ryetİB* 
sini aldıktan sonra kendi bilim veya» meslek kot
lu. ile».ilgili bir işte enae iki:yıl eylemli afevate. 
çalışmış bulunmak. 

B! »WfilN (-Merdin)' — Bfr.sttal efeadim; 
yeterlik1 imtihanını kapandıktan' sonra bir çimeR*-
to fabrikasında çalışmış bir makine mühendisi 
veyahut- askerî MMmlikteça&şttMş oİ8tt'bH*'y«-
deksubay bu kanuna nazaran kendi mesl«k ko
lu ile ilgili bir işde çalışmış olarak kabul edile
cek midir, d*eğ-ü mid&'f Bu n©kt&*nm- a^iMfttt-
masım rica ederim. 

Dr. m. N. t GÖ2ÖÜ (İstanbul) — Erendim; 
bu maddede bir şey unutulmuş zannediyorum. 
Tip kollarının bazısında uzmanlık kanun ve ona 
merbut nizamname mucibince ihtisas yoktur. 
Teşrih, fîziyolöji, istoloji ve tıp tarihi vesaire. 
Bir- adamın bu derslerin- birine doçent olması 
mütehassıs olmasına lüzum yoktur. Esasen bu ih
tisasın ana tıp- dersleri ile alâkasr yoktur. Yani, 
doçent olmak için, mutlaka göz mütehassısı, ku
lak mütehassısı olmağa lüzum yoktur; Bu ihti
sasın esas, diğer tıp dersleri ile bir ilgisi yoktur. 
Binaenaleyh, bu derslere- doçent- olmak istiy-en 
ne olacaktır! Burada meskftt geçmektedir. Bün 
kararlaştırmıştık. Amma galiba yine maddeye 
konmasında zuhül edilmiş. 

S. K. KÂATÇILAR (Manisa) — Evvelki gün 
de şifahen arzetmiş olduğum gibi bu kanun ta
sarısındaki «tıp doktoru» kaydı kaldıkça Tıp 

— 189 — 



S : 63 12.6 
Fakültesinde yeni bir değişiklik olmıyacaktır, 
kanaatınadyım. Hiç olmazsa, privat doçent 
olacakların usulü dairesinde tıp doktoru unvanı 
almalarını şart koymalıdır. Bunu, bütün tıp 
mezunlarına teşmile imkân yoktur. Çünkü, Tıp 
Fakültesi bol mezun veren bir fakültedir. 300 -
400 mezuna, mevzu bulmak ve sonra bunları tet
kik etmek güç imiş. Bunlar varit değildir. Her 
hekim mektepten çıkınca mutlaka doktor olmak 
istemez. Hekim olarak ta kalabilir. Doktorluk 
unvanı almak arzuya tâbidir. Istiyen alır, iste-
miyen almaz. Hukuk mezunlarında da bu böy
ledir. Bir fakülteyi bitirmiş olana doktor de
nince, bu fahri doktorluk unvanı tevzii yani bir 
nevi doktor honoris causa gibi bir şey oluyor. 
Bir takrir veriyorum, bu hükmün konmasını is
tiyorum, kabulünü rica ederim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
— Efendim, sözcü arkadaşımızın buyurduğu me
sele, ayrıca uzmanlık imtihanı bulunmayanlar 
için tedbir almayı bizde doğru bulmuyorum. Bi
raz sonra okuyacağım ilâve teklifim arzularını 
yerine getirecektir. 

Sâada Kâatçılar arkadaşımızın buyurduğu, 
esasen evvelce de mevzuubahis olmuştu, Tıpda 
doktora muhtelif yerlerde muhtelif şekillerde ve
rilmektedir. Bizde üçe ayrılarak bir birini takip 
eden devrelerde itmam ediliyor. Üç doktora bir 
doktora teşkil ediyor. Bazı yerlerde arkadaşımı
zın buyurduğu gibi hekimliğe salâhiyet verirken 
tıp tahsilinin sonunda ayrıca doktora yapıyor. 
Bizde bu olmıyor. Onun için tıpta doçent olacak
lar doktor çıktıktan sonra yani tıp tahsilini bi
tirip hekimlik selâhiyetiıni aldıktan sonra uz
manlık devresi geçiriyorlar. Bu, 3 veya 4 sene 
oluyor. Bunun sonunda verdikleri imtihan bir 
nevi doktora yerine geçiyor ve o suretle doçent
lik seneleri tesbit edilmiş bulunuyor. Yalnız bu
na ilâveten bir noktayı yüksek heyetinize arzedip 
sonunda bir ricada bulunacağım. 

Bu trp mezunlarının bir kısmı Tıp Fakülte
sinden mezun olduktan sonra eğer sivil iseler 
iki sene askerlik yapıyorlar, 4 sene uzmanlık edi
yorlar etti altı; uzmanlık imtihanım verdikten 
sonra iki sene bekliyorlar, 8; vasati olarak 25 ye-
şında çıktıklarına göre 33 yaşmda bitiriyorlar. 
Halbuki askerî tıpdan mezun olanlar 4 sene bu 
uzmanlığı yapmadan önce bir sene Gülhanede 
stajyerlik yapıyorlar, 3 sene de kıtada bulunu
yor, iki sene de bekliyorlar. Binaenaleyh onlar 
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35 - 36 yaşma kadar beklemek mecburiyetinde 
kalıyorlar. 

Sağlık Bakanlığının mecburi hizmeti olanla
ra gelince; onlar bu söylediğim, kıtadaki üç sene 
yerine dört sene mecburi hizmet görüyorlar. Bi
naenaleyh 37 hattâ 38 yaşına kadar doçentlik im
tihanına girmek için bekliyorlar. Şimdi ricamı 
arzedeyim. Askerî tıbbiyeden mezun olanlar kı
tada gördükleri üç saene, bir sene de Gülhanede 
staj. Sağdık Bakanlığına dört sene mecburi hiz
mette bulunan sivil doktorlar bu dört senelerini 
bekliyecekleri iki seneye mahsup edilip uzmanlık 
imtihanını verdikten sonra doçentlik imtihanına 
alınmalarını teklif edeceğiz. Bu iki tekftifi tasvi
binize arzediyorum. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Efendim, 
doktor kelimesi biraz münakaşa olunacak bir mev
zu haline geldi. Eğer t ıbbiyelerin verdiği üç 
devre imtihanının heyeti mecmuası bir doktora 
kabul edilirse mesele yoktur. Bence doktorla 
uzmanı karıştırmamak lâzımıdır. Esasen bu bir
kaç defa burada 'münakaşa edilmiştir. Meselâ 
teknik üniversiteden çıkanlara yahut Güzel San-
attlar Akademisinden çıkanlara yüksek mühendis 
ve yüksek mimar tâbir ediyoruz.. 

Hekimler mektepten çıktıktan sonra uzman 
olabilmeleri için Millî Eğitim Bakanının söyledi
ği devreyi bitirmesi lâzımdır. Fakat uzman olma
dan evvel o adama doktor denilir. Mektepte geçir
diği üç devreden sonıra doktor adını kazanır. Fa
kat doktorla uzmanı birbirine karıştırmak biraz 
hatalı olsa gerektir. Uzman, mütehassıs muka
bilidir. Yüksek gibi. Amma mimarlık mekte
binden çıkanlara yüksek mimar denilmiyor. 
Tıp Fakültesinden çıkanlara da yüksek doktor 
demiyoruz. Mesele çok karışık bir şeydir. 

Dr. S. E. KÂATÇILAR (Manisa) — Efen
dim, geçen gün de Tıp Fakültesi bitirme imti
hanlarına niçin doktora unvanı verildiğini ar-
zetmiş idim. Hukuk Fakültesini bitirdikten 
sonra iki sene muayyen derslere devam edilir 
ve ondan sonra yapılacak imtihana doktora im
tihanı denir. Çünkü bu imtihandan sonra tez 
yazılır. Tıp Fakültesinin işe bitirme imtihan
ları doktora tezi yazma hakkını verir . Bu fa
külte bitirme imtihanlarıdır. Bu gibi uzun sü
ren bir tahsili icabettiren fakültelerde ayrıca 
bir de doktora imtihanına tâbi tutulmaz. 

Doktor unvanını almak mecburi değildir, ıs
tiyen alır, istemiyen almaz. Her fakültede bu 
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böyledir. Bilhassa bizim gibi fazla hekim ye
tiştirilmek istenilen yerlerde şu tez tatbik edili
yor. Meselâ Mısırlılar çok fazla doktora ihti
yaçları olduğu için Avrupa'da okutturdukları 
talebeye dahi yalnız fakülte bitirme imtihanı 
verdiriyorlar, ve onların memlekete avdetlerini 
istiyorlar onları derhal kullanıyorlar. 

Sonra uzmanla bunu birbirine karıştırmak 
doğru değildir. Uzmanlık hekimin hekimlikte
ki kabiliyetini göstermesi, pratik olarak vaka 
üzerine müstenit imtihandır. Doktorluk staja 
müstenit olmakla beraber nazari tetebbuat ica-
bettirir. Nihayet bir ilim unvanıdır. Doçent 
demek âlim demektir, ve bir insana âlim demek 
için tez yapması, bir sentez yapması bir eser 
meydana çıkarması lâzımdır. Tezler bazan kü-
çüksenmiyor. Sekiz sahifelik bir yazıya da tez 
denir diyorlar. Bu gibi sekiz on sayfalık yazılar 
bir tez bir eser olamaz. Tezlerin, muayyen adet 
sahifede olmaları lâzımdır. Meselâ 24 - 30 sa-
hifelik. Bir de onu tetkik edecek heyeti mü
derrise her hangi ehemmiyetsiz bir yazıya ne 
tez derler ve ne de onu yazana doktor unvanı 
verirler. Yine geçen gün de söyledim. Bu gi
bi yazı yazmanın faydası üniversiteler arasında 
yayılmasındadır. Çünkü bu gibi tetkikler 200 -
250 nüsha olarak üniversiteye verilir. Bunu 
üniversite kütüphaneleri dünya üniversitelerine 
tevzi ederler. Meselâ ben Stokholm Ünivesi-
tesinde bir tetkikte bulunmak istesem, bu üni
versite kütüphanesinde dünya üniversitelerinde 
bu mevzu üzerinde yazılmış bütün doktoro tez
lerini bulabilirim. 

Bizim istediğimiz zaten millî mesaimizin, 
millî ilmimizin inkişafı ve yayılmasıdır. Bu ba
kımdan da gayet iyidir. Bilhassa tıbbiye gibi çok 
mezun veren bir fakültede bunun istenmesi ga
yet yerindedir, kanaatmdayım. Yoksa tuhaf bir 
vaziyettir. Uzmanlıkla karışması da yerinde de
ğildir. 

Sonra, duyduğumuza göre Sağlık Bakanlığı 
uzmanlık hakkındaki 1219 sayılı kanunda bir de
ğişiklik yapacakmış. O değişikliğe göre mütehas
sıslık unvanını ancak tıp fakülteleri verecektir. Bu 
unvanı almak için gelenler evvelâ bir sene fakül
telerde çalışacaklarmış. Bu şekilde fakülteye in
tisap sırasında ilk önce doktora, sonra da ihti
sas imtihanı verilir. 40 yaşında doçent olacak
mış. Ne çıkar? 45 yaşında da olabilir. Yâş na
zarı itibare alınacak bir mevzu değildir. Çok is-

,1946 0 : 1 
tirham ederim bu, kabul buyurulsun. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşımızın mütalâaları pek kıy
metlidir. Yalnız burada; tıp fakültesinde dok
tora nasıl yapılır meselesini halledip kanunda 
bir hükme bağlamak için tartışmıyoruz. Bu mü
talâalarının, arkadaşlarımın umumi mütalâala
rı hakkında arzettiğim gibi bu özerklik ve akade
mik meslek kanununun müzakeresi münasebeti 
ile söylenmiş olan mütalâalar olarak bastırıp 
üniversitelere bildiririm. Onlar tetkik etsinler, 
eğer bugün Türk fakültelerinde yapılmakta olan 
imtihanlar, hakikaten böyle yapılmayıp, başka 
türlü yapılması lâzımgeliyorsa, doktorlar zan
nediyorum, meslek itibariyle salahiyetli insanlar
dır, karar verirler. Esasen biız bugün üniversite 
ve fakültelerin özerkliğini konuşuyoruz. Bu iti
barla doktora imtihanı tarzının yüksek huzuru
nuzda tartışılmasının fiilî bir neticeye varacağı
nı zannetmiyorum. 

KOMİSYON Sö. T. B. BALTA (Rize) — 
Efendim; arkadaşlarımızın temas ettikleri konu, 
akademik kariyeri sağlam esaslara bağlamak gibi 
ehemmiyetli bir işle ilgili olduğu için arkadaş
larımızın bu hususta konuşması yerindedir. Mü
saadenizle bendeniz de komisyonun görüşünü ar-
zedeyim. 

Edip K. Ergin arkadaşımızın temas et
tikleri konu ki 18 nci maddenin <D) bendi-
dine taallûk etmektedir. Bu bentte deniyor ki 
(Doktor unvanını ve tıpta uzman yetkisini aldık
tan sonra, kendi bilim veya meslek kolu ile ilgili 
bir işde enaz iki yıl eylemli olarak çalışmış bu
lunmak) bu bendde mevzuu bahis olan keyfiyet 
ilgilinin mesleğine giren bir işde eylemli olarak 
çalışmasıdır. Sıfatı mevzuu bahis değildir. Ne
rede ve hangi sıfatla çalışırsa çalışsın mesleğine 
giren bir tatbikatı geçirmiş olmak lâzım ve kâ
fidir. Alâkalı merciler bu tatbikatı kâfi görür
ler veya görmezler. O, onların bileceği meseledir. 

İkinci noktaya gelince: Doçentlik için bu 
kanunun koyduğu prensip, tez vermek suretiyle 
doktora yapmış olmaktır. Ancak Tıp Fakültele
rimizin, muhterem Sâada Kâatcılar'ın dediği gibi, 
esasen bugün böyle bir sisteme gitmiş olmama
larıdır ki Hükümeti, maddeyi bu suretle sevket-
meye icbar etmiştir. Komisyonda böyle kabul 
etmek zorunda kalmıştır .Yoksa, tıpta doktora 
usulünü koymak ve tıp doçentlerinden de bu 
şartı aramak yerinde olur. Bunun aksi konulmuş 
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oku bir sisteme yersiz bir rahnedir. Ancak 
memleketimizde tıp tahsili ve programı henüz bu 
gerçek doktora usulüne gitmemiş olması bizi 
böyle bir hükme mecbur ediyor. Bece düşünü^ 
leeek cihet §u olabilir. Acaba bunu devamlı ma* 
hiyet taşıyan bu maddeye mi alalnrn yoksa, işin 
ıslahına yetecek bir süreye mahsus. olarak mu* 
vakkat bir madde mi yapalım keyfiyeti olabilir. 
İhtisas encümenince böyle kabul edilmiş olduğu 
içindir ki komisyonumuz bu maddeyi değiştirme* 
ye mahal görmemiştir. Yoksa esas itibariyle 
Saâda Kâatcıları'n söyledikleri tamamiyle yerin
dedir. Şayanı temenni bir keyfiyettir ki alâka
dar ilim mercileri Tıp Fakültemizin programları
nı buna göre değiştirerek işi ıslah etsinler. M3ah-
terem bakan arkadaşımızın beyan buyurdukları 
nokta da hakikaten şayanı dikkattir, Tıp FâküL-
tesini bitirdikten sonra gerek askeri! ve gerek sivil 
idareye olan mecburi hizmetleri dölayısiyle ora
larda çalışmak ve bu suretle zamanında- asistan»-
lık yapmak imkânlarından mahrum olanlara hiç 
olmazsa muvakkat) bir devre için böyle bir imkân 
vermek lâzım gelişe Ancak* yine aıraediyorums ki 
nasıl ki doktora doçentliğinin^ bir şarts aslisi ise 
muayyen bir devre staj yapmakı da yine 
doçentliğin^ bir şartı aslîsidir; binaenaleyh 
bu maksatla 18 nci maddeye hükünv ola<-
rak bu< şartı koymamak- mahzun doğuracaktır. 
Zira prensiplerde yapacağımı»: istisnalar; güJfcde 
söylediğim gibi-, daima mahzurlar doğurur. 

Sayın General Grözcü'nün işaret buyurdukla
rı nokta haddizatında bu madde- ile- haüedilıniş--
tir. Zira'biz prensip itibariyle doktorları ele> afc-
maktayız. Bundan yalnsz tep tahslinim şitndiM 
durumu dolayısiyJ e ancak uzmanlık koliarr bu
lunan tıp - tahsili: için ileride düzeltilmesi gerekli 
bir istisna kaintl f tmekteyiz. uzmanlık mevzutı-
bahis- değilse o halde doktora ihtısasâstemek za
ruridir. Fakat bugünden yarma halledilecek bir 
mesele değildir. Bu itibarla ancak k«sa bir sü
re için geçici bir madde kabul oltmabilia?. Yoksa 
işin doktora ile halledilmesi en muvafık. bi«- şe
kildir. Bendenizin komisyon* namına arzedeee-
ğim bundraı ibarettir. 

BAŞKAN — Bu> hususta, bii? önerge1 va^dar 
okutacağmiv 

Bir mütalâada bulunacak mısınız!. 
MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANI M.» 1.. YÜCffiL 

(îzmir) — Komisyonun mütalâasına, ittiba 
ırum. 
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BAŞKAN --• Öhergeyi okutuyorntu. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden- dolayı «Tıp 

Fakültesi privat doçentliklerine adaylığını, ko
yanlardan 1219 numaralı kanunla kabul edilmiş 
olan uzmanlık imtihanından ayrı olarak usulü 
veçhile doktor unvanı almış olmaları» kaydının 
oya konulmasını, rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Dr. S. E. Kâatçıîar 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorumt 
Nazarı itibara alanlar... Alnııyanlar;.. önerge 
nazari' itiHare alınmamıştır. 

Maddeyi, oyunuza • snuuyorum. Kabul eden»-
ler... Et*niyenler... "Kabul' edilmiştir. 

MADDE 19. — Doçentlik imtihanı,, adayın 
ilgili olduğu bilim kolunun ordinaryüs profe
sör ve professörlerinden üniversitelerarası ku
rulca, tertiplenecek üniversitelerarası jüriler ta
rafından yılda bir defa açılır. Doçentlik imtiha
nından önce yabancı bilim dillerinin birinden 
imtihan edilir. (Bu. yabancı dil, adayın kendi 
dalı dölayısiyle bilmesi gerekli ve tabiî olan dil
lerden başkadır.) Bunu başaranlar girecekleri 
bilim kolunun doçentlik imtihanına alınırlar. 
Yabancı dil ve doçentlik imtihanlarının nasıl 
yapılacağı özel yönetmeliğinde gösterilir. Bu im
tihanı başaranlar «üniversite doçenti» unva
nını alırlar. îmtihanı başaramıyanlar 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. 

Yukaraki fıkralar uyarınca doçent unvanı 
kazanmış, olanların üniversiteye tâyinlerinde 
aylık dereceleri, 3656 sayılı kanuna göre alma
ğa müfttıahak. oldukları derecenin bir üstüne 
yükseltilir ve bu suretle tâyin olunanların bir 
alt derecede geçirmiş- oldukları hizmet süreleri 
ilk yükselme sürelerinden indirilir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, bu mad
de geretğinee doçentlik adaylarında aranan ilk 
ş&flrt,. bir bata Küm dili olduğa a.n.laşılmaktada\ 
«. Batı bilim diii » tâbiri tatbikatta, çok karı
şıklığa yer verecek bir terimi olduğu için bun
dan anlaştlaeak mâna. ne ise burada ifade edil-
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si-çok yerinde<olur. Benim anladığıma gö-re, 

bu idil, ijiKm inaeleme ve ar*ştnraaası »y^poaıya 
•yarjy*wâiç yabancı »bir üiLdsemsktir. Uöyle olun
ca bir « yabancı bilim dili » diye ifade »etmek 
dttho tyeriade (Olur. fiğer IKomiayon-bu ar-
-zettiğim noktayı ıfeftbttl-Ederlerse bir ö»e«ge we-
riyaram. 

Bir de parantez içindeki kısım hakkında »bir 
açikiama yapmalarını Tt«a «dec«ğim. 0 da şu
dur ; maddede deniliyor :ki, •• 4 bu yabaner dil ada
yın kendi dalı dolayısiyle bilmesi,-<gwekli>tve•'•ta
biî <<iktn" eski veya iyeni ̂ dillerden »başkadır •». 
Buradaki/eski ve^yerii dil 'tâbiri ^ok mühimdir. 
Faraza, bir adayda, yerine gö>e bütün i bu gün
kü y»ş§yan dilter^aranabilir. Maksut bu müdür, 
de^il ;midiı<?!'Bski ve^yni dilter; denildiğine >gö-
<re herhangi bir**fakültede, >bir *dal>için idoçentlik 
istiy<n!'bir ladaydan, • iagilizee, fr«ns»z«a, al-
manea-aranması'Hakanı vardır. Maddenin bu
nu -ka«d«ltt^fni»sanm^r0rum. Onun için bu pa
rantez içindeki kasma bir açıklama yapmak ge
rektir» Bu noktanın aydınlatılmasını dilerim. 

A. G., BODRUMLU (Niğde) — Arkadaşlar, 
ben iki gündür tezimi müdafaa .ediyorum. Bir 
üniversite profesörü için üç mühim lisan, şart
tır. Onlar,da Fransızca, İngilizce ve Almanca. 
Şimdi -birarkadaş buna temas ederek mutlaka 
bu üç lisan şart değildir dedi. Ben diyorum ki, 
mutlaka bu üç lkan^^«rttır. "(Fakat meselâ türki-
yat hakkında tetlrikat yap»aeâk:iîir-kİMse'mutla
kâ  *R«8ça ve cMacareayı' *b8eefeîîlh\ ' Çüıikü < bunu 
öbür dillerden yapamaz. ' O '»aman bunlar 'iste
dikleri lisanı iğrenirler. Herhalde üç mühim dil 
lâzımdır. 'Size-u^ak bir misal söyliyeyim. Far
eydiniz kiLfeuradan birisi htffeük fakültesnii ik
mal ederek B a ^ ' e • gidiyor, orada * da doktorası
nı »yapıyor,-buraya'geliyor,* doçent oluyor. '»Şim
di -bunun -işi bitti mit Asla. ^öeeen *sene ibremi 
kütüphaneye Amerika'dan iBnterifasyoiMll tMr 
hukuk mecmuası geldi ve-devamlı -okrak^her 
sene geliyor. A^aba bu gibi ^beynelmilel httkü!î 
mecmuaları hukuk fakültelerine de ^geliyor mu, 
H«riciy«Th>ree*de- geliyor mu,. bilmiyorum. O mee-
mttada^Paris ınuâhetfesii hakkında 80 nsaySâkk 
mühim bir etüd vardır. Malûmu âliniz ! »Paris 
nraârkedesi !>1$56 senesinde ^Bariö'te'«ktedikniş-
tir. «Burada ?Törkiye•'nin ^tamamiyeti-Hmlkiyesi 
hakkında'mühim >k-ara*lar v^lmiş t i . Bu 
le, bizim için, Türkiye içki -»gayet mühim ve 
enteresandır. Acaba, bir >ha£cük-d©§enti4î!filiz-

«eyi ibilmease onu nasıl anhyaeak, nasıbökttfea-
©aktve,iî«itl memleket menfaatini koruyacak? 
®a|ka«%ir misal. d u k a n d a : kütüphanede Alman-
ca-yaaılmış »$6Mkitap var. Bunlar <da »1-870 den 
0036 ̂ senesine i a d a r olan «dünya siyaseti ıhakkın-
datbirtatem tefsirlerle kanunlar ve * değişmelere 
aittir. fBir hukuk'doçenti »bunu bilmezse vazife
sini rûa^lşğörürl /'Ben, ^rassızea »bilirim,<Jngilk-
«etbttmem, !»tercüme-ettiririm<de*se Olmaz. ıÇün-
ktt**»un«goBÜ, yani t âlim gözü görecektir. (Bunun 
iej«îb§h«mehal İbir 'd®şent ıüç yabancı dil bilme
lidir. IBğer 'Mrkiyat olunsa o -TOmantrüusça bile
cek, VMaeaaraa ibilesek. Farsça edebiyatla :uğraşa-

-«^Dsait»gilizeeibiiecektir. Arapça için Almanca 
bileü&rtir. 

7Bu.îmüna«ftbetle ufak 'birşey daha aksedeyim. 
Hu iünAremtedeki dillerden maada, biaim.üni-
roı«itel«rimizi'de-şok yabaner dil bilmelidirler. 
tjünfeü' 0&İÖBT *çok tetkikat yapılaeak'şeyler .var
dır iki* behacttehal -yabancı dillere ihtiyaç* göste
rir.fMeaelâ.ili'üî&iv^iktî^d^^^^^ yapan bir kim
se 'Tar imidir ? 'Yoktur. iBiz Avrupa 'da ne görür-
3iknoniarı -alıyor, tercüme-«diyoruz. ^Halbuki 
böyle /olman^c lâsamdır. Türkiye iktisadiyatı 
httkfcaftda -©erleti ?ösı»an.iyenitt kuruluşundanbe-
ri »pekçok iiaalaeme ^mevcuttur. Bunun için ec
nebi Jİisan bilmeli ve bu meyarida Lâtince, îtai-
yaaea, Jİ^anyölca ve .sair. 

.:<göyteıw©k tistediğim •'bundan ibarettir, geçen
l e r e >bitf;tittl^r sermiştim, 'bu 'takririn okunma-
unı.'.arioa ,<eâenKi. 

!T«kmrı ediyorum, *bir dille üniversite olmaz, 
yfthstku mektep johıt, ıiki dille topal üniversite 
olur, J üe/4ttle =tam ımâraasiyle üniversite - olur.! Tak-
rirâmn • -kabHİünö Tİea ederim. 

T. JMŞHHt&N l ^ s t e m o n u ) — -Efendim, 
ben bu maddenin» son ftkrası itakkında bazı>mâru-
îüattaifc«kmıo4k 'istiyorum: Yeni -kanunun doçent
ler bakkmda •ta^dığ^ilıükümler'kanunun en güzel 
tavaflanoâası - İMrini i ıteşkil • ötttiektedSr. Çünkü 
bu*«tt*e,tle üniversitede yalnız>münhal bulunduğu 
mıhanMfeşent vaimak ^ ibi j bir yoldan çıkmış jüri 
yohvyia *^ıla«ak imtih«nda muTaff*k olarak buna 
liyakat* ğ<iîtere«ek «Ffeadsa^ffirm;her zaman gire
bileceği bir^^İHrtihaıı halini almıçtor. ^Ümrersito 
d!ışHida'btt«uP6tleîbrrçok ^ro-tandaışjlarm yetişme
sini ilane hazırlanmasını sağlamış bulunuyor. O 
kadar ki, bu ç«^t'v«teadiaşl«r' üniversiıtede çalış-
maaüdan * halete dahi yedi sene zarfında liyakat-
ktrmı -ispat edfcllease profesör reftarak üniverBİteye 
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girebiliyorlar. Bu üniversite dışındaki çalışanla
rın üniversitelere, hazırlanmasını sağlıyan bir 
yol olmaktan başka ayrıca aydın vatandaşların 
memleket içinde artmasını temin eden bir cihet 
olması dolayısiyle de önemlidir. Binaenaleyh bu 
madde gayet yerindedir. Ancak son fıkrasnıda 
(yukarıdaki fıkralar uyarınca doçent unvanmı 
kazanmış olanların üniversiteye tâyinlerinde ay-
kk dereceleri 3656 sayılı kanuna göre almağa 
müstehak oldukları derecenin bir üstüne yüksel
tilir...) deniyor. Arkadlaşlar, eğer bir liyakat mev-
zuubahis ise doçentlerin hepsine bu hakkı ver
mek lâzımdır. Yalnız üniversiteye girenlere değil. 
Çünkü üniversitenin dışında olanlar da ayni hak
kı kazanma mevkiindedirler. Bir kısmına üniver
siteye girebildiğinden dolayı bir üst derece ver
mek, diğer bir kısmına giremediğinden dolayı bu 
üst dereceyi vermemek doğru değildir. Biz yaban
cı dilde muvaffak olanlara memlekette yabancı 
dile rağbeti artırmak için bir üst derece verirken 

Yabancı dilin yanı başında bir ilim kolunda 
liyakatini ispat eden ve bir gün üniversite olaca
ğını vadeden bir vatandaşı niçin bundan mah
rum ediyoruz ? Büyük bir imtihanda muvaffak 
olmuş bir vatandaşı üniversiteye girsin girme
sin yalnız mânevi hazzı ile bırakmamalı; aynı 
maddi hakka sahip kılmalıdır. Bu üniversite 
dışındaki vatandaşları bu yolda çalışmağa daha 
çok teşvik edecektir ve bunlarm sayısını artıra
caktır. Burada yalnız bir mülâhaza ileri sürüle
bilir ve denilebilir ki, acaba bu hareket malî bir 
külfeti mucip olabilir mi ? Arkadaşlar, ben öyle 
zannediyorum ki, bu işi yapabilecek vatandaş sa
yısı ancak senede 8 -.10 kişidir. Bu miktar 30 -
40 da bulsa bize düşen vazife sadece sevinmek 
ve övünmektiı. Bu husus hakkında bir takrir ha
zırladım, kabulünü rica ederim. 

î. H. BALTACIOĞLU (Afyon Kararisar) — 
Efendim, kanundaki batı ilim dilleri açık ve ke
sindir. Batı medeniyeti dilleri demektir. Batı, 
Avrupa medeniyetinin kurucusu olan ulusların 
dilleri demektir. Bununla beraber şahsan bu
rada açıklanmasını ve zapta geçmesini faydalı 
bulurum. Kanunu tatbik edecekler bunu bilirler. 
Ben, tadiline hiç lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — Efendim önergeler vardır. Onlar 
okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
10. VI, 1946 

Arzettiğim sebeplerden dolayı, Üniversite 

.1946 O : 1 
Kanunu tasarısının 19 ncıı maddesine ilâve- edil
mek, yahut ayrı bir madde olarak tasarıya kat
mak suretiyle, aşağıdaki teklifi saygılarla ar-
zederim. 

1. — Doçentlik imtihanına girecek bir öğre
tim üyesi, 19 ncu maddede gösterildiği gibi, bil
diği Batı limanlarından birinden başarı, ile imti
han vermeli. 

2. — Bu imtihan tarihinden baş'lıyarak, beş 
sene sonra, ikinci bir Batı dilinden başarı ile 
imtihan vermeli. 

3. — Bunun gibi, bu son tarihten başlıyarak 
beş sene sonra, üçüncü bir Batı dilinden başarı 
ile imtihan vermeli. 

4. — Yaşı kırk ile elli arasında bulunan bir 
profesör, doçentlik yüzünden bilmesi lâzımgelen 
tek yabancı dilden başka, beş sene içinde ikinci 
bir yabancı dilden başarı ile imtihan vermeli. 

Niğde Milletvekili 
Avram Galanti Bodrumlu 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzetiğim sebepler altında on dokuzun

cu maddedeki «Batı bilim dillerinin» terimi ye
rine «Yabancı bilim dillerinin» denilmesini tek
lif ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Z. Yörük 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle 19 ncu mad

denin son fıkrasının aşağıdaki yazıldığı şekilde 
kabul buyurulmasını rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Tezer Taşıkran 

Yukarki fıkralar uyarınca doçent unvanı 
kazanmış o] anların aylık dereceleri, 3656 sayılı 
kanuna göre müstahak oldukları derecenin bir 
üstüne yükseltilir ve bunların bir alt derecede 
geçirmiş oldukları hizmet süreleri ilk yükselme
lerinde hesaba katılır. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
—Ziya Yörük arkadaşımın « Yabancı bilim di

li » tâbirine Komisyon iltihak etmektedir. Ona 
göre tashih edilir, « batı dili yerine » bu tâbir 
konulur. 

İkinci söyledikleri, parantez içindeki (yaban
cı dil adaym kendi sahası dolayısiyle bilmesi 
gerekli ve tabiî olan dillerden başkadır) sö
zünden maksat şudur : 

Meselâ, fransızca dili ilmî konusu olan bir 

194 
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Türk doçenti tabiatiyle tam mânasiyle franşız-
cayı bilmesi esastır. Fakat bu, kâfi değildir. 
Onun yanında bir yabancı dil daha bilmesi za
ruridir. Zannediyorum ki, arkadaşımın mülâ
hazası tatmin edilmiş oluyor. 

Muhterem Avram Galanti arkadaşımızın ile
ri sürdüğü fikir ve mütalâa umumî görüşme 
arasmda arzettigjim gibi, bir profesör muasır 
medeniyet eserlerini yakinen takip etmesine ta
allûk eden bir keyfiyettir. Bu bakımdandır ki, 
bunun üzerinde münakaşa yapmak bile muvafık 
delildir. Tabiî bir keyfiyettir ve hocaların sa
haları ile ilgili yabancı bilim dillerini bilmeleri 
zaruridir. Fakültenin doçentliğe ait maddesi 
ile ilgili değildir. Madde bir zatm doçent ola
bilmek için hakikaten bilmesi lâzımgelen bir 
yabancı dili göstermektedir. Bunu tam mânası 
ile bilmesi tabiî esastır. Doçent olduktan son
ra profesör olabilmek için, hattâ henüz doçent
lik tezini hazırlarken lâzımgelen şeraiti, evsafı 
haiz olması, yabancı dil bilgilerine sahip olma
sı bir zarurettir. Onun için bu maddeye hüküm 
koymaktan ise burada izhar edilen ve hakikî ih
tiyacın ve zaruretin ifadesi olan bu mülâhaza
lar zabta geçtiğine göre alâkadar mercilerin 
yapacakları tüzük ve talimatnamelere gerekli ve 
etraflı şekilde hükümler koymakla iktifa etmek 
daha doğru olur. 

Eğer mutlaka arkadaşımız bir madde ilâve
sini istiyorsa usul bakımından arzediyornm, ol
sa olsa üniversite profesörlerinin intihabı tarzı
na taallûk eden hükme ilâvesi mevzuubahis ola
bilir ki, o maddelerde ileride gelecektir. En 
doğrusu 72 nci madde geldiği zaman orada ken
di noktai nazarlarını ileri sürerler. Yalnız Ko
misyonun görüşü şudur ki, ayrıca bir madde 
ilâvesine lüzum yoktur, ve mesele sahasına gö
re hükme bağlanmak lâznngeldiğinden kolay da 
değildir. Tüzüğü yapacak mercilerin bu me
seleyi nazarı itibare almalardı ve hocalarımızın 
ileri memleketlerdeki emsallerinin aynı şartları 
tesbit ve icrab eylemeleri zaruridir. 

Tezer Taşkıran arkadaşımızın mülâhazaları
na gelince; Biz hakikaten üniversite doçentliği 
imtihanını veren, sıkı olmasını ve her vesile üe 
çok itina ve titizlikle yapılmasını isteyip dur-
duğumuz imtihanda bu suretle basan gösteren
lere esasen tahsil derecesini esas alan bugünkü 
baremin de ruhuna uyarak baremde bir derece 
yüksek maaş verilmesini kabul ettik. Bunu ka-
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bul ettik amma, bu yaptığımız Üniversite Ka
nunu bir Barem kanunu olmayıp Üniversite ho
calığı, Üniversite Kanunu olduğu için bir nevi 
meslek baremi mevzuubahis olduğu için do
çentlik imtihanı vermiş oldu"ğu halde üniversi
teye intisap etmeyip de başka sahalara geçen 
bir arkadaş için bu kanunda bir hüküm koy
madık. Mevzuumuz umumi barem .mevzuu ol
madığına üniversite mesleki, Üniversite Kanunu 
olduğuna göre böyle bir umumi hükmü haddi
zatında bunun içine girmemesi lâzımgelen bir 
mevzu olarak telâkki ettik. Bu bakımdan Büt
çe Komisyonu arkadaşımızın esasında haklı olan 
hal tarzma varamamış meslek dahilindeki tâyin 
ve terfilere mahsus hükümle iktifa lüzumunu 
duymuştur. 

Bendeniz Komisyon Sözcüsü srfatiyle Komis
yon namına metnin şu şekilde tashihini rica ede
ceğim : « Üniversiteye tâyinlerinde > değil, 
« Üniversite öğretim üyeliklerine tâyinlerinde». 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Sualim var. 
« Batı dili, yabancı dil > diye bir şey geçti. 
T. B. BALTA (Devamla) — Yabancı bilim 

dili... 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Mesele de

ğişti. 
BAŞKAN — Abadan. 
Y. ABADAN (Eskişehir) — Usul bakımın

dan şunu arzetmek istiyorum ki, Avram Galan-
ti arakdaşımızın teklifi, dünkü müzakereler es
nasında reddolundu. Buna benzer, ruhu ve esası 
reddolunmuş fikirlerin yeniden münakaşa mev
zuu olmasının caiz olmıyacağı mütalâasmdayım. 

Bundan gayri arkadaşlarımızın herhangi bir 
şekilde mütemadiyen doçentilk hakkını iktisap 
etmiş bir arkadaşı, derece derece imtihana tâbi 
tutacak şekilde kayıtlar ile bir maddei kanuniye 
vücuda getirmeleri hakkındaki mahzura da ay
rıca işaret etmek isterim. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Sirer. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ B. 

Ş. SÎRER (Sivas) — İki nokta hakkında Millî 
Eğitim Komisyonu adına mâruzâtta bulunmak 
isterim. Birisi: Doçentlik imtihanı kazandığı 
halde üniversite kadrosunda yer alamıyan mem
leket aydınlarının bu kadroda yer almasalar bi
le dışarıda bir takım rüçhanlarına sahip olacak
larına inanmaları bunu bilmeleri kendilerini bu 
istikamette çalışmaya sevkedecektir. Onun için 
böyle bir teşvik unsurunun Auluunması memle-
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ket ilim re irfanına büyük faydalar sağlar. 'I 
Bundan dolayı Tezer Taşkıran arkadaşımızın 
burada işaret etmiş olduğu tedbirlerine, lüzum- ! 

larına ben de komisyon adına inandığımı söyle
mek isterim. Yükse*k Meclisin hâtırasında kal- İ 
ması ve Hükümetin bu istikâmete ileride bir 
takım tedbirlerle buraya gelmesi memleket ir
fanı adnıa çok hayırlı olaoöktır. 

îkinoisi; ' batı bilim diM, bir terimdir. Garp j 
medeniyeti gibi, Batı, bilim dilleri dediğimiz 
zaman muayyen ilim dilleri kasdedilmektetir. 
Fransızca, ingilizce, Almanca gibi bendeniz bu 
terimi değiştirmeğe lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — önergeleri ayrı ayrı okutarak, 
yüksek tasvibinize sunacağım. 

(Niğde Milletvekili Avram Galanti Bodrum- ! 

lu'îiun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bodrumlu 'iıun önergesi 72 nci 

madde ile ilgilidir. Kendisi behemal bu maddede 
okunması için İsrar etmemektedir. 72 nci mad
denin sırası geldiği zaman okuyacağız. 

(Ankara Milletvekili Ziya Yörük 'ün önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oyyunuza 
sunuyorum. Nazarı itibare alanlar... Nazarı iti
bare almıyanlar.... Nazarı itibare alınmıştır. 

(Kastamonu Milletvekili Tezer Taşkıran *ın 
önergesi tekrar okundu.) 

T. B. BALTA (Rize) — Bu husustaki komis
yonun görüşünü arzetmiştim. Barem kanununun 
umumi esaslarına taallûk etmemektedir. Mes
lek baremine taallûk ettiği için koymadık. 

T. TAŞKIRAN (Kastamonu) — Ben önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Tezer j 
Taşkıran önergesini geri almıştır. Binaenaleyh 1 
oya sunmıyacağım. 

BAŞKAN — Şimdi maddeyi komisyonun tas
hihine göre bir daha okuyacağız. 

MADDE 19. — Doçentlik imtihanı, adayın 
ilgili olduğu bilim kolunun ordinaryüs profesör 
ve profesörlerinden üniversitelerarası kurulca 1 
tertiplenecek üniversitelerarası jüriler tarafından 
yılda bir defa açılır. Doçentlik imtihanından I 
önce aday yabancı bilim dillerinin birinden im
tihan edilir. (Bu yabanecı dil, adayın kendi 
dalı dolayısiyle bilmesi gerekli ve tabiî olan dil
lerden başkadır). Bunu başaranlar girecekleri j 
bilim kolusun doçentlik imtihanına alınırlar, j 
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I Yabancı dil ve doçentlik imtihanalrının nasil ya

pılacağı özel yönetmeliğinde gösterilir. Bu im
tihanı başaranlar «Üniversite doçenti» unvanını 
alırlar. İmtihanı başaramayanlar gelecek yrîla-

I rın imtihanlarına girebilirler. 
Yabancı memleketlerde doçentlik yetki veya 

unvanım veren imtihanları başarmış olanlar da 
ilgili fakültelerin düşünceleri alındıktan sonra 
üniversitelerarası kurul karariyle üniversite do
çenti sayılırlar. 

Yukarıki fıkralar uyarmca doçent unvanı 
kazanmış olanların üniversite öğretim üyelikle
rine tâyinlerinde aylık dereceleri, 9656 sayılı 
kanuna göre almağa müstahak oldukları derece
nin bir üstüne yükseltilir ve bu suretle tâyin olu
nanların bir alt derecede geçirmiş oldukları hiz
met süreleri ilk yükselme sürelerinden indirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Üniversite öğretim kurumla
rında açılacak aylıklı doçentlikte görevlendiri
lecekler, 1.9 ncu madde gereğince yapılacak im
tihanı başarmış olanlar arasından tüzüğüne gö
re seçilerek tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDDE 21. — Doçentlerin görevelri; üni
versite öğretim kurumlarında, enstitü ve labo-
ratuvarlarla işyerlerinde ordinaryüs profesör 
veya profesörlerin göstereoekleri yolda 
<ders okutmak, pratik çalışmaları, uygulamaları, 
(proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek, 
bilimsel araştırmalar -ve yayımlar yapmaktır. 

E. İFENMEN (Kocaeli) — Efendim; gerek bu 
maddede ve gerek bundan sonra gelen 82 nci mad
dede iğretim görevlerinden ders haricindeki ta-
'dat olunan vazifeler bu madde ve â2 nci madded» 
tfazla olarak gösterilmiş ve bu ders haricindeki 
»görevler tadadi "bir surette zikredihJiğr halâs 
:32 nci maddede -zikredilen görevlerden bazdan 
ıziferediîmeimiş ve 32 nei maddede ise "bu maddöde 
ızikredilmiş olaniarm bazılarmm zikredilmemiş 

I ollduğurea gördüğüm için bunların tamamlanma
sını temin etmek üzeare bendeniz bu görevieıs 
fsıraya Iroyarak hazırladım. Bu görevleri aynen 

I laraediyoram. 
i Maddenin dördüncü satırından sonra, ders 
I (okutmak kelimelerinden sonra gelen pratik gö-
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revler var ki bunların tÜBa&aü bendeniz tadad I 
ederek hiç bir açık bırakmamak suretiyle yazmış 
bölünüyorum. Bunun kabulünü riea «diyorum. 
O da şudur: 

«Seminer, laboratuvar, klini, atelye, şanti
ye, proje ve pratik çalışmaları uygulamaları yö
netme» diyecek olursak pratik mesaiyi tamam 
olarak tadad etmiş oluruz. Bunun kabulünü riea 
ediyorum. 

MÎLLÎ EĞITÎM Ko. SÖZCÜSÜ R. Ş, SÎRER 
(Sivas) — Sayın Refik Feamen arkadaşımızın em
rettikleri gibi bu türlü çalışmalara! hepsini say
mak ieap ederse muazzam bir liste ortaya çıkar. 
Halbuki pratik çalışmalar sözü hepsini ihtiva 
ediyor. Onun için müsaadelerim riea ediyorum. 
Bu böylece kalsın. 

Yüksek Reisliğe 
Sözle arzettiğim gibi, 21 nci maddenin şu şe

kilde tamamlanmasını teklif ederim. 
Madde 21. — Satır 4 den sonra, «seminer, lâ-

boratuvar, klinik, atelye, şantiye, proje ve pra
tik çalışmaları, uygulamaları yönetmek, bilimsel 
araştırmalar yapmaktır.> 

Kocaeli Milleevekili 
R. Fenmen 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti-
bare alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — îmtihanı kazanıp da üniver
site öğretim kurumlarında aylıkla görevlendiril
memiş bulunan doçentler, seçecekleri bir konu 
üzerinde ilgili fakülte profesörler kurulunun 
onamiyle serbest dersler veya konferanslar ve
rebilecekleri gibi, üniversitede geçici bir öğretim 
işiyle de görevlendirilebilirler. Bu hizmetler için 
üniversite bütçesindeki ilgili bölümden kendile
rine genel hükümlere göre ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mr? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Üniversite öğretim kurumla
rında aylıkla görevlendirilecek doçentler, fakül
te profesörler kurulunun seçim karan ürerine 
rektörün teklifiyle Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan tâyin olunurlar. | 

.1446 0 : 1 
BAŞKAN -^ Mütalâa vaa? mı! Maddeyi kabul 

buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

I I 
Profesörlük ve Ordinaryüs Profesörlük 

MADDE 24. — Üniversite profesörleri, do
çentler arasında tüzüğü gereğince seçilirler. 
Üniversite profesörlüğüne seçileceklerde arana
cak şartlar şunlardır : 

a) Enaz beş yıl eylemli olarak üniversiteler
de doçentlik yapmış veya üniversite doçenti un-
vanınpı kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı ile 
ilgili bir bilim veya meslek işinde çalışmış bu
lunmak (Dışarda bir süre çalıştıktan sonra üni
versitede görevlendirilen doçentler için, bu aüre 
üniversitede geçmiş gibi hesap olunur. Ancak bu 
sürenin enaz bir yılı üniversite içinde eylemli do
çentlikte geçmiş olmak şarttır); 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, 
doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki ya
yımları ve çalışmalariyle tanıtmış olmak. 

Herhangi bir ders için profesör bulunamazsa 
fakülte profesörler kurulu karariyle o üniversi
te doçentlerinden biri geçici olarak bu dersle 
görevlendirileceği gibi diğer üniversitelerin do
çentlerinden biri bu görevi geçici olarak yapmak 
üzere kadrosu ile naklolunabilir. Bu kanunun 22 
nci maddesine dayanılarak, bu dersle açıktan gö
revlendirilecek üniversite doçentlerinin aylıkları 
genel hükümlere bağlıdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bu bahsi ta

sarının umumi müzakeresinde arzetmiştim. 
Profesör olabilmek için mutlaka doçentlik dev
resinden geçmek ve ondan sonra yavaş yavaş sı
rayı ikmal ederek profesör olmak gibi bir imti
yaz veriliyor. Şüphesiz ki, doçentlere böyle bir 
istikbali sağlamak lâzımdır. Şüphesiz ki üniver
siteye girecek doçent mutlaka evveldenberi 
tecrübe edilmiş, mutlaka fakültede evveldenberi 
tanınmış, tecrübe edilmiş şahsiyetler olması ge
rektir. Fakat yalınız bilim çalışması üniversi
te doçentlerine mahsus bir imtiyaz olmamalı
dır. Bunların haricinde çalışanlar da olabilir ve 
bunları önü kapanmamalıdır. Doçentler.karşı
larında rakîp görmemekten mütevellit bir gu
rura kapılmasınlar. Dışarıdan onlara bir tercih 
hakkı verilmezse bile, hiç olmazsa eserleriyle 
bilimleriyle, üniversite tarafından doçentlerle 
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beraber mütalâa edilmelidir. Yalnız doçentlere 
mahsus bir imtiyaz olamaz bu iş. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Arkadaşımızın mülâhazasına umumi görüşme 
esnasında bendeniz Komisyon adına cevap ar-
zetmiştim. 

Bu maddenin ana hedefi; üniversite hoca
lığını intisabı muayyen şartlara bağlamaktır. 
Bu şartlar sıkı sıkıya bağlılık kanunun takip 
ettiği gaye bakımından zaruridir. Üniversiteye 
girebilmek için doçentlik imtihanını geçirmiş ol
mak şarttır. Bu kadro ile bağlı değildir. Ken
disinde kabiliyet gören, istikbalini ilme bağ
lamak istiyen her vatandaş doçentlik imtihanı
na girmek imkânına mâliktir. Böyle yapmadığı 
halde bilahara mesaisi ile muvaffakiyet göste
ren ilim adamları olabilir. Amma biz bunu şim
diden nazarı itibara alarak açık kapı bırakırsak 
doğru olmaz. Zaten bu şekilde açık kapılar 
şimdiye kadar hep menfi neticeler doğurmuştur. 
Bunlara da, öğretim görevi verilmek suretiyle, 
üniversitede mesailerinden istifade etmek im
kânı bu kanunda derpiş edildiğine göre muh
terem arkadaşımızın endişeleri varit olmamak 
lâzımgelir. Binaenaleyh maddenin aynen kabu
lünü, bu kanunun takibettiği hedef ve sıkı re
jim bakımından zaruri görürüm. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Üniversite profesörlerinin 
görevleri şunlardır: 

a) Üniversite öğretim kurumlarında ders 
okutmak; 

b) Pratik çalışmaları, uygulama ve proje 
işlerini, lâboratuvar ve seminerleri yönetmek; 

c) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yap
mak ve yaptırmak. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Üniversite ordinaryüs profe
sörleri bir kürsünün yönetimi için üniversite 
profesörleri abasında tüzüğü gereğince seçilirler. 

Ordinaryüs profesörlük için aranılacak şat-
lar şunlardır: 

a) E naz beş yıl profesörlük etmiş olmak; 
b), Üstün değerde bilimsel araştırmalar, 

yayımlar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün 

başarılariyle tanınmış olmak. 
S. K. YETKİN (Urfa) — Sayın arkadaşlar, 

bu kanuna göre ordinaryüs profesör tâbirinde 
her ilimde hem yönetimde bir üstünlük mânası 
vardır. Nitekim 26 ncı maddenin birinci fıkrası 
< Üniversite ordinaryüs profesörleri, bir kürsü
nün yönetimi için, üniversite profesörleri ara
sından tüzüğü gereğince seçilirler, diyor. Ay
rıca 27 nci maddenin (D) fıkrası ile (E) fıkrası 
da aynı mânayı teyit etmektedir. D fıkrasında; 
kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araştırma iş
lerinde ilgilileri görevlendirmek ve gerekenlerle 
işbirliği yapmak ve bu alandaki çalışmaları dü
zenlemek ve denetlemek, E fıkrasında ise, kür
süsüne bağlı yönetim üyelerinin ve yardımcıla
rının çalışmalarını izlemek ve yetişmeleri için 
gerekli tedbirleri almak, deniliyor. 

Binaenaleyh, bu maddeye göre bir ordinaryüs 
profesör kendi kürsüsüne bağlı olan profesörleri 
ve onların çalışmalarını denetliyecek ve düzen-
liyecektir. Kürsüsüne bağlı profesörlere, her
hangi bir ilim bölümünde ne kadar üstün eser
ler vücude getirirlerse getirsinler, ordinaryüs 
olamıyacaklardır. Ayrıca, kürsüsüne bağlı bi
lim adamları denetliyen ordinaryüs profesör bu 
yönetimde bir kabiliyetsizlik te gösterirse, ders 
görevini yaptığı müddetçe bu, görevi muhafaza 
edecektir. 

Millî Eğitim Komisyonu bunda bir mahzur 
gördü. Çünkü, yönetim işi üstün bir kabiliyet 
ister. Her ilim adamında bu kabiliyet bulunmı-
yabilir ve bir ilim adamında var farzolunan 
bu kabiliyetin olmadığı sonradan anlaşılabilir. 
Bu mülâhazalarladır ki, Millî Eğitim Komisyo
nu; Hükümetin 26 ncı maddesine şöyle bir fık
ra ilâve etmişti. 

« Kürsü ordinaryüs profesörünün bu görevi
ni yapmağa engel olacak bir durumu çıkarsa, 
kürsünün yönetimi için yeniden seçim yapılır». 
Bu fıkraya göre bir ordinaryüsün sonradan yö
netim kabiliyeti olmadığı anlaşılınca, profesör
ler kurulu o ordinaryüsün yerine bir başaksını 
seçebilecekler. Böylece mühim bir mahzuru ön
lenmiş olacak. Yönetim görevinden ayrılan or
dinaryüs, unvanını muhafaza edecektir. 

Binaenaleyh, ben Millî Eğitim Komisyonu
nun ilâve ettiği fıkranın yerinde olduğuna ve 
muhafaza edilmesinin gerektiğine kaniim. Bu 
maksatla hazırladığım bir önergeyi sunuyorum. 
Kabulünü rica ederim. 
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BÜTÇE £o. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 

— Arkadaşlarımızın ileri sürdüğü mütalâalar 
ile Bütçe Komisyonu görüşü arasmda esasta 
bir ihtilâf yoktur. Yani bir üniversitede her
hangi bir ordinaryüs profesör veya profesörün 
herhangi bir mâni çıkarsa onun okuttuğu der
sin başka bir profesör tarafından okutulmasına, 
gördüğü işlerin başka biri tarafından görülmesi
ne mâni yoktur. Çünkü bizim verdiğimiz kad
rolar, filân dersin kadrosu değildir. Kadrolar 
anonimdir. Aynı ders için iki üç ordinaryüs 
profesör veya profesör tâyin edilebilir. Bu ba
kımdan Bütçe Komisyonu bu maddeye lüzum 
görmedi. Zira anladığımıza göre Millî Eğitim 
Komisyonu kaydı profesörün üniversiteden çı
karılarak maaşmm kesilmesi ve yerine başkası
nın tâyin edilmesi gibi bir neticeyi istihdaf et
memektedir. Yani 125 lira maaşla ordnaryüs 
profesör olan böyle birisinin işinden çıkarılarak 
aynı kadro ile bir başkasının tâyini gibi bir 
gaye takip etmemektedir. Böyle olunca arka
daşların ; takip ettiği maksat şudur: 125 liralık 
bu ordinaryüs yanında meselâ 125 veya 
100 liralık kadro varsa, diğeri de tâyin edile
cektir. Kürsü ihdası üniversitelere mevdu bir 
keyfiyet olduğuna göre netice itibariyle bir kad
ro davasıdır. Kadro ise arzettiğim gibi ano
nimdir. Böyle olmasına rağmen, kanuna bu 
kaydı koyarsak, acaba bu zatı işinden çıkarmak 
mı, bahis mevzuudur, diye tatbikatta tered
dütleri mucip olabilecektir. Halbuki, böyle bir 
şey bahis mevzuu değildir. Bu izahatım, eğer 
kendilerini tatmin ediyorsa, bu şekilde zapta 
geçmek suretiyle işi halletmek daha doğru olur. 
Yoksa esasta aramızda hiç bir ihtilâf yoktur. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
R. Ş. SÎRER (Sivas) — Değerli arkadaşım Su-
ut Kemal Yetkin'in belirttiği üzere Millî Eğitim 
Komisyonunun hassasiyetine mevzu olan nokta 
şudur : Ordinaryüsler muhtelif profesörlerden 
mürekkep bir manzume içinde bir nevi yönetim 
vazifesi görecek olan kimsedir. İnsanlık halidir, 
her işe koyduğumuz insanm nihayet günün bi
rinde türlü şekil ve sebepler altında artık bu işi 
yapamıyacak bir hale gelebileceğini düşünmek 
mecburiyeti vardır. Bir ordinaryüsün kendi züm
resi içinde yönetim vazifesini yapamıyacak bir 
durumu çıkarsa ondan bu yönetim vazifesini alıp 
bir diğerine vermek imkân ve yolunun daima 
açık bulunması lâzımdır. Arkadaşımızın Korniş-
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yontunuzun hassasiyet mevzuu olarak ifade et
tiği nokta budur. Eğer Bütçe Komisyonumuz bi
zi tatmin edecek birtakım yollar gösterirse bir 
ihtilâf noktası kalmıyacağı aşikârdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. 
BALTA (Rize) — Efendim; arzettim, tamamiy-

I le tatbikatta kadro ile kabili haldir. Bu bakım
dan maddeye mahal yoktur, dedim. Yoksa neti
cede kendilerine mutabıkız. 

S. K. YETKİN (Urfa) — Efendim; muhta
riyet kanununda mademki üniversite ordinaryüs 
profesörünün görevleri sarahatle gösterilmiştir, 
demin arzettiğim mucip sebepler dolayısiyle çı
karılan o fıkranın ilâvesi zaruridir. Çünkü or
dinaryüs profesöre kürsü yönetimi veriliyor. 
O halde sonradan yönetim kabiliyeti olmadığı 
anlaşılan ordinaryüs profesör herşeye rağmen 
yönetim görevini muhafaza edecektir. 

Bu durumu önlemek maksadiyledir ki Millî 
Eğitim Komisyonunca o fıkra ilâve edilmiştir. 
Bu fıkranın kadro ile de bir ilişiği yoktur. Büt
çe Komisyonu Sözcüsü bu fıkranm konulmasına 
niçin taraftar değildir? Bunu anlıyamadım. Onun 
için ben teklifimin kabulünü tekrar rica ediyo
rum. 

T. TAŞKIRAN (Kastamonu) — Efendim, ben 
de Suut Kemal arkadaşımızla, bizim komis
yonumuzun sözcüsü Sirer arkadaşımızın fikirle
rine iştirak ediyorum. Zaten Tahsin Balta ar
kadaşımız da fikirde esas ve netice bakımından 
bizimle hiçbir fark olmadığını buyurdular. Ma
dem ki böyledir, burada sarahaten ortaya koy
makta hiçbir mahzur görmemeleri lâzımdır. 
Çünkü bizim endişemiz ömür sonuna kadar de
vam edecek bir vazife olmasından ileri geliyor. 
Kanun bu mahiyettedir. Binaenaleyh buraya 
bu işin icabettiği zaman, herhangi bir engel çık
tığı zaman başka bir arkadaşa devredilmesi kay
dının konulmasında bir zarar yok fayda vardır. 
Biz bir kadro endişesi ile bunu buraya koymuş 
değiliz, yalınız yönetim endişesi ile koymuşuz-
dur. Çünkü aşağıdaki 27 nci maddede yönetim 
vazifesi olarak verilen işler çok büyüktür. Ya
lınız okutmak vazifesi değil. Arkadaşlarımı ra
hatsız etmezsem bir kaçını okuyayım, üniversite 
öğretim kurumlarında bir kürsü idare etmek ve 
ders okutmak; pratik çalışmaları ve seminer
leri yönetmek; bilimsel araştırmalar ve yayın
lar yapmak ve yaptırmak; kürsüsüne bağlı öğ-

I retim, bilim ve araştırma işlerinde ilgilileri gö-
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tevlendirm-ek ve gerekenlerle işbirliği yapmak ve 
bu alandaki çalışmaları düzenlemek ve denet
lemek; kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve 
yardımcıların çalışmalarını izlemek ve yetişme
leri için gerekli tedbirler almak. 

Sayın arkadaşlarım, bu, yalınız bilimle ka
bili hal olmıyacak bir hal doğurabilir. Bazı in
sanlar vardır ki, bu iki vasfı birden taşırlar, 
bazı insanlar da vardır ki, bir cephesinde ga
yet mahirdirler, bir cephesinde aksaklıklar ya
pabilirler. Bütün ömür sonuna kadar devam 
edecek böyle bir işde yönetim cephesi zaafa uğ
rarsa bütün bir kürsü büyük bir sıkıntı geçire
bilir. Biz görüştüğümüz zaman endişemiz bu 
idi. Madem ki arkadaşlarımız fikir olarak bize 
iştirak ediyorlar, müsaade buyursunlar bu fık
ra burada kalsın. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA 
(Bize) — Saym arkadaşlar, bahis konu hükmün 
lüzumsuzluğunun sebebini arzettim. Arkadaşla
rımızın istedikleri keyfiyet sudur: Muhtelif se
beplerden kürsü işgal eden arkadaşm engeli çık
ması dolayısiyle veya herhangi bir sebeple bir 
ordinaryüs profesörlük yanına aynı ders ve iş 
için ikinci bir ordinaryüs profesörlüğe ihtiyaç 
husule gelebilir. Bunu sağlamaktır. Halbuki ka
nunda bunu önleyici bir şey yoktur. Bu tama
men kadro meselesidir. 

Yalnız şunu Millî Eğitim Komisyonuna ar-
zetmek mecburiyetindeyim ki, engel takdiri hakkın
da bu maddeye bir hüküm koymamışlardır, bu da 
bir noksandır. Bu maddeyi bu şekilde bıraktığı
mız takdirde şu tereddüt hâsıl olacaktır. Acaba 
bu adamm elinden bu kadrosu almacak mıdır, 
alınmryacak mıdır? Onun maaşiyle başka bir 
adam tâyin etmek zarureti hâsıl olacak mıdır, ol
mıyacak mıdır? halbuki herhangi bir şekilde bir 
hocanm engel çıkması, talebenin fazlalığı, kür
sünün genişliği gibi, muhtelif sebeplerle aynı 
ders için aynı saha için, iki, üç ordinaryüs koy
mak mümkündür ve mevzuat buna müsaittir. 
Sarahata gidince, aksi mânalar çıkarılabilir. Büt
çe Komisyonu bu bakımdan tereddüt etmiş, böy
le bir hükme lüzum görmemiştir. Eğer arkadaşla
rımız bunda ısrar ediyorlarsa, ya maddeyi bütün 
ihtimallere göre genişletmek veya bu maddeden 
malî bakımdan aykırı neticeler çıkanlmıyacak şe
kilde düzeltilmek lâzımdır. Esasda hiç bir ihtilâ
fımız yoktur. Bütçe Komisyonu sözcüsü sıfa-
tiyle söyliyebilirim ki, bir çok liyakatli arkadaş-
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ların aynı dersin kürsülerini işgal etmeleri te
menni edilmek lâzım gelir. 

M. E. K. SÖZCÜSÜ R. Ş. SÎRER (Sivas) — 
Maksatta mutabıkız, yalnız tatminkâr bir şekil 
bulunması için maddenin komisyona verilmesini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, maddeyi istiyor. Şe
kil bulacaklar. 

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 ge
rekenlerle 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 profesö
rü bulunmazsa fakülte profesörler kurulunun 
teklifi ve senatonun karariyle o üniversite pro
fesörlerinden veya bu kanun gereğince üniversi
te profesörü unvan ve yetkisini haiz olanlardan 
biri geçici olarak o kürsünün yönetimiyle görev
lendirilebileceği gibi diğer üniversitelerin profe
sörlerinden biri de bu görevi geçici olarak yap
mak üzere kadrosu ile naklolunabilir. Üniversi
teler dışında bulunan profesörler arasından gö
revlendirileceklere verilecek aylıklar genel hü
kümlere bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Profesörlerin ve ordinaryüs 
profesörlerin tâyinleri; fakülte profesörler ku
rulunun seçimi ve senatonun uygun bulması ve 
Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşterek 
kararla yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. —• Sözleşme ile üniversitelerde 
görevlendirilecek yabancı profesörler veya ordi-
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naryüs profesörlerle uzmanlar, fakülte profesör
ler kurulunum teklifi, senatonun karan ve Millî 
Eğitim Bakanının onamı ile tâyin olunurlar. 
Sözleşme sürelerinin bitmesi dolayısiyle veya 
başka suretle işlerine son verilmesi de aynı usu
le bağlıdır. Bunlar öğretim görevleri bakımın
dan bu kanunla aylıklı öğretim üyeleri için ko
nulmuş olan bükümlere bağlıdırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

m 
Üniversite 4ışında çalışma ve üniversite tazminatı 

MADDE 30. — Her üniversite doçenti, pro
fesörü veya ordinaryüs profesörü Devlet me
murları için kabul edilmiş olan belli çalışma sa
atlerinde, görevlerinin gerektirdiği yerlerde bu
lunmakla, bağlı olduğu bilim ve uzmanlık ko
lunda araştırma, çalışma ve yayımlar yapmak 
ve yardımcılarına yaptırmakla, öğrencilere bel
li kabul saatleri ayırarak onlara gerekli alanlar
da yardım etmek ve yol göstermekle, profesör
ler kurulu fakülte yönetim kurulu veya üniver
site tenatosu tarafından kendilerine verilen iş
leri görmekle, üniversitede kurulacak komisyon
larda bulunmakla veya kendilerine verilecek 
başka geçici görevleri yapmakla ödevlidirler. 
Ancak, belli çalışma saatlerinden haftada sekiz 
saati aşmamak ve üniversitedeki görevlerine do
kunmamak şartiyle meslekleriyle uygun olan, 
bilim ve uzmanlıklarına giren serbest işleri ya
pabilirler ve ek görev tazminatını gerektiren hiz
metlerden başka, 3656 sayılı kanunun 18 nci 
maddesi esaslarına göre adı geçen maddede ya
zılı görevlerden yalnız birini alabilirler. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, geçen 
gün Baltacıoğlu arkadaşımızın bu tasarı müna
sebetiyle vukubulan beyanatına bendeniz de ta-
mamiyle iştirak ediyorum. Yani profesörlerin 
bir Devlet memuru gibi muayye nsaatlerde de
vam mecburiyetine tâbi tutulmasını burada zik
retmeğe mahal yoktur. Çünkü bir profesör, 
iktiza ederse gece yansı da lâboratuvarmda me
sai saatleri haricinde çalışabilir ve çalıştığı da 
vâkidir. Binaenaleyh, bendeniz bu maddeden 
Devlet (memurları için kabul edilmiş olan < belli 
çalışma saatlarmda » kelimelerinin tayymı rica 
ediyorum. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 

(İzmir) — Arkadaşlar, buraya konan hüküm, 
bildiğimiz Devlet dairelerinde veya hususi da-
relerde memurların çalışma saatlarma uyma 
nevinden bir hüküm değildir. Bu, semineri 
varsa seminerinde, lâboratuvan varsa lâbura-
tuvarmda, dersi varsa dershanesinde vazife gör
mesi için konmuş bir işaret bir görevlendirme 
mahiyetindedir. Yoksa mutlaka bir masası 
vardır. O masanın başmda oturur, bildiğimiz 
şekilde memmurluk eder tarzında değildir. Bu, 
Yüksek Meclisinizin tasvip ettiğiniz takdirde, 
üniversite öğretim üyelerine bir hatırlamadır. 
Onlardan vazife istenmesidir. (Doğru sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim gibi madde otuzun ikinci 

satırında « ordinaryüs profesör » kelimesinden 
sonra : « Devlet memurları için kabul edilmiş 
olan belli çalışma saatlerinde » tâbirinin kaldı
rılmasını teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
R. Fenmen 

BAKAN —• önergeyi yüksek" takdirinize su
nuyorum. Nazarı itibare alanlar ... Almıyanlar... 
Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Üniversite öğretim mesleki 
üyeleri, 30 ncu maddeye göre dışarıda ne gibi 
işler yapmakta olduklarını veya yapmak iste
diklerini her öğretim yılı başında bir beyan kâ
ğıdı ile kendi fakülteleri yönetim kuruluna bil
dirirler. Yönetim kurulu bu beyan kâğıdında 
bildirilen işleri mahiyet veya zaman bakımın
dan bu kanun hükümlerine aykın bulursa itiraz 
eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zaman üyenin 
bağlı olduğu fakülte profesörler kurulu sebep
lerini açıklıyarak üçte iki çoklukla 'bu konu
da karar verir. Fakülte yönetim kurulu pro
fesörler kurulunun bu kararına katılmadığı ve
ya rektör başka fakültelerin benzer işlerdeki 
kararlarını farklı gördüğü takdirde iş, incele
nerek karara bağlanır. Senatonun bu kararma 
rektör katılmadığı takdirde o iş hakkındaki 
kesin karar üniversitelerarası kurulda verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. ! 1 
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MADDE 32. — Bu karnın 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, lâboratuvar 
şefliği gibi üniversite içinde alman ücretli yö
netim hizmetlerine ait ek görev tazminatların
dan ve devrim tarihi dersi veya konferans 
ücretlerinden başka üniversitedeki klinik, lâ
boratuvar, seminer, atelye ve şantiye çalışma
larına karşılık « Üniversite tazminatı » adiyle 
her ay aşağıdaki miktarlar üzerinden ayn bir 
para verilir : 

Lira 
i • ~~~~~~ 

Doçentlere 200 
Profesörlere 300 
Ord. Profesörlere 400 
Dr. K. BAYÎZtT (Maraş) — Efendim, bu 

madde ile üniversite profesörlerine doçentlere ve 
ordinaryüs profesörlerine maaşlarından ve taz
minatlarından başka bir de üniversite tazmi
natı adile her ay doçentlere 200, profesörlere 300 
ve ordinaryüs profesörlere 400 lira verileceği ya
zılmaktadır. Gayet iyi düşünülmüş ve yerinde 
olan bu maddeyi elbetteki şükranla karşılarız. 

" Yalnız ehemmiyetli gördüğüm bir nokta var. 
Gönül isterdi ki bu mıaıddede lâboratuvarda 
çalışan hocalarla diğer hocalar arasında tazmi
nat almak bakımından bir fark gözetilsin. 

Arkadaşlar üniversitelerin bazı fakültelerin
de bilhassa Tıp Fakültesinde tıp ilmi laboratu 
vardan ve lâboratuvar çalışmalarından doğar. 
Kendini laboratuvara bağlamış, lâboratuvarcı bir 
hoca elbetteki kılinik hocasından farklıdır. Kı-
linik hocası hem öğreticidir, hem de kliyan sahi
bidir. Fakat laboratuvara kendisini bağlıyan 
hoca, hepiniz kabul buyurursunuz ki, artık kli-
nisiylen bir hoca değildir. Gayet açık görülmek
tedir, Tıp Fakültesini ele alırsak lâboratuvar 
hocaları adedi ile diğer hoca adedleri arasındaki 
büyük farkı görürüz. Laburatuvar için doçent 
hoca yetişmiyor. Kendini vermiyor, bunda hak
lıdır. Sebebi de arzettiğim gibi nihayet klinik
ten ayrılması, hekimliği bir tarafa bırakması 
ve bu arkadaşın kendini tamamiyle ilme bağla
mış olmasıdır. Refah seviyesi diğer hocadan az 
olan bir laburatuvarcı, laburatuvara neden he-
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| ves göstereceği ve laburatuvara neden intisap 

edeceği düşünülürse bu azlığın ve laburatuvara 
intisap etmemenin sırrı öğrenilir. Elimizde 40 
sene kendini laburatuvara bağlamış iki hoca-

| mız vardır. Bu hocaların feragatli ve uzun se
neler çalışmalarının sonundaki muhassalaları ile 
diğerleriyle kıyaslandınrsak arzettiğim bu ha
kikat kendiliğinden meydana çıkar. (Doğru, 
doğru sesleri). 

Kanunun gerek heyeti umumiyesinde gerek 
maddeler üzerinde çok konuşuldu. Bendeniz ri
ca ediyorum, Komisyon bu maddeyi geri alsın, 
bu fazla bir şey değildir, laburatuvar doçent
leri ve laburatuvar hocalarına diğer hocalardan 
ayrı olarak - hangi fakültelerde ve hangi lâbu-
ratuvarlarda çalışanlara verileceğini Komisyon 
arzu ederse derhal bir formül bulabilir - daha 
fazla bir tazminat versin. Bunun için bir önerge 
veriyorum, eğer Heyeti Umumiyenin tasvibine 
mazhar olursa lâburatuvarda çalışanlar çoğalır 
ve kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresinde 
arkadaşlarımızın da tebarüz ettirdiği gibi la
buratuvar çalışmalarından beklenen faydalar ço
ğalacak ve lâburatuvarlarda çalışma şevkini ar
tırmış olacağız. Takdir Heyeti Celilenizindir. 

BAŞKAN' — Dilemre. 
Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim, ho

calara, ordinaryüs profesörlere falan tazminat 
veriyoruz da asistanlara bir şey yok, vermiyo
ruz. Evet, bu asistanlar çilekş dervişler falan. 
Talebeliğin devamıdır, kendi istifadesi için gidi
yor demek falan amma yani sarih olarak bun
lara gadroluyor. Bakınız nasıl? Bir hastane asis-

I tanı, bilmem mektebi Tıbbiye asistanları, lâbu-
ratuvan da olmıyan yerler, içerler, kalkarlar, 

( çamaşırları yıkanır, üzerine cep haçlığı diye 
j burada verilen parayı alırlar. Fakat bütün üni-
l versite bu şekilde değildir. Bunların içinde ne 

bileyim Dil - Tarih Fakültesinde, Edebiyat Fa
kültesinde, şurada, burada bnvtakım asistanlık
lar var. Aşağı yukarı ibateleri bile yok. Sonra 
yapacakları etüd, felsefe, arkeoloji şu, bu. Bun
lara çok biiT.ey demiyorum amma insaf dâhi
linde, asgari şu kadar, âzami bu kadar verilir 
denmeli. Çünkü azizim, Anadoluya seyahata çık
tığımız zaman bunlara dağ başlarında, çadır iç
lerinde rastgeldiğimiz çok olmuştur. Yani top
rakları kasıp fosil bulacağız diye dizlerine ka
dar su içinde çalışanlarını görmüşümdür. Der-

| vişlikte bile yoktur bu kadar cefa. 
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Bendeniz ne teklif edeceğim. Doğrudan doğ- j 

rüya Maarif Bakanı mürüvvet sahibi Hasan Âli 
Yücel'den istiyorum bu işi. Ne yapacağım tak
rir verip de. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(izmir) — Arkadaşlar, üniversite üyesinin, do
çent, profesör, ordinaryüs profesörlerinin, lâbi-
ratuvarda çalışanlarını, kütüphanede çalışanla
rından ayırmak mahiyet itibariyle müşküldür. 
Biz yalnız dışarıda işgörme itibariyle bir ayrı
lık yaptık. Dıraıda iş gömüye muayyen saat
ler içinde ve bu kanunun hükümleri dâhilinde 
izin veriyoruz Amma dışarıda işi oldu mu, bu 
ekgörev tazminatını vermiyoruz. Eğer arkada
şımın buyurduğu gibi kılyanı varsa, müşterisi 
geliyorsa o zaten bu tazminatı almıyacaktır. 
Başka, türlü bir kriteryum ve miyar bulamadık. 
Bunun ikisini ayırıyoruz. Dışarda işi olanlar, 
dışarda işi olmıyanlar. Dışarda işi olmıyanlara; 
ancak bu ekgörev tazminatını veriyoruz. Bina
enaleyh lâboratuvar işinde bendeniz, şahsen ay
rıca bir ek görev tazminatı verilmesini doğru 
bulmuyorum. Nasıl tensip buyurursanız? 

Asistan meselesine gelince : Bundan önce ka
bul buyurduğunuz maddelerle, üniversiter mes
lekin başlangıcını, doçentlik olarak tesbit etmiş 
bulunuyorsunuz. Şimdi biz, dün de maruzatta 
bulunduğum zaman söylediğim gibi, biz de 
asistanlığı, üniversiterliğin mebdei addetmiyo
ruz. Yoksa terfih meselesi mevzuubahis olduğu 
vakit, yalnız bizim teşkilâtımızda değil, bizim 
teşkilâtımız dışında da, Devlete hizmet edenler 
için benim kalbimde nasıl bir merhamet ve şef
kat olduğunu hepiniz bilirsiniz. Onun için Dil
enire 'nin bir mürüvvet olarak bu konuştuğumuz 
konuyu söylemesini bendeniz işimizle alâkalı 
görmüyorum. Yani bir mürüvvet ve bir merha
met mevzuu olarak görmüyorum. Objektif ola
rak alıyorum ve objektif olarak mütalâamı söy
lüyorum. 

Asistanlar için 55 nci maddede, dünde söyle
dim, üniversite içerisinde gösterilecek hizmetler 
veriliyor, bunları üniversiteler verebiliyor. Bu 
suretle hem onları yetiştirmekte hem de onlara 
maddi yardım etmek temin edilmekte. Böyle 
bir hüküm o madde ihtiva ediyor. Bunun haricin
de asistanlıkta çok kalmamaları lâzımdır. Bun
ları terfih edersek memnun olurlar, asistanlık 
ta kalırlar, öyle değil. Asistanlık bir selektör 
bir arınma yeridir. Bir gün önce orada yetişip 
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üniversitel mesleğin kapısı olan doçentliğe geç
sin. istediğimiz budur. Onun için Bütçe Ko
misyonunun teklifi ki Hükümet teklifinin aynı
dır. O şekilde kabul buyurmanızı istirham ve 
rica ediyorum. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Bir sual soraca
ğım. Efendim, iki üniversitede profesör olanlarm 
her iki üniversiteden tazminat alıp almryacakları 
hakkında bir kayıt yoktur burada. 

M. EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL (izmir) 
— Hayır ikisinden alrnmıyacaktır, burada kayıt 
vardır. 

A. FIRAT (Erzincan) — Bendeniz de bir 
açıklama rica edeceğim. Şimdi bu üniversite taz-
ttninatını almamış olarak b$gi ve ihtisaslarını ar
tırsın diiye şuraya buraya gönderdiğimiz bazı do
çentler vardır. Bunlar belki gittikleri yerlerde 
çok kalacaklardır. Bu, tatbikat sahasmda ma
liyecilerin bir takım telâkkilerine uğrryabilir. 
Bunlar orada bulundukları halde veya bundan 
sonra gönderileceklerin bu tazminatı alıp almı-
yacaklarmm tavzih ve tasrihi lâzımdır. 

M. EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL (izmir) 
— Mevzuubahis olan üniversite kadrosunda do
çentlik görenlerdir. Eğer müsaade edilmişse mev
cut kanun hükümlerine göre müsaade edilmiştir. 
Tazminatı almaları lâzımdır. 

A. FIRAT (Erzincan) — Teşekkür ederim, 
zapta geçsin. » 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Sayın Eğitim Ba
kanımızın dünkü izahatına ilâveten bugün asis
tanların ilmi karyer içindeki durumu ve dolayı-
siyle tazminata müstehak olup olmadıkları üze
rindeki izahlarını dikkatle dinledim. Yalnız me
şale sadece bir mürüvvet meselesi değildir. Doğ
rudan doğruya üniversite ramiasınm bütünlüğü 
içinde ilmî görev almış olan ve hattâ tasarıda 
«üniversite öğretim mesleğinin tabiî kaynağı» ve
ya bir profesörün tâbiri ile fidelik vaziyetinde 
olan ve bugünkü haliyle beili başlı yolu olan asiŝ -
tanların çalışma imkânlarından mahrum edilme
mesi meselesidir. Bu bakımdan ben ve 60 arkada
şım Sayın Dilemre arkadaşımızın teklifine katı
larak, Eğitim Bakanımızdan hassasiyetimizin bir 
parçasının eksik kalmamasına iştiraklerini rica 
ediyoruz. 

Gerçi 55 nci maddede asistanlar için yardım 
ye çalışma karşılığında bir imkân gösterilmiş ise-
de, madde okunacak olursa, masraf karşılığı üc
retlerden alınabilecek kadar para ile alâkalı gay-
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rimuayyen bir ücret bahis mevzuudur. Bizde 
ücretsiz tahsil sistemimizin özel bir cephesi ola
rak düşünülür ve bu paranın adetâ adı anılmıya-
cak kadar mahdut bir teraküm yapacağı derpiş 
edilirse maddedeki bu kayıt, vaktiyle orta çağ
daki üniversitelerin Roma ve Paris Darülfünun
larına giden gezginci icazetcilerinin dilenci va
ziyetine asistanlarımızın düşmelerine götürür. Bu 
bakımdan biz ayrıca Hükümetin izahlarından 
beliren öğrencilik vaziyetini de tahdidi bir şe
kilde ve mütevazi bir ölçüde bu teklifi yapıyo
ruz. Tahdidi şekil şudur: Bu tazminat yardımı 
bütün asistanlara verilecek değildir. Adaylık 
devresini geçirmiş ve ayrıca doktorasını yapmış 
olmak kaydını koymakla hem tahdidi şeklini 
derpiş etmiş oluyoruz hem de artık biranevvel 

•doktora yapmalarını teşvik edecek bir işaret 
vermiş oluyoruz. 

Ayrıca ricam doçentlere verilen tazminatın 
dörtte birinin de bunlara verilmesidir. Bu da an
cak mütevazı bir ölçüdür. Bu kadar hassasiyet 
ve alâka gösteren meclisin üniversite camiası için
de faal bir rol alan ve vazifelerini tamamiyle 
ilmî araştırmalara hasreden ve yarının doçentleri, 
profesörleri olacak olan bu genç ilim namzetle
rini bundan mahrum etmek yerinde değil
dir ve reva görülecek bir hareket de 
değildir. Kanunun adı, Üniversiteler Ka
nunudur. Asistanların görevleri bunun içinde 
dâhildir. Binaenaleyh kariyerden ayırmak ka-
naatımca doğru değildir. Bu itibarla asistanların 
buradaki vazifesi ve bilhassa adaylığını bitirip 
doktorasını verdikten sonra artık doğrudan doğ
ruya ilmî istikamete yönelten ve yarının doçenti 
olmak kabiliyetini kazanmış bulunan bu genç
lere bu hakkı tanımak lâzımdır. Onun için bu 
kısmın da nazarı dikkate alınarak ilim yolunda 
çalışanlara gösterdiğimiz hassasiyete asistanların 
da katılmasını yüksek tasvibine arzediyorum. 

BAŞKAN — Hikmet Bayur. 
H. BAYUR (Manisa) — Ben de asistanlar 

bahsine, bu konuya dokunacaktım. Mademki ar
kadaşlar burada açtılar ve takrir verdiler, ben 
de bu konuyu burada açıp bir takrir vereceğim. 

Asistanlık dendiği zaman hakikatta profe
sör ve doçent fidanlığı demektir. Vakıa doçent 
lise öğretmenliğinden gelir, şuradan buradan, 
diğer yerlerden gelir. Fakat asıl ana kaynağı 
asistanlıktır. E, bunu unutmamak lâzımdır. Dün 
ve evvelki günkü konuşmalarda çıraklık filân | 
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dendi, yamak dendi, şu dendi, bu dendi, bunla
rın hiçbirisinin münasebeti yoktur. Asistan de
diğimiz tıpkı lise öğretmeni gibi yüksek tahsil 
görmüştür. Yüksek tahsil görmüş bir genç şa
yet tedrisat hayatına, öğretim hayatına girmek 
isterse iki yol vardır. Ya liselere öğretmen olur, 
ya üniversitede asistan olur. Böyle çırak mırak 
tâbiri hiç doğru değildir. Şimdi bunların üze
rindeki yük te son derece ağırdır. Bir üniversi
tenin istikbali asistanlardır. 

Şimdi 40 ncı maddede sayılacak işler vardır. 
Bunların bir kısmı (A) faslında görülür. Profe
sör veya doçentin dersine, lâboratuvarma gitmek 
vesaire. Bu, belki öğreniciliktir amma ondan 
sonraki (B, C) hükümleri ise tamamen öğretici
lik veya idareciliktir. Yani çocukları yetiştirmek, 
talebe ile uğraşmak, seminer yapmak, şu, bu gi
bi birçok işler görmek, yayınları idare etmek 
vesaire bunlar hep öğreticiliktir. Dolayısiyle 
bunlara verilecek iş ençok öğreticilik olduğu hal
de mukabili olan nimet bunlardan esirgenmek
tedir. Eğer profesör titiz ise, çalışkan ise bir 
asistanın başka birşey yapmasına imkân yoktur. 
Bu 40 ncı maddede görülecektir. 

Bundan başka iyi bir asistan profesörü en
çok zahmetten ve birçok yıpratıcı işlerden kur
tarır ve profesöre tedrisatın yüksek ve cazip kıs
mı üzerinde uğraşma ve vaktini bunlara hasret
me imkânını verir. Dolayısiyle tedrisatta asis
tan, doçent için, profesör için gayet kuvvetli bir 
yardımcıdır. Âdeta bir müsteşar, bir vekil için 
ne ise asistan da bir profesör için odur. 

Şimdi asistanın işi bu kadarla kalmaz. Asis^ 
tan üç yıl içinde ya doktora imtihanı vermekle 
mükelleftir, veyahut da tıbbiyedense uzmanlık 
imtihanı vermekle mükelleftir. Ondan sonra da 
doçentlik imtihanına hazırlanmak ve onu da 
vermekle mükelleftir. Dolayısiyle gayet ağır, 
ezici bir yük altındadır. Bununla beraber iki 
imtihana hazırlanmıya da mecburdur. Bu böyle 
iken asistan üniversite dışında bir iş alamaz, 
ünjversite içinde de bir iş alamaz. Dün burada 
Bakan arkadaşımız 55 nci maddeden bahsetti. 
Bunu benden evvel bir arkadaş daha tebarüz et
tirdi. Bu yoldan hiç para hâsıl olmaması müm
kündür. Bu nihayet talihe, tesadüfe bırakılmış 
birşeydir. Bundan başka bazı şubeler vardır ki, 
bunlarda hiç hâsılat olmıyacaktır. Edebiyat, ta
rih, felsefe, sosyoloji gibi; bunların asistanlarına 
belki de hiç para verilemiyecektir. Belki tıpta 
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hâsıl olur. Dolayısiyle asistanların terfihini 
böyle esasen meşkûk gelirli 55 nci maddeye bı
rakmak ayrıca türlü şubeler arasında bir fark 
gözetmek demektir. Çünkü bazı şubelerde hiçbir 
şey hâsıl olmıyacaktır, hiç para veremiyeceksi-
niz. Bazılarına da çok az para vereceksiniz ve 
şunu da ilâve edeyim, dışarda iş alamaz diyoruz. 
Eğer 40 nci maddede sayılı işleri asistan tama-
miyle görmek mecburiyetinde olursa ve bir de 
kendisi iki ağır imtihana hazırlanacak olursa 
esasen vakti kalmaz. Şimdi bunu belirttikten son
ra ; iki mukayese yapmak istiyorum. 

Demin de dediğim gibi öğretim hayatına 
atılacak genç başlıca iki yola sapabilir. Birisi 
lise öğretmenliği, diğeri de üniversite asistan
lığı. Lise öğretmeni olursa, başka bir iş de ala
bilir. Çünkü kanunen muayyen yani haftada 18 
saat midir pek iyi hatırlamıyorum, bir ders alır, 
diğer saatlerinde başka ders veya dışarda bir iş 
bulabilir. Ben meslekten ayrılalı çok oldu, bu 
ders vaziyetlerini iyi hatılamıyorum. Asistan bun
dan mahrumdur. îkinci bir cihet vardır, lise öğ
retmeni hayatını kendisi tanzim eder. Halbuki 
üniversite asistanının mesaisini ve hayatını tan
zim eden bir âmir vardır. Dolayısiyle hem para 
kazanma ve hem de hayat ve mesaisini tanzim 
bakımından çok büyük fark vardır. Başka bir ci
heti daha gözönüne alalım. 

Lise öğretmenlerinin bir kısmı olsun, haya
tın nispeten ucuz olduğu şehirlerde bulunurlar. 
Halbuki asistanlar, hayatın en pahalı olduğu 
iki şehirde yaşayacaklardır. Bu da onların ay
rıca, ne diyeyim zararınadır. Şimdi böyle bir 
durum varken, üniversiteyi bitirmiş bir genç 
eğer yoksulsa, hayatın bu ezici şartları karşı
sında her şeyden evvel geçinmesini düşünmek 
mecburiyetinde ise ne kadar değeri olursa olsun 
üniversiteye gidemiyecektir. Lise öğretmen
liğine gidecektir. Hayatın yumuşak olduğu bir 
devirde olsaydı daha az para alayım, daha çok 
sıkıntı çekeyim ve fakat daha çabuk yetişeyim 
diye üniversite asistanlığını tercih etmek kabil 
olurdu. Fakat bugün bu ezici şartlar altında 
bunu yapmayabilir. Dolayısı ile zaten talebenin 
en değerlisini üniversitede bırakmak prensiptir. 
Her profesör kendi talebesinden en değerlisini 
alıkoymak ister. Amma para ve hayat şartları 
o değerliyi oradan kaçırır. Unutmamalıdır ki, 
bugün konuştuğumuz gençler 75 veya 100 lira 
alan yani eline topu topu 75 - 100 lira geçen bil- j 
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I mem kaç sene sonra 120 lira geçecek adamlardır. 

Büyük bir şehir de bunun ne ifade ettiğini bilir-
{ siniz. Dolayısiyle bir asistan yoksul ise ve yeni 

asistanlığa gelmiş ise onun doçentliğe erişmesi 
birçok bakımlardan güçtür, hayat zorluğu ba
kımından da zordur. Gerekçede deniliyor ki, 
bakan arkadaşımız da bunu söyledi: Asistanlığı 
biz öğreticiliğin bir kadamesi değil öğrenciliğin 
son kademesi sayıyoruz. Fakat 40 nci madde 
bunu bu şekilde ifade etmiyor. Fakat bundan 
başkası da vardır. Hakikatta doçent de profe
sör de, ordinaryüs profesör de öğreticidir. Ya
ni öğrenme minelmeht ilellahtır. Yani beşikten 
mezara kadar öğrencilik devam eder. Dolayı
siyle yalnız asistan öğrenci değildir. Verilen va
zifeleri öğreticilik vazifesidir. Amma hayatta 
herkes öğrendiği gibi o da öğrenecektir. Bu bir 
şey ifade etmez. Şimdi bu asistanları lise öğret
menleriyle mukayese ettim. Başka bir sınıfla 
da mukayese edeceğim: Daha ilerde Hükümetin 
56 nci maddesi vardır. Bu komisyonun 60 nci 
maddesidir. Üniversitede burs dağıtmak hakkı 
vardır. Lisans imtihanına hazırlanan talebeye 
75 lira, doktoraya hazırlanan talebeye 100 lira 
verilecek deniyor. Bu doğru bir karardır. Fa
kat hiçbir vazifesi yok. Yalınız lisansa devam 
etmekle mükellef bir genç doktoraya hazırlanı
yor, 100 lira alıyor. Asistan ise* üniversiteyi 
bitirmiş ve üzerine ezici yükler almış tedrisatla 
meşguldür, 40 nci maddedeki yükler onun üze
rindedir; şimdi bu zata tutuyor asistan diye 
75 lira veriyorsunuz. Haksızlık değil midir bu? 
Halbuki talebe iken yalmız okumakla mükellef
tir, burs alıyor. Halbuki asistanlıkta hem dok
tora imtihanına hazırlanacaktır, hem de üzerin
de ezici yük vardır. Hiçbir yük yüklemediğiniz 
talebeye 100 lira veriyorsunuz, ötekine maaş 
olarak 75 lira veriyorsunuz. Bu hal gayet ba
riz olarak bize gösteriyor ki asistana da bir şey 
vermek lâzımdır. 

Asistanlık geçicidir dediler. Doçentlik de 
geçicidir; profesi.rlük de geçicidir hepsi geçici
dir. Bunlar kademe kademe terakki merhalele
ridir. Fakat asistanlık da tabiî olarak 5 yıl ka
lınacaktır. Kendi üzerine yüklenen yükler do
layısiyle bu adam yoksul ise, yiyeceğini de dü
şünmek mecburiyetinde ise bu işi ancak 6 - 7 
senede bitirir. Esasen normal bir kademedir. 
Muayyen zamanda mutlaka biter bir iş değildir. 
Dolayısiyle böyle 5 - 7 sene kalması zaruri olan 
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bir merhalede lise öğretmeninden daha gayrimüsa- I 
it bir vaziyette burs alarak tahsil eden bir talebe
den eşsiz surette gayrimüsait bir vaziyette bazı 
müstait gençleri, profesörün talebesi arasından 
seçtiği gençleri, bırakmak hiç te doğru değildir. 
Yani bu demektir ki yoksul olanlar asistanlığa 
gelmesin. Bu memleket için zarardır, her ba
kımdan zarardır, maddeten zarardır, manen za
rardır. 

Bu düşüncelere binaen bir takrir sunuyorum. 
Kabulünü dilerim. Tabiî sizin bileceğiniz şeydir. 

Dr. S. A. DtLEMRE (Rize) — Efendim; 
gerek Maliye Bakanı arkadaşımız; gerek Eğitim 
Bakanı arkadaşımız bazı tasalar hissettiler. Haki
katen gelip yaslanıp oturan, hep oturmak isteyen 
asistanlar vardır. Vakit geçirsin diye tek tük olur. 
Yahut bir yerde boş bir asistanlık bulup dolu bir 
asistanlığa devam ederek oranın hocası geldiği 
zaman karşısına çıkan asistanlar vardır. Misa
lini gördük. Fakat bunları himaye edecek hocalar 
yoktur ve olamaz bundan sonra. 

Sonra öyle ben şu maaşa nail oldum, az am
ma beni idare edij^or deyip yaslanacak ve otura
cak, böyle bir şey yoktur. Hoca bilâkaydüşart se
ni istemiyorum dediği zaman tası tarağı toplar 
gider. Sonra böyle bir asistan varsa, çalışmıyorsa 
o müessesenin içindeki diğer asistanlar söylenir, 
diğer hocalar * görür. Yani batar göze. Şimdi 
bunlara bir zam yapılacak. Bir defa hepsine ya-
pılmryacak. Hüsnü hizmeti görülenleri hocaları 
inha edecek. O da şayet iki kerre inha ederse bi
rinde 20 - 25 lira verilecek, yani âzamisi 50 -
60 İraya çıkabilecektir. 60 ta kendisinin varsa 
12f0 edecektir. O da belki iki sene, dört sene son
ra olacaktır. Binaenaleyh adedi mahdut, verile
cek parası mahdut, şurutu mahduttur. Çünki ho
caların seçmesi ve inha etmesi lâzımdır. Bun
ların tutacağı yekûn çok azdır. Hiçbir zaman go
cunulacak bir meblâğ değildir. 

Hakikaten asistanların işinin ne kadar ağır 
olduğunu yani bunların içinde ne kadar feragatli 
insanlar olduğunu hepimiz biliriz, işitiriz ve onlar 
kanundan, taştan bir para bulurlar. Mahdut bir 
para ile idare etmenin ne kadar fena olduğunu 
Avrupa'da ve burada çalışanlar bilirler. 

Sonra Asaf Paşa, elleri kirlenmesin diye kafa-
siyle döverdi asistanları. Ben, asistanın kafasını 
duvara vurduğunu gördüm, ne yapıyorsun dedi
ğim zaman, alıştırıyorum dedi. (Gülmeler). x\l-
manya'da meşhur safrataşı profesörü Popert ay- I 
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nı hastalığa tutulduğu zaman Berlin'den büyük 
mütehassıs profesör çağırdılar, istemedi, geri gön
derdi, asistanım çıkaracak diye. Hayrette kal
dılar, öyle bir ameliyat yaptı ki. Ben ona öğret
tim, o, yapar dedi. Çok kompleks meseledir bun
lar. Bunlara zam yapılacaktır ve yapılacak zam 
bir hiçten ibarettir, işte bu kadar. (Alkışlar). 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, bu mad
de verilecek üniversite tazminatının neye mu
kabil verildiği tadat edilmiştir. Fakat belki bu 
tadat içinde yer almamış bir görev vardır diye 
bir «gibi» kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 
(Muvafık sesleri). 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
—- Evevlâ arzedeyim ki, arkadaşımızın teklif 
ettiği « gibi » kelimesinin ilâvesine Komisyon 
muvafakat ediyor. 

Sayın arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Sözcüsü
nün müşkül durumlarından biri karşısında ol
duğunu kabul buyurmanızı bilhassa rica ederim. 
ve maruzatımı bu çerçeve içinde telâkki 
buyurmanızı rica ederim. O derece müş
kül bir durumdayım ki, ben de üniver
site kariyerinden gelmiş bir arkadaşını
zım. Bu itibarla malî sıkmti içinde bulunduk
ları açık olan asistanlara da tazminat verilme
sine dair olan teklif hakkında aksine mütalaa 
yürütmek, hakikaten hayatımın hüzünlü anların
dan birini teşkil etmektedir. Fakat uhdesinde
ki vazifenin ifası dolayısiyle durumu olduğu gi
bi arzetmek ve Yüksek Heyetinizi hakem ittihaz 
etmek benim için bir borçtur. Tâ ki, Yüksek 
Heyetiniz işin her tarafını bilerek ona göre bir 
karar ittihaz buyursun. 

Sayın arkadaşlar, bizim kabul ettiğimiz 
üniversite tazminatı, Bütçe Komisyonu rapo
runda da etrafiyle izah edildiği gibi, bir terfih 
zammı değildir. Biz bu kanunun koyduğu sıkı 
şeraite uyarak üniversite öğretim meslekine 
intisap edenler, dışarıda başka bir iş yapma
sınlar; imtihanlarla ve kanunun tesbit ettiği 
şartlarla ispat ettikleri kabiliyet ve ehliyetleri
ni memleketin ilmü irfanına hasretsinler diye 
bu parayı vermekteyiz. Binaenaleyh, tasarının 
hikmeti şevki üniversite tazminatının bu çerçe
ve dâhilinde kalmasını icabettirmektedir. 

Üniversite öğretim mesleğini doçetlikten baş
lattığımıza göre ve doçentliği artık ilim yapmı-
ya ehliyetini imtihanla ispat edenlere hasretti
ğimize göre mesleke mahsus tazminatın da el-
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bette bunlara hasredilmesi lâzımdır. ı 

Asistanların durumu ne olacaktır ? Hakikaten 
arkadaşlarım, asistanlar üzerindeki ağır yükler
den bahsettiler. Bunu kabul etmemek olmaz. 
Hakikaten bunlar büyük mükellefiyetler karşı-
smdadırlar. 

Fakat mümasil mükellefiyetleri bulunan, me
sai saati dışında ve içinde çalışmak mecburiye
tinde olan cjğer Devlet memurları da vardır. 

Bütçe Komisyonunun senelerdenberi temenni 
ettiği ve Müstakil Grupun, mevcut olduğu za
man, Sayın Başkanın bu kürsüden mütemadi
yen ifade ettikleri umumi memur geçimi ki muh
telif vesilelerle ifade edildiğine göre Hükümet
çe yakında ele alınacaktir, evet bu memur dâvası, 
ele alındığı ve hallolunduğu zaman görülecektir 
ki bugün asistanlara - nihayet bunlar üniversite 
imtihanlarına hazırlanan öğrencilerdir - verdi
ğimiz para kâfidir. Zira asistanların bugün için
de bulundukları müşkül şartlar, umumiyetle 
memurların içinde bulundukları şartların aynı
dır. Aynı dâvanın teferruatındandır. 

Zaten umumiyetle memur dâvasının hallin
den önce bu gibi maaş zammı kanunlarının ge-
tirilmesind-3 şu mahzur tecelli ediyor. Hepi
miz bugünkü sıkıntının tesiri altında elbetteki 
elimizden gelen yardımı yapmak isteriz. Bütçe 
Komisyonu da, samimiyetle arzedeyim ki, bunu 
yapak ister. Amma ortada kabul ettiğimiz pren
sip üniversite öğretim mesleği üyelerine, mes
leklerinin icabı olan bir parayı vermektir. Bu
nu asistanlara teşmil etmek, asistanlık esaslı 
bir imtihan neticesinde kazanılmış bir akade
mik meslek olmadığına göre yerinde değildir. 
Bunun aksi üniversite heyetine tanınmış olan 
bir hakkı tanımaktır. Bu bakımdan Bütçe Ko
misyonunum tasarıyı bu şekilde bırakmıya mec
bur kalmıştır. Tekrar edeyim, takip edilen ga
ye bir terfih değildir. Bir mesleğin kendi ica
bına göre munzam tahsisata nail olmasıdır. Şu 
halde bunun ötesine gitmek asıl dâvaya aykırı 
düşer. Komisyonunuz böyle düşünmekle bera
ber tabiî takdir Yüksek Heyetinizindir. Pren
sip dışına çıkıldığı takdirde ne gibi mahzurlar 
doğacağını düşünmek iktiza eder. 

Diğer bir noktayı da şekil bakımından arzet-
mek isterim; asistanlık bu maddenin mevzuu de
ğildir. Öğretim yardımcıları bahsine taallûk 
ediyor. Meselenin orada görüşülmesi icabet-
mekle beraber arkadaşlar, burada dokundukları 
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için ben de burada cevap vermiş bulunuyorum.. 
Sözcü olmak itibariyle acı da olsa, vazifem icabını 
yapmak ve maddenin aynen kabulünü istirham 
etmek mecburiyetindeyim. 

S. A. DlLEMRE (Rize) — Efendim, ilerde 
şu yapılacak, bu işi de orada halledelim gibi, Ko
misyonun maksadı. Ben böyle anladım. Dernek 
istiyorum ki, kanunları yapan Büyük Millet 
Meclisidir, muvakkat maddeleri yapan bu Mec
listir, vereceği para meydandadır. Hiçbir rah
ne açacak değildir. Meslekin terakkisi üzerin
de burada bir takım sözler söylediniz. Bunun 
terakkisi içm, nasıl her ağaçm bir kökü varsa 
ve herşeyin membâı varsa böyle filizden yetişir. 
Bunların mecmuu olsa olsa kaç kişidir. Düşü
nün bir kerre bakalım ayda iki bin lira .ediyor 
mu? 

H. BAYUR (Manisa) — Bütçe Komisyo
nunun Sayın Sözcüsü bizim başlıca suallerimize1 

hiç cevap vermedi. Asistan, öğretim mesleği 
içinde 40 ncı madde de gösterilen ağır yükü ta
şımak ve bütün zamanını bu işe hasretmek mev
kiindedir. Sonra esaslı birşey söylendi, bir 
adam üniversiteyi bitirdikten sonra asistan da 
olabilir, öğretmen de olabilir. Aynı şartları haiz 
olan iki kişiden asistanlığa profesör kimi seçer? 
Tabiîdir ki, en değerlisini seçer. Biz diyoruz 
ki, aynı nıektepden çıkan gençler içinden en de
ğerlisini en fena şartlar içinde çalıştırıyorsunuz, 
bu doğru değildir. Lise Öğretmeni ek bir vazife 
de alabilir ve daha fazla kazanmak ihtimali var
dır. Bu sarih bir haksızlıktır. Umum memur
ları düşünmek başka bir meseledir. Siz' iki ki
şiyi alıyorsunuz, profesörün de değerli addetti
ğini mağdur vaziyete sokuyorsunuz, diğerini 
daha müraffeh kılıyorsunuz. Ben demiyorum ki, 
lise öğretileni tamamiyle müreffehtir. Elbette
ki bu da sıkıntı içerisindedir. Amma asistanı 
ondan fena duruma sokuyorsunuz. Burada mad
dede vardır. Burs veriyorsunuz, hiçbir ek vazife 
görmeden yalnız dersine devam eden bir dokto
ra talebesine ayda 100 lira veriyorsunuz. Bu 
kadar yük alan asistana ise ayda 75 lira veri
yorsunuz. Bu, maneviyatı tahrip edecek bir hak
sızlıktır. Umum memurların durumuna niçin 
gidiyorsunuz? Ben size emsalini, ak-rarını gös
teriyorum. Bu haklı birşey değildir. Bu hak
sızlığı ortadan kaldırmak ieabetmez mi? 

B. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Efendim bu kürsüden haksızlık, insaf gibi kelS-
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melerin gelişi güzel kuUanılmatması [lâzımdır. 

H. BAYUR (Manisa) — Hakikat ne ise onu 
söyleyiniz. 

B. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Devamla) 
Büyük Millet Meclisinin ekseriyetinin kabul ede
ceği herşey bize doğrudur yerindedir onun hiüâfı 
haksızlıktır. (Doğru doğru sesleri, politika yapı
yor sesleri). 

Onun için arkadaşımızın haksızlık, insafsızlık 
gibi kelimeleri bu kürsüden söylemesi o e cidden 
teessüf ederim. Biz burada objektif bir şekilde 
memleket dâvalarını konuşmaktayız ve Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü de kendi vazifesini objektif ola
rak ve memüeket menfaatini en uygun bir şekilde 
yapmak mevkiindedir. Arkadaşların sözlerine 
cevap verdim, cevap veriÜmemiş, cevapsız kalmış 
bir şey yoktur. Eğer bu kürsüden herhangi bir 
şekil ve mülâhaza ile harice tesir yapılmak iste
niliyorsa Büyük Millet Meclisi Kürsüsü buna 
yaraşmaz. 

H. BAYUR (Manisa) — Onu siz yaparsınız. 
T. B. BALTA (Devamjla) — Müsaade buyu

run ef endim,- ben sizi sükûnetle dinledim. 
Bendeniz üniversite tazminatını üniversite öğ

retim üyelerine hasretmek lâzrmgeldiğini arzet' 
tim. Evet asistanların hakikaten her hangi bir 
devlet memuru gibi mükellefiyetleri ve mösu-
liyetlieri olduğunu ve durumlarını bunlar gibi 
çok güç olduğunu söyledim ve bunların umum 
devlet dâvası içinde düşünülmesi lüzumuna nazarı 
dikkati celbederek bu çerçeve içinde mütalâa edil
mesini ifade ettim. Mebus oliduğum gündenberi 
devlet memurları geçimi işini kül olarak haklı 
lüzumunu daima müdafaa etmiş bir arka
daşınızım. Cevap verilmemiş bir cihet 
yoktur. Söylemiş olduğum şey şudur: 
evet hakikaten üniversitenin ana kaynağı asistan
lardır. Bunların kabiliyetli elemanlar olması ta
biidir. Ve diğer herhangi bir sahaya intisap eden
lerin çok üstünde olmaları zaruridir. Elbetteki 
bunlarm himaye edilmesi lâzımdır. Bunda ihti
laf yoktur. Fakat bir vazifeye alınanlara ne şe
kilde para verilir, Devletin umumi baremi ile 
tesbit edilmiştir. Yalnız asistanlık değil, diğer 
memuriyetlerde ehemmiyetlidir. Asistanlar gibi 
çok ağır, çok önemli, onlar gibi ilmî çalışmayı 
gerektiren vazife gören Devlet memurları vardır. 
Bunlar da hakikaten malî külfetler, sıkıntılar 
içindedir. Yalnız asistanları bu kürsüden ifade 
etmek suretiyle hisse hitap etmek doğru değildir. 
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Onun için Bütçe Komisyonu namına söylediğim 
ve söyliyeceğim şudur; Biz burada üniversite 
öğretim meslekine intisap edenlere bunların kim
ler olduğu kabul ettiğiniz maddelerde yazılıdır, 
mesleklerinin icabı olan bir tazminat vermekte
yiz. Ve bunlarm intisap şartlarını da tesbit et
mişizdir. Asistanlar bu şartları iktisap etmemiş, 
bu mesleke henüz girmemiş olmaları itibariyle 
şüphesiz ki kabul ettiğimiz esasın dışında kal
maktadırlar. Bu itibarla asistanlar içine başka şe
kilde mütalâa etmek, ve tabiatiyle umumi memur 
dâvasında bu işi halletmek doğru olur kanaa-
tmdayız. 

Zannederim ki meselenin mahiyetini kısa ke
limelerle, fakat lâyikiyle açık şekilde ifade et
tim. Başka ilâve edecek bir sözüm yoktur. 

S. BATU (Çanakkale) — Efendim, Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü arkadaşım prensipte haklı
dır. Hakikaten Garp üniversitelerinde de aka
demik kariye asistanlıkla başlamaz. Bu prensip 
doğrudur, bu itibarla Hükümetin ve arkadaşı
mızın görüşü doğrudur. Fakat bir realite de var
dır ki, onu da mutlaka dikkate almak mecburi
yetindeyiz. O da şudur : Kanunun heyeti umu-
miyesinde de söylemiştim. Umumiyetle üniversi
teye intisap etmiş olan ilim adamlarımızın ba
rem dereceleri maalesef çok küçük derecelerden 
başlamaktadır. Dâvanın aksıyan tarafı burası
dır. Yani asistanlar için kabul edilmiş bulunan 
ücretler çok küçüktür. Bendeniz Almanya'da 
asistan olarak çalıştığım zaman, enstitülerde 
vaziyeti yakından görmüş olduğum için biliyo
rum, değil asistanlar, ilmî yardımcılar, yani 
mektepten yeni çıkmış, ilme yeni haşlamış genç
lere dahi, o zamanki ucuz şartlar içinde bile, 
300 mark verilmekte idi ki, bu, bizim paramızla 
150 lira ederdi. îşte işin aksıyan tarafı kadro
ların küçüklüğü ve noksanlığıdır. 

Sözcü arkadaşımız bu dâvayı umumi memur 
dâvası içinde mütalâa edelim, bilâhare Hükü
met umumi memur dâvasını ele aldığı zaman bu 
dâvayı da ele alsm ve bunu düzeltsin dediler. 
Bu noktada maalesef kendilerine iştirak edemi-
yeceğim. Hakikaten asistanları ilmî kariyere 
tam mânası ile intisap etmemiş insanlar olarak 
mütalâa edebilmekle beraber nihayet ilmî kari
yerin ilk kademesi olarak da bunların vaziyet
lerini mütalâa etmek lâzımdır. Bunlar, asistan
ları ilme yeni başlamış, ileride doçent, profesör 
olacak adamlar olarak mütalâa etmemiz pek ye-
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rinde olur. Bu bakımdan bu arkadaşları umumi 
memur çerçevesi içinde mütalâa etmenin pek 
haklı ve yerinde bir görüş olacağını zannetmi
yorum. Prensip olarak kendilerini haklı bulu
rum ve iştirak ederim. Fakat prensiplerden da
ha mühim hakikatler ve realitelerdir. Bu haki
kati muhterem arkadaşlarım etrafiyle izah et
tiler. Yani asistanlar müşkül durumdadırlar. 
Bunların bu müşkül durumlarına da çare bul
mak ve kanunun prensiplerine rağmen bu realist 
görüşümüzü yürüterek bunlara da bir tazminat 
vermenin yerinde olacağı kanaatındayım. (Doğ
ru sesleri). 

BAŞKAN — önergeler var, okuyoruz. 
Dr. K. BAYlZlT (Maraş) — Bendeniz, öner

gemi geri alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bildirdiğimiz sebepler dolayısiyle «adaylığını 

bitiren, doktorasını yapan asistanlara » elli 
lira tazminat verilmesini arz ve teklif eyleriz: 

Bolu Milletvekili Kırşehir Erzincan 
H. R. öymen Ş. Torgut Ş. Sökmensüer 

Zonguldak Mardin Erzincan 
A. R. încealemdaroğlu A. Uraz B. Çağlar 

Manisa Bingöl Elâğiz 
O. Ercin F. F. Düşünsel 1. Yalçın 

Manisa Amasya Bursa 
Dr. H. Sarhan Z. Tarhan A. Duru 

Diyarbakır Niğde Çankırı 
K. Şedele R. Dolunay Dr. A. Arkan 
Yozgad Bursa îçel 

Y. D. Karslıoğlu Dr. T. Simer Ş. Tugay 
Siird Kayseri Niğde 

B. Türkay M. Taner H. Ulusoy 
Yozgad izmir Kastamonu 

C. Arat S. Epikmen A. Binkaya 
Kastamonu Malatya Bolu 

N. Tamaç Dr. C. özelçi H .Ş. Adal 
Eskişehir Ankara Konya 

î. özdamar Y. Yörük S. Çumralı 
Niğde Antalya Gazianteb 

R. Gürsoy H. T. Dağlıoğlu C. S. Barlas 
Ankara Diyarbakır Maraş 

H. O. Bekata O. Ocak Dr .K. Bayizit 
Samsun Rize Manisa 
S. Erbay Dr. S. A. Dilemre F. Uslu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 32 nci maddeye aşağıda-
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ki fıkranın eklenmesini öneririm. 

Asilliği tasdik edilmiş asistanlara « Üni
versite tazminatı » adı ile her ay elli lira üze
rinden ayrı bir para verilir. Bunlardan dok
torasını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini 
kazanmış olanlara bu para ayda 100 liraya çı
karılır. 

Manisa Milletvekili 
Hikmet Bayur 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci satırda şantiye kelimesinden sonra 

«gibi» kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Kocaeli 

Refik Fenmen 
BAŞKAN — Komisyona una muvafat ediyor 

zaten. Yüksek tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Bolu Milletvekili H. R. ÖYMEN ve 60 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu). 

(Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'un öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hikmet Bayur'la öymenin öner
gesi esasta asistanlara bir para verilmesini ta-
zammun ediyor. Hikmet Bayur'un önergesinde 
ayrıca bir ilâve vardır. Bu esas kabul edilirse 
önergeler ve madde zaten komisyona gideceği için 
tabiî bunu da vereceğiz. 

Evvelâ bunu yüksek oyunuza sunuyorum. 
önergeyi nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
önerge nazarı itibara alınmıştır. 

(Hikmet Bayur'un önergesinin ikinci fıkrası 
tekrar okundu). . 

BAŞKAN — Birinci fıkra çıkmış oldu. Çün
kü kabul edildi. İkinci fıkra da Hikmet Bayur 
50 liradan maada 100 liraya kadar para verilme
sine dair bir teklifte bulunuyor. Bunu nazarı 
itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önerge
lere göre bir şekil verilmek üzere komisyona ve
riyoruz. 

Dördüncü bölüm , 
öğretim yardımcıları 

MADDE 33. — Üniversite öğretim yardım
cılar; öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar 
ve tercümecilerle asistanlardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 34. — Üniversitelerin bu kanunun 

20 nci veya 24 neü maddeleri gereğince tâyin 
edilmiş doçenti bulunmıyan dersleri için geçici 

olarak ve herhangi bir dersin özel bir bilgi ve uz
manlık istiyen konularının öğretim ve uygulan
ması için geçici veya sürekli olarak, başka bir 
resmî görevde çalışan veya serbest meslek sahibi 
bulunanlardan kendi uzmanlık alanlarındaki 
çalışma veya eserleriyle tanınmış kimseler, «öğ
retim görevlisi» unvaniyle memur edilebilirler. 

Öğretim görevlisi, fakülte profesörler kuru
lunun teklifi ve senatonun onamı ile ve münhal 
esas veya yardımcı öğretim üyeleri kadroların
dan biri < karşılık gösterilmek üzere tâyin olu
nurlar. Bunların görevlerine son verilmesi de 
tayinlerindeki usule bağlıdır. 

Bu gibilerden resmî bir görevden nakil sure
tiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri üze
rinden 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Okutmanlar, dil desleri veya 
eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi 
gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilen
lerdir. Bunlar fakülte yönetim kurulunun ka
rarı ve rektörün onamiyle, tâyin olunurlar. Du
rumlarına ve genel hükümlere göre aylık veya 
ücret alırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 
çaışanlar fakülte yönetim kurullarının kararı ve 
doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı kurumlarda 
çalışanlar üniversite yönetim kurulunun kararı 
üzerine rektörün onamiyle tâyin olunurlar. Ay
lık veya ücretleri genel hükümlere göre verilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tercümeeiler, sözlü veya ya
zılı tercüme işlerinde geçici veya sürekli olarak 
çalıştırılan yardımcılardır. Bunlardan fakülte
lerle fakültelere bağlı kurumlarda çalışanlar fa
külte yönetim kurullarının kararı ve doğrudan 
doğruya rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar 
üniversite yönetim kurulunun kararı üzerine 
rektörün onamiyle tâyin olunurlar. Aylık veya 
ücretleri 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uya
rınca genel hükümlere göre verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) —• 38 nci maddede komisyona verilen 
32 nci madde ile alâkadar olduğu için komisyo
na verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Bunu da komisyona veriyoruz. 

MADDE 39. — Üniversite öğretim mesleki
nin tabiî kaynağı olan asistanlığa tâyin edile
bilmek için Devlet hizmetine girmekte aranan 
genel şartlardan başka şunlar istenir:. 

a) Görev alacağı bilim kolu ile ilgili bir 
yüksek öğrenim diploması almış olmak; 

b) Yabancı bilim dillerinden birini çalışa
cağı dalda gerekli bilimsel incelemeleri yapacak 
derecede bilmek; 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 40. — Üniversite asistanlarının gö
revleri .şunlardır: 

a) Fakülte profesörler kurulunca yanına 
verildiği ordinaryüs profesör, profesör veya do
çentin lüzum göstereceği öğretim ve uygulama
larında hazır bulunmak; 

b) Kendisine verilen göreviyle ilgili tercü
me, inceleme, araştırma, uygulama ve yayım va
zifelerini vaktinde ve düzenli yapmak; 

c) Yanında bulunduğu öğretim üyesinin 
göstereceği yolda öğrencilerin, çalışma, araştır
ma ve uygulamalarına yardım etmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Beşinci bölüm 
Memurlar ve hizmetliler 

MADDE ;41. — H e r üniversitede rektörün 
emrinde ve üniversite yönetim örgütünün başın
da bir genel sekreter ile saymanlık işleri, zatiş-
leri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri ve bun
ların maiyetlerinde büro ve içhizmet işlerini yap
mak üzere memur ve hizmetliler bulunur. Bu 
memur ve hizmetliler arasındaki iş bölümü, rek
törün onanımdan sonra uygulanmak üzere, genel 
sekreterce yapılır. 

BA ŞKAN — Söz istiyen var mı ? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Her fakülte dekanının emrin
de ve fakülte yönetim örgütünün başında bir 
fakülte sekreteri ve maiyetinde fakülte kadrola
rına göre gereği kadar memur ve hizmetli bulu
nur. Bunların arasındaki iş bölümü, dekanın 
onanımdan sonra uygulanmak üzere, fakülte sek
reterliğince yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 43. — Üniversite genel sekreteri ile 
zatişleri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri üni
versite öğretim mesleki üyeleri dışında olmak 
üzere üniversite yönetim kurulu kararı, fakülte 
sekreterleri fakülte yönetim kurulu kararı üze
rine rektörün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı ta
rafından tâyin olunurlar. Saymanlık işleri mü
dürleri ile memurtan Maliye Bakanlığınca tâ
yin- edilirler. Diğer aylıklı memurlarını fakül
telerde dekanların üniversıte'merkez örgütünde 
genel sekreterin teklifi üzerine rektör tarafın
dan; 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. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Üniversite ve fakültelerle 
bunlatfa bağlı- kurumlarda çalışan memur ve hiz
metliler hakrada bu kanun ile belirtilen hüküm
ler dışında tâyin, aylık ;yoBük, emeklilik, di
siplin işleri bakımından genel hükümler uygu
lanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı bölüm 
Disiplin işleri 

MADDE 45. — Her üniversitede öğretim 
üyelerinin ve öğretim yardımcılarının her türlü 
disiplin İşleri senato tarafından incelenerek 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Üniversite öğretim üyelerin
den bu kanun ile belirtilen üniversite eğitim 
ve öğretim görevlerinden kendilerine düşenleri 
uygun yolda yerine getirmiyenlere veya meslek 
vekar ve haysiyesine uymıyan hareketlerde bu
lunanlara, fakülte veya üniversite yönetim ku
rullarının teklifi üzerine hareketlerinin senato
ca kestirilecek ağırlığına veya aşağıdaki fıkra
larda belirtilen hallere göre, şu disiplin ceza
ları verilir: 

a) Göreve dikkati çekme - Yazı ile bildi
rilir ve kütüğe geçer; 

b) Kusur bildirme - Görevi yahut meslek 
vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dola
yı kusurlu sayılmaktır; 

c) İşten çekilmiş sayma - Tâyin edildiği gö
reve mazeretsiz onbeş gün içinde başlamıyanlar, 
sürekli olarak sekiz gün veya bir öğretim yılı 
içinde topu yirmi gün özürsüz olarak işi başına 
gelmiyenlor bakında uygulanır; 

d) Üniversite öğretim meslekinden çıkarma 
Üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer 
birakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir 
suç işliyenleıin üniversite öğretim meslekînden 
çıkarılmasıdır (Bu gibilerin akademik unvanla
rını taşıyıp taşıyamıyacakları üniversite senato-
larınca ayrıca karar altına allnır). 

(a) fıkracında yazılı ceza, senatoco veya doğ
rudan doğruya dekan veya rektörler tarafından 
verilir, (b), (e) ve (d) fıkralarındaki cezalar 
senatoca karar altına alınır. Rektörlükçe kütü
ğe geçirilir ve yazı ile ilgiliye bildirilir, 

BAŞKAN — Mütalâa var mı f Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil' 
mistir. 

MADDE 47. — Üniversite öğretim üyeleri 
hakında verilmesi gereken Devlet memurluğun-
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dan çıkarma, sınıf 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 maddeleri hükümleri
ne göre Devlet memurluğundan çıkarılanlar, 
üniversite öğretim mesleği yetki, unvan ve hak
larından da kesin olarak mahrum edilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 48. — Senatonun disiplin kararları
na, göreve dikkati çekmeden başka hallerde, bil- -
dirme tarihinden başlıyarak on gün içinde ilgili
lerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar üniversiteler
arası kurula*-, incelenir. Bu kurulun kararları 
takdire bağlı, son ve kesindir. Başka hiçbir 
mercie başvurulamaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 49. — Üniversite öğretim mesleği 
üyelerinin memurluk görevleri dolayısiyle veya 
görevlerini yapmak sırasında işledikleri suçlar 
üzerine «Memurin Muhakematı Kanunu» nun 
gerektirdiği ilk soruşturma, rektörün gereğine 
göre tâyin edeceği bir veya iki tahkikçi tarfaın-
dan yapılır. Rektörler hakkında yapılacak tah-
kikçilerini Millî Eğitim Bakanı tâyin eder. 

Soruşturma kâğıtları ve fezleke Millî Eğitim 
Bakanı tarafından Danıştaya gönderilir. Yargı
lamanın gerekliliğine veya gereksizliğine Danış-
tayın ilgili dairesince karar verilir. Bu karar
lara karşı ilgililer veya Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yapılacak itirazlar Danıştay Genel 
Kurulunda incelenerek son karara bağlanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDS 50. — Üniversite öğretim mesleği 
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. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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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 sekreterinden 
kurulmak üzere bir «Memurlar Disiplin Komis
yonu» bulunur. Bu kurulun kararlarına kar
şı ilgililerce kararın kendilerine yazı ile bildiril
diği tarihten başlıyarak on gün içinde üniversi
te yönetim kuruluna itiraz olunabilir. Bu kuru
lun bu konudaki kararları kesindir. 

Üniversite Memurlar Disiplin Komisyonu 
başkan ve üyelerinin disiplin işleri ilk olarak 
üniversite yönetim kurulunda incelenir ve iti
raz yapıldığında senatoca kesin karara bağlanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? 
Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, madde

nin ikinci fıkrasında üniversite memurlar disip
lin komisyonunun başkan ve üyeleri hakkında 
ilkönce üniversite yönetim kurulunda karar ve
rilebileceği ve buna senatoda itiraz edilebilece
ği zikrolunduğu halde itiraz müddeti gösteril
memiştir. Binaenaleyh (ve) kelimesinden sonra 
«tebliğ tarihinden başlıyarak on gün içinde se
natoda itiraz edilir» cümlesinin ilâvesini teklif 
edeceğim. Bütçe Komisyonu da buna muvafakat 
eder zannederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. 
BALTA (Rize) — iltihak ediyoruz.. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız son fıkraya 
«on gün içinde» ilâvesini teklif ediyor ve bu tek
life Komisyon da iştirak ediyor. 

Maddeyi bu şekilde okutuyorum : 

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 sekreterinden 
kurulmak üzere bir «Memurlar Disiplin Komis
yonu» bulunur. Bu komisyonun kararlarına kar
şı ilgililerce kararın kendilerine yazı ile bildiril
diği tarihten başlıyarak on gün içinde üniversi
te yönetim kuruluna itiraz olunabilir. Bu kuru
lun bu konudaki kararları kesindir. 

Üniversite Memurlar Disiplin Komisyonu 
başkan ve üyelerinin disiplin işleri ilk olarak 
üniversite yönetim kurulunda incelenir ve bil-
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dirildiği tarihten başlıyarak on gün içinde iti
raz yapıldığında senatoca kesin karara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Madde bu şekilde 
kabul edilmiştir. 

Yedinci bölüm 
Malî hükümler 

MADDE 52. — Üniversiteler ve bunları oluş
turan fakültelerden ve ikinci madde uyarınca 
tüzelkişiliği haiz enstitü ve kurumlardan herbi-
ri bağış ve vasiyet kabulüne, ödünçleme ve ben
zerlerinden başka her türlü hukuki işlemler yap
mağa yetkilidirler ve kendilerine bağışlanan ve
ya vasiyet edilen taşınmıyan bağışlanan veya 
vasiyet edilen paralar karşılığında iktisap et
tikleri gayrimenkul mallar, adlarına tapu sici
line kaydolunur. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Burada «ödünçle
me» var, Öyle sanıyorum ki, . istikraz mukabili 
kullanılmıştır. Halbuki bugün gündemde bulu
nan kanun taşanlarından birisinde «istikraz» 
kelimesi mevcut olarak geliyor. Bir bu nokta. 

Bir de «taşınmaz mallar» deniyor. Bundan 
maksat ne olduğunun anlaşılması güçtür. Zan
nediyorum ki gayrimenkullar olacak. İstikraz 
kelimesi henüz yaşamaktadır. Hukuk terimleri 
Yüksek Kamutayın bildiği üzere bir heyet ta
rafından hazırlanmaktadır. Komisyon muvfa-
kat ederse buradaki «ödünçleme» yerine halen 
kullanılmakta olan «istikraz» ı ve «taşınmaz mal
lar» yerine de «gayrimenkulun» bırakılmasını 
teklif ediyorum. 

B. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Başka bir kanun vesilesiyle de arzetmiştim. Büt
çe Komisyonu dil üzerimde mütehassıs bir komis
yon olmadığı için kendisine getirilen bu türlü 
kelimeler üzerinde duralamaktadır. Onun için 
leh ve aleyhinde mütalâa dermeyan edecek deği
lim. Yalnız bu tâbirlerin, gayrimenkul ve istik
raz kelimelerini karşılamakta olduğunu zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Yazılı bir teklifiniz yok mu? 
Z. YÖRÜK (Ankara) — Vereyim. 

Yüksek Başkanlığa 
«ödünçleme» yerine «istikraz» ve «taşınma

yan» yerine «gayrimenkul» kelimesinin konulma
sını teklif ederim. 

Ankara 
Ziya Yörük 
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BAŞKAN — Takriri yüksek oyunuza sunu

yorum. Nazarı itibara alanlar. Almıyanlar... Na
zarı tibara alınmıştır. 

Maddeyi bu tashihle birlikte yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 53. — Üniversiteler birer katma 
bütçe ile yönetilir. Bir üniversiteye bağlı olmıyan 
fakültelerin giderleri, genel bütçenin fakülteler 
kısmında ayrı ayn gösterilir. Üniversite merkez 
örgütü ile doğrudan doğruya üniversiteye bağl, 
kurumların ita âmiri rektördür. Tahakkuk me
murları ı rektör tâyin eder. Fakültelerin ita 
âmirleri dekanlardır. Tahakkuk memurlarını ken
dileri tâyin ederler. 

BAŞKAN- — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

M^ADDE 54. — Üniversitelerin ve bunları 
oluşturan fakülte ve kurumların gelir kaynak
lan şunlardır : 

a) Genel bütçeden verilecek ödenek; 
b) özel idare ve belediyelerce ve başka 

kurumlarca yapılacak yardımlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku

rumlarca alınan harçlar ve ücretler 
d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 

enstitü ve kurumlarda yaptırılacak araşjtırma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş ve
ya kişilerden alınacak paralar; 

e) Yayım satış gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı 

kurumların menkul ve gayrimenkul mallarının 
gelirleri; 

g) Enstitü, lâboratuvar klinik ve polikili-
nik gelirleri; 

h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler 
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 

— Az evvel Yüksek Heyetin kabul buyurduğu 
önergeye göre gayrimenkul olarak tashih edil
miştir. 

BAŞKAN — Bundan sonraki bütün madde
ler o yolda düzeltilmiş olarak okunacaktır. 

Madde hakkmda söz istiyen var mı? Madde
yi oyunuza sunuyorum, kabul edenler ... Etmi-
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yenler ... Kabul edilmiştir. 1 

MADDE 55. — Öğrencilerden alınacak harç
larla Enstitü lâboratuvar, klinik ve polikilinik 
hizmet ve giderleri karşılıği olarak öğrenciler
den veya ilgililerden alınabilecek ücretlerin tu-
iarını, çeşitlerini, alınma şekillerini ve yapı
lan işler karşılığında, alman ücretlerden işi ya
panlara verilecek miktarları senatolar kararlaş
tıran. 

H. IH i-AZ. (Hjatay) -— Burada soz söylemeğe 
sevkedeıı şey arkadaşlar; geçen günlerde aldı
ğım görüşlerdir. Üniversite Öğrencilerinden fa
külteler •anmına kendilerinden bir harç veya üc
ret isteniyor. İlk okuldanberi para vernıiye 
alışmamış ilki, ortayı, liseyi parasız olarak oku
mağa alışmış olan bazı çocuklar ve bazı veliler, 
muhtarlara, müracaat ederek kendilerine fakrü 
hal kâğıdı verilmesini istemektedir. Hattâ biz 
o zaman muhtelif zamanlarda nahiye müdürlü
ğüne, polis tahkikatına giden bu gençler arası
na hakikate çok yakın olanlarla beraber bunla
rın dışında olanların da böyle bir kâğıt almak 
için kapı dolaşmalara insana büyük ıstırap ve
riyor. Ne kadar para alındığı ve faknhal kâ
ğıtlarının memlekete ne kadara.mal olduğu üze
rinde bir etüd yapmış değilim. Aradımsa da 
maalesef bulamadım. Benim senatolardan bir 
ricam var: Alınacak harçlar, üniversitelerce 
fakülte namına çocuklardan istenen paralar üze
rinde esaslı olarak durularak fakir çocukların 
faknhal kâğıtlarını polis tahkikatına mahal ve
ril miyecek şekilde incelenmesini yüksek profe
sörlerimizden ricayı bir memleket borcu bildim 
ve bunun için huzurunuza çıktım. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Bir temennidir. 

BAŞKAN — Bîr temennidir hapta geçti. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu

ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. —• Bağış ve vasiyetlerin kulla
nılmasında bağışlıyanların veya vasiyet yapan
ların koydukları kayıtlara ve şartlara uyulur. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, kanunu 
Medenimizin 462 ncî maddesi gereğince kanuna 
ve umumi adaba aykırı şartlar ve mükellefiyet
ler batıldır. Halbuki burada daha umumi konul
muştur.. Bumı temin etmek üzere (Koydukları) 
kelimesinden.sonra (Kanuna ^öre muteber) ke
limelerinin ilâvesini teklif ediyorum;.- | 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL

TA (Rize) — Muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — (Kanuna göre muteber) kelime

lerinin ilâvesini komisyon da kabul ediyor. Mad
deyi bu ilâve ile birlikte tekrar okutuyorum. 

MADDE 56. — Bağış ve vasiyetlerin kulla
nılmasında bağışlıyanların veya vasiyet yapan
ların koydukları, kanuna göre muteber kayıtla
ra ve şartlara uyulur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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 sonuna kadar bitirerek 
tekliflerini üniversite yönetim kuruluna verir
ler. 

Üniversite yönetim kurulu bütçe incelemele
ri sırasında Ekonomi ve Maliye kürsülerinin uy
gun göreceği öğretim üyelerinden birini danış
man olarak görüşmelerinde bulundurur. Bu su
retle bütçe tasarısı incelenmesine çağırılan öğ
retim üyesi yürürlükte olan bütçenin uygulan
ması sonuçlarını ve faydalı bulduğu tedbirleri 
bir rapor halinde hazırlayıp bütçe teklifini ince
lenmesinden önce senatoya vermekle de ödevli
dir 

Bütçe teklifi gerekçesiyle birlikte senatoda 
son şeklini aldıktan sonra gereği yapılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyurom. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5,8. — Üniversite ve fakültelerle 
bunlara bağlı enstitü ve kurumlardan gerekli 
görülenler için kullanılmak üzere, her üniver
siteye 300.000 ve bir üniversiteye bağlı olmıyaıı 
her fakülteye 50.000 liraya kadar bütçeye konu
lacak ödeneklerinden döner sermaye verilebilir, 

Bu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve 
kurumları arasında dağıtılması, gerekince birin
den ötekine aktarılması üniversite yönetim ku
rullarınca yapılır. 
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&ÂŞKAN — Mütalâa var<mı? Kabul eden

ler... Etmiyenler!.. Madde*kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Üniversite, fakülte ve bun
lara bağlı kurumlar tarafından yapılan bilim ve 
tknik incime ve araştırmalar ite yayımların gerek
tireceği her türlü giderler hakkında 2490, sayılı 
kanunun; hükümleri uygulanmaz.. Bu isterde 
uygulanacak esaslar, senatolarda belirtilir. 

BAŞKAN.— Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir.! 

MADDE 60. — Üniversite senatoları, bütçe
deki ödeneğinden lisans ve doktora öğrencileri
ne yapılacak her türlü yardımlarda' uygulana
cak esasları koymağa ve haklarında 29*19; sayılı 
kanunun dördüncü'maddesi hüJtümleri^uygttlan-s 
mak şartiyle lisans öğrencileri için. ayda. yetmiş 
beş, doktora öğrencileri için ayda, yüz liraya. 
kadar fakülteler emrine^ burslar ayırmağa; /yet
kilidirler. Senatoların ı. bu,konudaki .karanlara 
fakülte yönetim kurullarınca uygulanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 61> —• Kendilerine>*k.gönev olarak* 
döner sermaye saymanlığı ve memurluğu veri
len, üniversitenin aylıklı memurlarına döner 
sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 
30 liradan 100 liraya kadar ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde" kabul edilmiştir: 

Sekizinci bölüm,, 
Müteferrik hükümler 

MADDE 62. — Doçent, profesör ve ordinar
yüs profesörleri •; bilimsel .çalışmalarının, memle
ket içinde ve dışında, gerektirdiği inceleme gezi? 
lerini yapmak, çalışma .veya. araştırmalar için. 
belli yerlerde incelemelerde bulunmak,, belli bir 
işi doğamdan doğruya yapmak.,veya.yapılmasını 
yünetmek gibi bilim ve meslek hizmetleri için,-
fakülte profesörler kurulunun kararı ile bağlı 
oldukları üniversite dışında, geçici olarak görev
lendirmeye rektörler yetkilidirler. Bu yolda gö
revlendirilenler aylıklarını f kendi üniversitele
rinden almakla; beraber • başkar yerlere gönderil
miş iseler geeioi görev yoUukkunnıy üniversite» 
hesabına gönderildikleri takdirde kemli üniversi
telerinden, başka daire veidajıelerce istenmişler-
se<o daire veya4dareden abdan* Üniversite he
sabına memleket dışına gönderilmeleri halinde. 
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kendilerine-verilecek yolluklar, hakikî yol mas
rafları , ödenek ve gündelikleri memleket içi 
gündeliklerinin iki mislini aşmamak üzere sena-
tolarca- belirtilir. Çakşmalarmın gerektirdiği 
her çeşit idari ve teknik harcamalar, işin ilgili 
bulunduğu bütçeden ödenir. Bu kanunun 30 ve 
32 noi'maddeleri bunlar hakkında da uygulanır. 

Üniversite; öğretim üyelerinden herhangi bi
rini, ilgili .fakülteler profesörler kurullarının 
teklif ve kauarlariyie: başka üniversite veya fa
kültelerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı 
aşmamak üae-r« kendi kadr-olariyle nakledilmek 
suretiyle görevlendirmeğe rektörler yetkilidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mr? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADÜXE 6<k— Üniversite, ordinaryüs profe
sörleri ve profesörleri;her türlü ppotokol işle
rinde Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri 
için uygulanan usullere bağlıdırlar. 

BAŞKAM — Mütalâa var mı? Kabul edea-
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDB 64; — Yetkisi olmaksıaın üniver
site öğretim /üyelerine mahsus akademik unvan-
lam veya üniversite, fakülte ve bunlara bağlı 
kurumlara, mahsus .unvan ve alâmetleri kuliaıir 
mak, yasaktır. Bu .yasağa; aykırı hareket i eden
ler bundan menobınafiakları gibi haklarında 
Türk Ceza, Kanunu hükümleri .de uygulanır. 

BAŞKAN — Mfttaiâarvar mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madd«.kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Yedeksubaylarla yedek as
kerî memurlar hakkındaki 9 . XII . 1927 tarihli 
ve 1076 .saydı kanunun 25rnci maddesinin 10 sa
yılı fıkrasında, s yasık. Miyî Eğitim Bakanlığı 
mensupla*?! araşma ,üniversite öğretim üyeleri 
de eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden.. 
ler... Etmiyenler... MaddA-kabui edilmiştir. 

MADDE 66: — Üniversite profesörler ve or
dinaryüs profesörlerinden öğretim görevini ya
pabilecek durumda bulundukları ilgili üniversite 
senatosunca kabul olunanlar 1683 sayılı kanunun 
3 noü maddesinin mülkiye memurlarana ait (A) 
f ıkraat hükmüıudett ayrık .tutulurlar. 

BAŞKAN— Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

Z..YÖRÜK.(Ankssa^ — Efendim, bu,madde
nin^ hükmü üğjretimgörevim yapabilecek, prof esör-

ı 
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lerin yaş tahdidinden ayrık tutulmalarından iba
rettir. Gayet yerinde olan bu hüküm Tekaüt Ka
nununa atıf suretiyle yazılmış bulunmaktadır. 
Halbuki tekaüt kanunu günün birinde değişebi
leceği gibi yeni yapılacak bu hüküm Tekaüt Ka
nununun aynı maddesinde ve aynı bendinde yer 
almamış olabilir. Onun için hükmü ifade etmek 
suretiyle buraya yazılması hakkında bir öner
ge hazırladım. Bunun kabulünü rica ederim. 

Bü. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Esasta bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeblerden dolayı maddenin 

«Üniversite profesörler ve ordinaryüs profesör
lerinden öğretim görevini yapabilecek durumda 
oldukları ilgili üniversite senatosunca kabul edi
lenler yaş tahdidi hükümlerinden ayrık tutulur.» 
şeklinde değiştirilmesini teklif ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Z. Yörük 

BAŞKAN — îşin tasrihini istiyorlar. 
Bü. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 

Maksat profesörlerin yaş tahdidine tâbi tutul-
mamasıdır. Bu maksad 1683 sayılı kanunun atıf 
suretiyle ifade edilmiş idi. Arkadaşımız 1683 nu
maralı kanunun bir gün değişmesi halinde te
reddüdü mucip olmasın diye tavzihini istiyor. Bu 
tavzihe komisyon da iltihak eder. Yalnız yaş tah
didinin emeklilik bakımından bahis konusu ol
duğunu ifade etmek lâzımdır. 

MADDE 66. — Üniversite profesörler ve 
ordinaryüs profesörlerinden öğretim görevini ya
pabilecek durumda bulundukları ilgili üniversite 
senatosunca kabul olunanlar emeklilik bakı
mından yaş tahdidi hükümlerinden ayrık tutulur
lar. 

BAŞKAN — Komisyonun madde olarak ar
zına muvafakat ettiği bu şekli yüksek oyunuza 
sunuyorum. 

Maddeyi Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir 

MADDE 67. — Devlet adına üniversitelerde 
yatılı veya burslu olarak yetiştirilecek Öğrenci
lerin sayıları ve öğrencilerden genel şartlar dı
şında aranacak özel kabul şartları üniversitele
rin düşünceleri de alınmak suretiyle her yıl 
ilgili Bakanlıklarla Millî Eğitim Bakanlığı ara-
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-sında kararlaştırılır ve üniversitelere öğrenci 
yazılması başlamadan enaz bir ay önce bildiri
lir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Yatılı veya burslu olarak 
Devletçe Üniversitelerde okutulan öğrencilerin 
yazılma, öğretim, lâboratuvar, tasdikname, im
tihan harç ve ücretleri ilgili bakanlıklar veya 
deyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı efendim? Mad-
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Bu kanunda sözü geçen jüri 
ve kurullarla fakülte ve üniversite kurullarında 
ve sanatoda her üye oyunu kabul veya ret yo
lunda vermekle ödevlidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Üniversiteler ve fakültelerle 
bunlara bağlı kurumlarda görev alanların si-
cileri üniversite zatişleri müdürlüklerinde tu
tulur. Bunların bütün zatişleri genel hükümle
re göre üniversitelerce yürütülür. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı efendim"? Mad
deyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 71. — Üniversite öğretim üyeleriy
le yardımcılarının ve memurlarının izin işleri 
Memurlar Kanununun genel hükümlerine bağlı
dır. Bunlardan Memurlar Kanununun 79 ncu 
maddesi gereğince verilecekleri, üniversite mer
kez örgütünde çalışanlara rektörler, fakültelere 
bağlı olanlara dekanlar verir. Bundan yukarı 
izinler rektörlükçe verilir. 

Fakülte dekanlarının izinlerini rektörler, 
rektörlerin izinlerini de Millî Eğitim Bakanı 
verir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Bu kanun gereğince üniver
sitelerde eylemli öğretim görevi alacak doçent, 
profesör ve ordinaryüs rofesörlerin seçimleri
nin ne yolda yapılacağı bir tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Avram 
Galanti Bodrumlu'nun bir önergesi vardır, 
okuyoruz. 

216 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplerden dolayı Üniversite 
kanun tasarısının 19 ncu maddesine ilâve edil
mek, yahut ayrı bir madde olarak tasarıya kat
mak suretiyle aşağıdaki teklifi saygılarımla ar-
zederim. 

1. Doçentlik imtihanına girecek bir öğre
tim üyesi 19 ncu maddede gösterildiği gibi bil
diği batı lisanlarından birinden başarı ile im
tihan vermeli. 

2. Bu imtihan tarihinden başlıyarak, beş se
ne sonra, ikinci bir batı dilinden başarı ile im
tihan vermeli. 

3. Bunun gibi bu son tarihten başlıyarak 
beş sene sonra üçüncü bir batı dilinden basan 
ile imtihan vermeli. 

4. Yaşı kırk ile elli arasında bulunan bir 
profesör, doçentlik yüzünden bilmesi lâzımge
len tek yabancı dilden başka, beş sene içinde 
ikinci bir yabancı dilden başarı ile imtihan ver
emli. 

Niğde Millet vekili 
Avram Galanti Bodrumlu 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Müsaade buyurursanız, arkadaşımızın tekli
fi, üniversitede profesörlerin vazifelerini lâyı-
kı ile yapabilmek için haiz olması lâzımgelen 
şartları taallûk etmektedir. Bu şartların bir tü
zükle tesbiti zaruridir. Çünkü, Büyük Millet 
Meclisinin bu mevzuda bir karar alması güçtür^ 
Bu bakımdan Komisyon, «seçimin ne yolda ya
pılacağı ve niteliği...» kelimesinin ilâvesi sure
tiyle yeni bir 72 nci madde teklif ediyor. 

Bu şekilde bu iş en salahiyetli heyet olan 
üniversiteye bırakılmış oluyor. Tüzükle 'bu iş en 
iyi şekilde halledilmiş olur. Burada kaç lisan ve 
hangi lisan lâzımdır, ne nispette bilmeleri icabe-
der gibi meseleleri halletmeğe imkân yoktur. 
Bu itibarla, ve üniversite hocalarının ilmî neş
riyatı ve terakkiyatı takip için gerekli yabancı 
bilim dillerini bilmeleri söz götürmiyen bir za
ruret olduğuna göre, mesele tüzükle halledil
mek üzere, muhterem arkadaşımızdan önergenin 
geri alınmasını rica ederim. 

A. G. BODRUMLU (Niğde) — Arkadaşlar; 
ben 16 yaşımdan şimdiye kadar, ki şimdi 73 ya
şındayım, ilimle iştigal ettim, tlim lâf değildir. 
Tüzük yapılacakmış, bu iş değildir. îş, bilmek
tir. Ben bunun içindeyim. Dünyada çıkan mü-
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| taaddit esrleri, katalogları okuyorum, ancak 

ve ancak bu kitapların ismini okumakla bile in
san hayrette kalıyor. Üniversiteye girecek olan 

. bir kimse ilk defa bir dilden imtihan verecektir. 
İkinci dil için ben ona beş senelik mühlet ve
riyorum. Bu müddet çoktur amma helâl olsun 
öğrensin. Eminim ki bu teklifimden dolayı bel
ki doçentler bana kızacak ve sövecektir. Halbu
ki beş sene sonra lisanı öğrenince bana dua ede
cektir. 

Sonra, ben ikinci bir lisan için beş sene müh
let veriyorum. Ondan evvel tek bir lisan istiyo
rum. 50 den yetmişe kadar birşey istemiyorum. 
Artık onlar eski adamlardır. Sonra, Avrupa'da 
öyle doçentler var ki, sol ceplerinden seksen tane 
ordinaryüs çıkarırlar, zaman değişti, eski kafa 
ile iş olmaz. Avrupa profesörleri birçok diller 
bilirler, ben memleketin menfaati için ısrarla 
istiyorum, takririmin kabulünü talep ediyorum. 
(Alkışlar). 

Dr. S. A. DtLEMRE (Rize) — Efendim bir 
adam üniversiteye 2 8 - 3 0 yaşmda dâhil olduktan 
beş sene sonra öğretmenlik mesleğine intisap eder
ken resmen bir yabancı dil bildiğini ispat ede-

vcektir. Şimdi arkadaşım biliyor buyurdular. Hep 
böyle diyorlar amma bildikleri yoktur. Maksat 
şudur: imtihanlar iyi yapılsın ve bu dili kitaptan 
okuyabilecek ve üzerittDde etüd yapabilecek dere : 

cede bildiğimi ispat etsin, bir kelime ile, iltimas 
edilmesin ve bu bir dil bir kere sağlansın. Sonra 
diyorlar ki, beş sene sonra ikinci bir dil isterim. 
Emin ol meslekdaşım, birde bakarsınızki girer
ken o zaten iki dil bilmektedir. Dün de bu lâf 
burada mevzuubahis oldu konuştuk. 

Şimdi efendim; böyle iki üç dili, muhterem 
arkadaşım saym Galanti, yani İngilizce, 
Fransızca, Almanca yalapşap bilmekle ya
lapşap ne demektir bilir misiniz, şöyle 
böyle bilmekle istediğiniz etüdleri yapabilir mi? 
Yani bir fen talebesi ise yeni baâestik kanununu, 
kimya müntesilbi ise dehşetli bir formülü, bir düs
turu arayabilir mi? 

Bakınız efendim; böyle değildir, müsaade bu
yurun, bunu kanuna sokmak istiyorsunuz, önerge 
kabul edilsin, statüye koyalım diyorsunuz. Üç 
tane bilecek bir hoca diyorsunuz. Almanya'da şu 
kadar dil bilen vesaire varmış. Orada ben he
kimlik bakımından, kendi bakımımdan biliyo
rum ki bütün dünyada ne kadar neşriyat varsa 

j Alman Hükümeti hepsini tercüme ettiriyor ve 
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her sene koskoca ik cild çıkarır. Bunları alma- I 
ğa, takip- etmeğe insanın ne parası yeter, ne 
bunları getirtmeğe posta parası yetişir. Hükü
met bunu yapar, tercüme ettirir, rafları doldu
rur, üniversiteye gönderir. Ne kadar elde et
mişse bunları yapar, getirir, üniversitenin kü
tüphanelerine koyar. Arkadaşlar, biz Batum'u 
muvakkaten işgal ettiğimiz zaman doktor arka
daşlar, hastane kütüphanesine baktık, raflar 
baştan başa dolu idi . İngilizce bilmem nece çık
mış ne kadar eser varsa Rusçaya tercüme edil
mişti. 

Bu başka bir meseledir. Üniversite kanunu 
yapılırken her hoca üç tane dil bilmelidir diye 
bir kayıt koymak doğru değildir. Evet bilecek
tir. Bir tane mutlaka bilecektir. İki tane yaparsa 
Allah razı olsun, üç tane yaparsa emniyetim 
yoktur. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, ben 
doktor üstadınıwın bu kadar tehevvürünü anla
mıyorum. Avram (ralanti üstadımız hakikaten 
memlekete çok yararlı olacak, ilim ufkunu ge
nişletecek en büyük bir teklifi yapmak suretiy
le vatanperverlik gösterdiler. Bu, derhal ola
cak bir şey değildir. Evvelâ bir dil öğrenecek, 
ondan sonra beş sene zarfında ikinci bir dil, tek
rar beş sene sonra da üçüncü bir dil öğrenecek
tir. Keski benim zamanımda da böyle bir ka
yıt olaydı da doçentlik mesleğine girip bu dil
leri bu cebir altında öğrenseydim. 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Zor öğrenir
din. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Bundan da
ha hayırlı bu memlekete ne olabilir? 

Sonra bir onkta daha var, diyorlar ki, tü
züğe girsin. Anayasaya muhaliftir arkadaşlar; 
tüzüğe hüküm girer mi? Eski tâbir ile nizamna
me, «ahkâmı cedideyi muhtevi olmamak şartiy-
le» denir Buna yeni bir hüküm koymak nasıl 
olur? Bunun' hakkında vazıı kanun fikrini-söy
lemelidir. Bu çok iyi, çok hayırlı bir-şeydir. 
Doktorun da bu üzüntüsünün sebebini anlıyamı-
yorum. Bu derhal olacak değil. Ben de onun to
nu ile konuşayım. 

N. OSTEN (Giresun) — Muhterem arka
daş! ar, meseleyi soğuk kanlılıkla ob jektif ola
rak ele alırsak, hiç, şüphe yok ki, tedris heyeti
nin fazla lisanla mücehhez olmaları şayanı ter
cih ve arzu olarak görülen bir şeydir. Ancak, 
bunu filhal bütün tedris heyetine tatbik imkânı | 
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yoktur. Böyle bir hükmü gençlere, doçentlere 
tatbik edilebilir. Öte yandan böyle bir tezi kabul 
tiğinıiz takdirde, gençlerin ve doçentlerin Avru-
paya gitmek imkânlarında kolaylık gösterilme
lidir. Çünkü, lisan daha ziyade o memleket için
de öğrendir ve bu, sürat temin eder. Benim mâ
ruzâtım, ancak genç tedris heyeti tatbik edile
bileceği merkezindedir. Takdir yüksek Heye
tindir. 

BAŞKAN — Taşkıran. 
BAŞKAN — Taşkıran, Taşkıran. 
T. TAŞKIRAN (Kastamonu), — Sayın Pro

fesör Avram Oalanti son derecede haklıdır. Ve 
pek yerinde bir teklifte bulunmuştur. Kanaa-
tındayım. Bundan bizim üniversite mensupları
mızın da son derece memnun olacaklarını tah
min ediyorum. Bu suretle kendilerine ilim yo
lunda çalışmak için lâzımgelen en değerli silâh
ları vermiş, bulunuyoruz. Yalnız kendilerinin 
teklifini daha mutedil bir yol ile, daha yumu
şatmak endişesi ile, bir dil zaten doçentlikte 
arandığına, göre, ikinci dili 5 sene sonra ara
manın yerinde olacağına kaniim. Bu suretle 
üniversitede profesör olacak kimse hiç değilse 
iki dil bilmek gibi bir hazineye sahip olmuş 
olur. Üniversitelilerimiz bundan sadece mem
nun olurlar. 

Bu itibarla önergenin kabulünü hiç değilse 
iki dil şeklinde olsun kabulünü istirham ediyo
rum. (Bravo sesleri alkışlar). (Önerge ver ses
leri). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşlarım; yabancı dilin önemi 
hakkında burada konuşmağı zait görürüm. Bu
rada konuşmamızın saiki, kanuna bir hüküm 
koymaktır. Lütfen Avram Galanti Bodrumlu 
arkadaşınırz dünyada mevcut bir üniversite tü
züğü prospektüsü gösterebilir mi ki, bana orada 
profesörler ve ordinaryüs profesörler için iki li
san mı, üç lisanmı bileceği yazılı olsun. Böyle 
birşey göstersinler biz de kanuna koyalım. Yok
sa hiç kimse lisan bilmenin ehemmiyeti veya 
ehemmiyetsizliği hakında konuşmuyor. Bu bir 
bedahattir. İki kerre iki dördeder gibi birşey-
dir. Sonra bazı insanlar ve bazı meslekler için 
bir lisan bilerek büyük keşif yapmak imkânı 
vardır. Bir adam bir yabancı dil bilerek ve hattâ 
bazıları yabancı dil bilmiyerek dünyanın en bü
yük keşiflerini yapmışlardır. Bunu kanuna ko
yup yabancı dil bilerek mühim bir keşifte bu-
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lunmuş bir insanı profesörlükten ordinaryüslü
ğe geçirmek için beş sene bekleyip dil öğretme
nin doğru olmıyacağı kanaatrndayını. 

A. G. BODRUMLU (Niğde) — Sayın Millî 
Eğitim Bakanına cevap vermek istiyorum. Bir 
Fransız çocuğu yalnız Fransızca bilse dahi Fran
sızca dili üzerine yazılmış o kadar bol eser 
vardır ki, başka hiçbir lisana muhtaç olmıyabilir. 
Fakat bizde öyle değildir. Bizde kitap yoktur. 
Şimdiki üniversite ilim yeridir, ezber yeri de
ğildir. Ben doçentlere lisan öğrenmeleri için 
beş sene bir müddet veriyorum. O doçent sıkıl
madan, üzülmeden derslerine bakarak ve semine-
nini takip ederek, bu müddet zarfında bir lisan 
daha öğrenebilecektir. Bunda ısrarımın sebebi 
şudur; tekrar ediyorum, kitap yoktur. îster is
temez dışarıya muhtaç olacağız. Bugün için üç 
lisan çok görülüyorsa iki lisan kabul edebilirim. 
Fakat üç lisan çok lâzımdır. 

S. K. YETKİN (Urfa) — Arkadaşlar; çı
karmakta olduğumuz kanun aynı zamanda bir 
muhtariyet kanunudur. Yani kendilerine itimat 
ettiğimiz, ilmî bilgilerine güvendiğimiz insanla
rın bulundukları müesseselere muhtariyet veri
yoruz. Şimdi kanuna 2 - 3 dil bilme mecburi
yeti korsak muhtariyet mefhumunu zedelemiş 
oluruz. (Hayır, öyle değil sesleri). Bir kere pro
fesör veya doçent olarak vazife almış ilim adam
larımız araştırmalarını yaparken, eser verirken 
ihtiyaç hissederler ve lüzum görürlerse ikinci 
bir dili kendiliklerinden öğrenirler. Böyle bir 
önergeyi kabul etmek bir nevi vasiliği kabul et
mek olur. (öyle şey yok sesleri), öyledir. Son
ra, şunu belirtmek isterim ki, beş yılda dil öğ-
renilemez. Bir ilim dilini adamakıllı öğrenmek 
kolay değildir. Millî Eğitim Bakanının dediği 
gibi hangi Avrupa üniversitesi kanununda böy
le bir hüküm vardır? Böyle şey olamaz. Ken
dilerine güvendiğimiz arkadaşları serbest bıra
kalım. Onlar lüzum görürlerse ikinci bir dili 
kendiliklerinden öğrenirler. Ben kırkından, el
lisinden sonra ikinci bir dili öğrenenleri tanı
rım. Onun için bu önergenin reddini teklif edi
yorum. 

L. ÜLKÜMEN (Mardin) — Sayın arkadaş
lar, bilim ihtisasında lisan bir vasıtadır, gaye de
ğildir. (Doğru doğru sesleri) kanun nihayet bir 
zaruret olarak bir dilden imtihan vermek mecbu
riyetini koymuştur. Bundan fazla bir mecburi
yet tahmil edilirse müspet netice doğurmaz. 

Öyle bilim kolları vardır ki bir lisanla insan şah
eserler yaratabilir. Yine öyle bilim kolları var
dır ki onda muvaffak olabilmek için iki üç lisan 
bilmek zarureti vardır. Akademik kariyer kanu
nu ile kendisine muhtelif tekâmül geçit
leri sağlanan bir insanın ilimde yüksel
mesi için kendisince iktisap edilmesi lâ
zım gelen şartlar nelerdir, bunları tâyin 
edeceği gayet tabiidir. Prafesör olabilmek için, 
ordinaryüs profesör olabilmek için, bu de
recelere yükselebilmek için, bir insan inti
sap ettiği ilim kolunda kemali elde edebilmek 
için vasıta olarak mutlaka iki lisana, üç lisana 
kendisini muhtaç görüyorsa, bunu pek tabii öğ-
reneceğtir, öğrenmek mecburiyetindedir. Fakat 
intisap ettiği ilim kolunda ordinaryüs profesör
lüğe kadar, profesörlüğe kadar çıkmış bir ilim 
adamının ilmî hazinesini çoğaltmak için bir li
san kendsine kâfi geliyorsa bu kanunla, sen mut
laka iki lisan, üç lisan öğrenmek mecburiyetin-
desin demekle beyhude yere bir külfet tahmil 
etmiş olacağız. 

Sonra ilim müesseselerinin bu lisan bakımın
dan olan müşküllerini halletmek için tuttukları 
bazı yollar vardır. Onları da arzedeyim: 

Lisan öğrenmek herkes için âm ve şâmil bir 
istidat değildir, öyle insanlar vardır ki, gayet 
yüksek ilmî kabiliyetleri vardır, yapıcı, kud
retleri vardır. Amma lisan öğrenme kabiliyetleri 
zâiftir. Böyle bir insana lisan öğrenmek külfe
tini tahmil etmek, akademik keriyerde ileri git
mesini, memleket için hayırlı eserler vermesi im
kânlarını selbeder. Müsaadenizle bir misal ar
zedeyim: Bir profesör bir dil biliyor. Enstitüler
de profesörler ilim müesselerinde tek başına ça
lışmaz. Bugün dünyada çalışma sistemi müşte
rek çalışma yoluna doğru gidilmektedir. îlim mü
esseselerinde uğraşanlar bu müesseselerde topla
nırlar kollegiumlar yaparlar, aydan aya, hafta^ 
dan haftaya dünyada intişar eden yenilikleri ta
kip etmek mecburiyetindedirler. Bu yenilikler 
bir dille, iki dille, üç dille, on dille olmaz. Bel
ki, 15 dille olabilir. Bu müesseseye intisabeden-
ler arasmda ingilizce, fransızca, almanca, rusça 
ve sair muhtelif dilleri bilenler olur. Bunlar 
aralarında taksim ederler. Herkes kendi bildi
ği dili alır. Bunların hulâsalarını yapar, topla
nırlar. Bu suretle dünya literatürünü takip 
ederler. Yoksa bir işbirliği yapmadan bugün bu 
kadar genişlemiş olan dünya ilmini takipetme-



B : 63 12 . 6 .1946 : 1 
nin imkânı yoktur. Onun için bu işi temin ede
cek metotlar ve usuller konmuştur. Herkes 
kendi bildiği dilden olan neşriyatı alır, okur, 
özünü yapar, arkadaşlar sonra hep beraber top
lanırlar, münakaşa edilir. Bu suretle herkes 
kolaylıkla, bütün dilleri öğrenmeden, dünya 
araştırmalarını takibetmek imkânını elde eder. 
Çalışan bir profesör her dili öğrenmez. Meselâ 
Rusça benim takip ettiğim ilim şubesi için ga
yet kıymetli idi. Ben rusçayı öğrenemedim. 
Bir asistana verdim, literatürünü o hazırladı. 
tercümeler yapar, bana getirirdi, ben de bu 
suretle istifade ederim. Her ilim adamı mut
laka birkaç lisan öğrenemez. Lisan öğrenmek 
ayrı bir kabiliyet işidir, öyle bilginler, öyle 
dâhiler vardır ki, onların da lisan öğrenme ka
biliyetleri zayıftır, fakat mükemmel profesör 
olabilirler. Lisanda imtihan vermek de kolay 
değildir; çok güçtür. Öyle insanlar vardır ki, 
Avrupa'da 4 - 5 sene tahsil ettiği halde lisan 
imtihanında muvaffak olamamıştır. Bu arka
daşları kabiliyetsizdir diye itham etmek zan
netmem ki, doğru olsun. Yine böyle arkadaşlar 
gayet güzel tercüme eder, çevirme yapar. Fa
kat bir lisancı, bir dilci kadar imtihana tâbi tu
tulursa imtihan veremez, konuşamaz. Onun için 
birden fazla lisan imtihanı gibi bir külfet tah
mil etmek hakikaten beyhudedir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkında 
iki önerge vardır, daha beş arkadaş da söz 
almıştır. (Kâfi, kâfi sesleri). Şimdi önergele
ri okuyacağız. Fakat sözcüye söz vereceğim. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter, teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Suad Yurdkoru 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter. 

Bingöl 
F . F. Düşünsel 

BAŞKAJsf —• önergeleri yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

F . KURDOĞLU (Manisa) — Kifayet aley
hinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Evvelâ Sözcüye söz veriyorum. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Usul hakkın
da, müzakerenin yeterliğine karar verildikten 
sonra sözcü de söz söyliyemez. Usule aykırı
dır. 

BAŞKAN — önceden Sözcüye söz vereceği
mi söylemiştim. Usulümüze muvafıktır. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Son söz me
busundur. 

BAŞKAN —• Mebusa da söz vereceğim. 
K. GÜLEK (Bilecik) — Sözcü Mebus değil 

mi? 
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 

—• Sayın arkadaşım telâş buyurmasın. Benim 
burada söyliyeceğim söz belki de kendi noktai 
nazarlarını teyit eder. Söyliyeceklerimi lütfen 
dinlesinler. Kaldı ki, Komisyon bir teklif yap
tı, Bu teklifi izaha mecburum. 

Bir üniversite profesörünün vasfıları hak
kında dün umumi mülâhazalar dolayısiyle mâ
ruzâtta bulunmuştum. Bir üniversite profesörü 
kendi sahasına taallûk eden muasır neşriyatı biz
zat takibe mecburdur. Bilvasıta değil, bilvasıta 
ilim olmaz. Bunu yapabilmek için de yabancı 
esaslı bilim dillerinde lisan bilgisini kitap oku
yacak kadar mutlaka elde etmek zaruretindedir. 
Başka türlü modern bir üniversite profesörlüğü 
mümkün değildir. Bu bir hakikattir. Bunun 
hilâfına hiçbir suretle iddia kabul edilmez. Şim
di bu nasıl tahahkkuk eder? Bu kanunda yer 
bulmalı mı bulmamalı mı? Konuşulacak mesele 
budur. Arkadaşlarımız iki lisan, üç lisan diyor
lar. Fakat kanuna bağlı bir hüküm koyarsak 
sanki daha fazla lisan öğrenmeğe mecbur değil
lermiş, gibi bir mâna çıkar. Ben bundan en
dişe ediyorum. Bir üniversite profesörü kendi
sine, yapılan malî fedakârlıkların karşılığını hiz
metiyle memlekete ödemeğe mecburdur. Bugün 
üniversitede bulunan arkadaşlarımız bunu naza
ra alarak lâzımgelen vasıta ve bilgilerle teceh-
hüz etmeleri zaruridir. 

Sayın arkadaşlar, dün de arzetmiştim, Tür
kiye'ye davet ettiğimiz yabancı profesörlerin li
san bilgilerini tetkik ediniz. Alman, İngiliz ve
saire. Bunların kendi lisanlarında yazılmış bü
yük eserler vardır. Fakat yabancı bilim dille
rine yazılmış eserleri de takip etmek mecburiye
tini duymaktadırlar. Biz dahi bu yolda yürü
meğe mecburuz, Nasıl ki başkaları bilfarz 600 
kilometre üzerinden uçurlarken biz daha aşağı 
kalamayız. Üniversite hocalarımızın bu ihtiyacı 
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müdrik olmaları lâzımdır.. Böyle olması iki li
sana bağlamak gayeyi temin etmez. Daha çok 
lisan, eski ve yeni bilim dillerinin, sahalarına 
göre, tamammı öğrenmeleri lâzımdır. Sonra 
profesör, tercüman değildir. Kendi meslekine 
ait eserleri tetkik edebilecek derecede yabancı 
lisan bilmesi kâfidir. Bunun ölçüsü ne olmak 
lâzımdır. Bu, ancak yetkili ilim heyetlerinin ya
pacakları tetkikler neticesinde hazırlıyacakları 
tüzükle halledilecek! ;r. Onun içindir ki Bütçe 
Komisyonu adına, profesörlerin, seçimiyle be
raber eski ve yeni yabancı bilim dillerinin ge
rekli bilgiye de şâmil niteliklerinin de İçtüzükte 
tesbit edilmesi lüzumunu ifade eden bir kaydın 
metne ilâvesini teklif ettim. Yoksa biz üniver
site profesörlerimizin tek lisan bilmelinin kâfi 
olacağın k:.bul etmiş değiliz. İlim müessesele
rimizde yetişen profesörlerimizin modern üni
versitelerdeki emsaline, hattâ faik bir ölçüde 
yetişmeleri emelimizdir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; Bodrumlu arkadaşı
mız önergesini değiştirmiş yeni bir önerge ver
miştir, okutuyorum 

Yüksek Başknlığa 
72 nci maddenin «her doçent doçentliğe ka

bulünden beş yıl sonra ikinci bir yabancı bilim 
dilinden imtihan vermesi şarttır,» fıkrasının ilâ
vesini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
A. G. Bodrumlu 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibare alan
lar... Müsaade buyrun, aksini reye koyuyorum... 
Almıyanlar... önerge kabul edilmiştir. Maddeyi 
komisyona veriyoruz. (Alkışlar) 

MADDE 73. — Bu kanunun yayımından son
ra bir üniversite içinde açılacak yeni fakültele
rin kuruluşlarında, ilk görevlendirilecek öğre
tim üyeleri senatoların, bir üniversiteye bağlı ol-
mıyarak açılacak fakültelerin kuruluşlarında ilk 
görevlendirilecek öğretim üyeleri, üniversiteler
arası kurulun seçimiyle tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Bir rektörlüğe bağlı olmıyan 
fakültelerin dekanları rektörlere, yönetim ku
rulları üniversite yönetim kurullarına, profesör 
kurulları senatolara bu kanunla verilmiş olan gö
revleri de yapmakla ödevlidirler. 
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BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Bu kanunun yayımından ön
ce İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üni
versitesi ve bunlara bağlı öğretim kurumların
da, Ankara Hukuk, Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen 
ve Tıp Fakültelerinde kazanılmış öğretim üyeli
ği unvanları, yetkileri ve hakları saklı tutulur. 

BAŞKAN — Mütalâa ,var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Üniversite öğretim mesleki 
üyesi iken milletvekilliğine seçilenlerin veya 
memleket içindeki bir araştırma veya uzmanlık 
kurumunda mesleki dâhilinde çalışmak üzere gö
revlendirilenlerin veyahut Hükümetin müsaade
siyle yabancı bir öğretim kurumunda aynı sıfat 
ve yetki ile çalışanların üniversiteye dönüşlerin
de bu suretle dışarda geçirdikleri süreler hesaba 
katılmak suretiyle aylık dereceleri yükseltilir. 
Kadro ve meslek unvan ve sıfatlarını kazanma 
ile ilgili hükümler saklıdır. 

S. TUNCAY (Siird), — Efendim bu madde 
ile teklif olunan şudur: Üniversite profesörleri 
veya doçentleri Millet Meclisime âza seçilirlerse 
bunların Mecliste bulundukları müddet rütbei 
ilmiyelerinin devamı gibi sayılacak ve hattâ daha 
ileri gidilerek bu rütbe bir iki derece bile yüksel
tilecektir. Ben bunu Anayasaya mugayir görü
yorum. Anayasamız memuriyetle ımebusluğu ka-
bilü teklif bulmamıştır. Halbuki burada aşağı 
yukarı bu teklife imkân verecek bir ruh ve mâna 
vardır. Bu itibarla bendeniz tetkikler yapmak 
için harice gönderilen, hariçte geçirdikleri müd
detlerin kıdemlerine mahsub edilmesini kabul 
ediyorsam da Mecliste geçecek müddetlerin bir 
mükâfat mevzuu yapılmasını kabul edemiyorum 
ve bunu Anayasa ile kabili telif bulmuyorum. 
Zaten Hükümet te bu mevzuda bir teklifte bulun
muş değildir. Bunu Millî Eğitim Komisyonu
muz ve Bütçe Komisyonumuz teklif etmiştir. Fik
rim şudur: Ben esasen Millet Meclisinde geçen 
müddetlerin böyle memuriyetle iltibasa müntehi 
olan bütün kavaidim de aleyhindeyim. Bunların 
Millet Meclisinin haysiyet ve şerefini ihlâl ede
ceği fikrindeyim. Millet Meclisi, politika mecli
sidir. Burada ilim öğrenilmez. Binaenaleyh, ben
deniz bu mevzuda Hükümetin noktai nazarmı 
öğrenmek isterim. Çünkü Hükümet bu ciheti tek-. 
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lif etmiş değildir. Bir takrir takdimi ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

B. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) — 
Müsaade buyurursanız bu madde hükmü niçin ka
bul edilmiştir, arzedeyim. 

Bir defa maddeyi Bütçe Komisyonu koyma
mıştır, Millî Eğitim Komisyonu koymuştur. Ve 
maksadı da budur milletvekili seçilmek suretiyle 
profesörükten ayrılan veya yabancı bir memle
kete veya memleketin diğer bir işinde, sahasında 
çalışan hocaları üniversiteye döndükleri takdir
de, yani kendilerine usulü dâiresinde kürsü ve
rildiği takdirde ki, üniversitede kürsü almanın 
şartlan muayyendir, evet üniversite kendilerini 
içine almıya lâyık görür ve bunları içine almıya 
ihtiyaç görürse maaşları nasıl hesap edilecektir? 
İşte maddenin konusu budur. Bu itibarla bu
nu sayın arkadaşımızın Anayasaya aykırı telâk
ki etmiş olmasını anlıyamadım. Kaldı ki, mü
masil hüküm, Hâkimler Kanunu ile, hâkimler 
için kabul edilmiştir. Bir meslek baremi mahiye
tini taşıyan bu kanuna da böyle bir.hüküm kon
ması gayet tabiî telâkki edilmiş ve Bütçe Ko
misyonunuz Millî Eğitim Komisyonunun koydu
ğu bu hükme iltihak etmiştir. 

Profesörken Meclise katılan ve günün birin
de mebusluktan ayrılan arkadaş, sadece meslek 
dâhilinde ve eğer üniversite kendisini içine al
mıya lâyık görürse maaşları buna göre hesap 
edilecek. Mesele budur. Zannediyorum ki, Ana
yasaya hiçbir aykırılık yoktur. Bütçe Komisyo
nu bunu Millî Eğitim Komisyonunun teklifine 
iştirak ederek kabul etmiştir. Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
R. Ş. SÎRER (Sivas) — Sayın arkadaşlarım, 
hâkimler için ve orta öğretim öğretmenleri için 
de aynı neviden kanuni hükümlerimiz vardır. 
Bizim bu kanunumuzda da bu türlü hükümle
rin bulunması otomatik olarak milletvekilliğin
den ayrılacak olan zatın derhal üniversiteye av
det edebileceği mânasına değildir. O üniversitece 
yine istenen bir insansa, bir büyük değer ise 
üniversiteye dönmesi halinde maaş itibariyle ar
kadaşları hangi mertebeye ermiş bulunuyorlarsa 
bu mertebenin maaşı ile görevlendirilsin. Şerefli 
bir hizmet ifa etmiştir, bu hizmetinden dolayı 
birşey kaybetmesin. Mevzuubahis olan cihet bu
dur. Bunda hiçbir mahzur yoktur. Maddenin 
bu şekilde kabulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — önerge vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde geçen müddetin yeni ilmî 

rütbe alma noktasından mevcut hükmünün kal
dırılmasını teklif ederim. 

Siird 
S. Tuncay 

BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar... Almı-
yanlar... önerge nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Bu kanunun hüküm koyma
dığı hallerde genel hükümlere uyulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Ankara'daki Hukuk, Dil ve 
Tarih - Coğrafya, Fen ve Tıp Fakültelerini içi
ne almak üzere «Ankara Üniversitesi» kurulmuş
tur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — 1416, 3458, 4121, 4204, 4635, 
4489 ve 4499 sayılı kanunlar hükümleri saklı kal
mak üzere Ankara ve İstanbul Üniversite ve fa
külteleri ve İstanbul Teknik Üniversitesiyle il
gili kanunlarla 2777 sayılı kanunun 6 ncı mad
desi ve 4 Mart 1326 tarihli kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu bölüm 
Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümle
rine uygun olmak üzere Ankara ve İstanbul 
üniversiteleriyle İstanbul Teknik Üniversitesi
nin kuruluş kadroları hakkındaki kanun tasarı
ları, ençok Ekim 1946 ayı sonuna kadar Büyük 
Millet Meclisine sunulmuş bulunacaktır. Bu 
kadrolar Büyük Millet Meclisince kabul edilin
ceye kadar bu kanunun yayımı tarihinde yürür
lükte bulunan kadroların uygulanmasına devam 
edilir. Bu kadrolarda görevli memur ve hizmet
liler yeni kadrolar yürürlüğe girinciye kadar bu 
kanunun kabul ettiği yeni hizmetleri yapmakla 
görevi endi rilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı 1 Kabul eden
ler... Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 
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[ gibilerin yüksek mühendis veya mimar diplo

ması aldıktan iki yıl sonra girebilecekleri «Ye
terlik» imtihanını başarmış bulunmaları şarttır. 
Bu imtihanların konulan, şekilleri ve ilgililerin 
yapmaları gerekli staj süreleri özel bir tüzükle 
belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Efendim, 18 nci maddenin görüşülmesi sıra
sına Millî Eğitim Bakanın gösterdiği lüzum üze
rine Komisyonumuz, Tıp Fakültesi mezunların
dan askerlik veya sivil mecburi hizmeti olan
lar için geçici bir madde ilâvesini kabul etmişti, 
Bunlardan yeterlik imtihanından veya uzmanlık 
imtihanından sonra ayrıca doçentliğe girecekle
rin ayrıca stajdan istisnaları hakkında; yine, 
uzmanlık sahası bulunmıyaü tıp dallan için de, 
geçici olarak bir sistem kabul ettik, Bunlara mü-
taallik hükümleri muvakkat yedinci madde ola
rak sunuyoruz. Kabulünü rica ediyoruz. 
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GEÇlCÎ MADDE 2. — 1947 yılı üniversite 

katma bütçeleri yürürlüğe girinciye kadar üni
versitelerin ihtiyaçlan Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesindeki ödeneklerle sağlanmağa devam olu
nur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Bu kanunun yayımiy-
le kurulacak olan Ankara Üniversitesinin rek
törlük kadrosu ile her üç üniversitede kurulma
sı gerekli saymanlık müdürlükleri kadroları 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları ve rektörlük ek 
görevine ait 2 sayılı cetvelde gösterilen kadro 
4644 sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısımlarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Ordinaryüs profesör 
veya profesör sayısı beşi geçmiyen fakültelerde 
profesörler kurulu kurulmaz. Bu fakültelerin 
profesörler kuruluna ait işleri yönetim kurulun
ca yürütülür. Yalnız öğretim üyesi seçimleriyle 
ilgili işler, üniversitelerarası, kurulun uygun bu
lacağı benzeri bir fakülte profesörler kuruluna 
ilgili fakülte profesörlerinin katılması suretiyle 
kurulacak geçici kurul tarafından yapılır. 

BAŞltAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADE 5. — Teknik üniversitelerin 
türlü mühendislik ve mimarlık kolları meslek 
derslerinin profesörlüklerine, dışanda meslek ça
lışmaları, eserleri ve yayımlariyle üstün başanljr 
uzman olarak tanınmış kimseler de, fakülte profe
sörler kurullarının üçte iki çoklukla yapacak
ları teklif senatoca uygun görülmek ve üniver
sitelerarası kurulca onanmak şartiyle tâyin olu
nabilir. Bu maddenin uygulanma süresi on 
yıldır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Yeter sayıda doktora 
yapmış yüksek mühendis veya yüksek mimar 
yetişinceye kadar, on yıl süre ile teknik üniver
sitenin mühendislik ve mimarlıkla ilgili kürsü
lerinin doçentlik imtihanlarına girmek istiyen 
yüksek mühendis veya yüksek mimarlardan dok
tora yapmış olmak kaydı aranmaz. Yalnız bu 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Üç yıllık kıta hizmeti
ni yapmış asker doktorlarla Sağlık Bakanlığına 
dört yıllık mecburi hizmetini eylemli olarak 
yapmış sivil doktorlardan uzmanlık imtihanını 
kazandıktan sonra doçentlik imtihanına girmek 
istiyenler, bu iki yılı beklemeden imtihana gi
rebilecekleri gibi tıpta uzmanlık kolu bulunmı-
yan kürsülerin doçentlikleri için üç yıl okullar
da başarı ile asistanlık etmiş ve yeterliğini bir 
imtihanla belirtmiş olmak da yeter görülür. Bu 
hükmün süresi beş yıldır. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanun gereğince 
kurulacak üniversite ve fakülte organlariyle 
ilgili ilk tecimler kanunun yayımlandığı tarihi 
takip eden 3ü gün içinde yapılır. îlk seçilecek 
rektörlerin ve senatolann seçimli üyelerinin se
çim süreleri üç yıldır. Seçimler yapılıncaya ka
dar bu kanunun yayımından önce tâyin edilmiş 
olan rektör ve dekanlar görevlerine devam 
ederler. 

Bu rektör ve dekanlar, bu kanun hükümle
rince rektör ve dekan seçilmedikleri ve öğretim 
görevinde bulunduklan takdirde 7 ve 11 nci 
maddelerde sözü geçen önceki rektör ve dekan 
sıfatiyle yönetim kurullarına ve senatolara gi
rerler. 
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BAŞKAN" — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 9. — Esas görevi üniversi
te dışında olup da 3888 sayılı] kanuna göre üni
versite veya fakültelerde akademik unvanlarla 
öğretim işi yapanlar, bu unvanlarını ve görev
lerini muhafaza edecekleri gibi bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten başlıyarak beş yıl için
de öğretim görevini yeğlerlerse bulundukları ay
lık derecesi üzerinden öğretim üyeliğine geçe
bilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 10. — Bu kanunun yayı
mından önce doçentlik imtihanlarını başarmış 
veyahut profesörlüğe seçilmiş veya yükseltilmiş 
olup da kanunun yayımlandığı tarihte işlemleri 
tamamlanmamış olanların hakları saklı tutulur. 

Kanunun yayımından önce uygulanan esas
lara göre başlamış olan doçentlik imtihanları 
aynı yolda sonuçlandırılır. 

E. ERGÎN (Mardin) — Bu geçici madde, ta
şıdığı şümul ve genişlik mahiyeti dolayısiyle 
asıl kanunun ruhuna aykırı bir şekilde tatbikatta 
neticeler göstereceği kanaatiyle söz almış bulu
nuyorum. Bu tasarı ilim müesseselerinde vazife 
alacakların yüksek vasıfları üzerinde pek büyük 
titizlikle durmuştur. Bu geçici maddede ise (ka
nunun yayımından önce uygulanan esaslara 
göre başlamış olan imtihanlar eski esaslara göre 
sonuçlandırılır) deniyor. Bu geçici maddenin 
ihtiva ettiği hüküm benim görüşüme göre şu de
mektir: ilim ehliyeti bakımından doçent olmaya 
lâyık seviyeye erişmemiş olanlar dahi üniversite 
camiasına şu sırada girer ve girebilir diye açık 
bir aralık kapı teşkil etmek demektir. Asıl ka
nuna velevki muvakkat olsun ehliyetsiz olanların 
tam doçent olabilmek vasıflarını haiz olnıryan-
larm o gedikten içeriye girerek üniversite camiası 
arasında ilmî seviyeyi daha eksiltmek için bir 
fırsat vermek demektir. 

Arkadaşlarım, burada müktesep hak nazari
yesi dahi yer tutmaz. Çünki orta yerde kazanıl
mış bir hak yoktur. Belki kazanılması istenilen 
vasıflar vardır, belki daha ziyade Türk Üniver
sitesi camiasının, Türk ilim ve irfanının kazanç
larını temin etmek vardır. Ehil olmamıştır, 

ehil değildir fakat dört ay evvel, altı ay evvel 
hattâ açılmış imtihana eksik vasıflarla girmiş 
olanlara bu hakkı tanımak yarının memleket ir
fanına karşı haksızlık edilmiş demek olur. 

Bugünkü kanunun gayesi üniversite ruhunun 
ve ilmî zihniyetin genç nesillere bağladığımız 
ümidi gerçekleştirecek seviyeye yükselmektedir. 
Bu itibarladır ki bu kanun yayınlandıktan 
sonra her ne nam ile olursa olsun bir fedakârlık 
yapmamalıyız. Mütezarrır olması melhuz olan 
bir hakkı muhafaza etmek değil, ancak memleke
tin irfanı hesabma kazanılacak kazançlarla il
gili ve ödevli bulunmalıyız. 

İşte bu kanaattir ki beni, bu muvakkat madde
nin, bu şahsi maddenin kaldırılmasını ve üniver
site tasarısından çıkarılmasını teklif etmek ce
saretini verdi. Bir takrir takdim ediyorum, ka
bulünü rica ederim. 

S. TUNCAY (Siird) — Zannederim ki, bu 
madde müktesep hakların mahfuziyet esasını 
korumak üzere sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Halbu ki bendenizin bildiğime göre, haklar 
ya kanundan ya mukaveleten doğar. Bu mad
denin ikinci fıkrasında ise kanundan doğmuş 
bir hakka istinat etmiyen kimseler de kazanıl
mış hak sahipleri gibi sayılıyorlar. Yani tasa
rının doçentlik için koyduğu doktorluk vasfında 
bulunmıyan bazı adaylar menfaatına ileri sü
rülen bu ikinci fıkranın ayakta kalmasına im
kân yoktur. Nitekim bu konu üzerinde muh
terem arkadaşımız Edip Ergin gayet mukni de
lillerle mâruzâtta bulunmuşlardır. Kendileri 
yanında ben de yer almaktayım ve aynı mak
satla bir takrir takdim ediyorum. 

C. BÎLSEL (Samsun) — Burada söylenen 
bir söz, beni kürsüye getirdi. Şimdiye kadar 
üniversitede doçentlik imtihanı veren arkadaşla
rımız ehliyetsiz olarak gelmişler, nasılsa bu şe
refi kazanmışlar ve bugün o mevkii işgal et
mektedirler. (Hâşâ sesleri). Böyle bir zehap 
uyandırdılar. Bunun yüksek ilim müessesele
rimize ve bu müesseselerde çalışan arkadaşları
mıza karşı ilk günde de arzettiğim ehliyete say
gı ile uygun görmüyorum. 

Doçentlik imtihanları, Üniversitede, kuruldu
ğu gündenberi en ciddi bir şekilde yapılmakta
dır. Ehliyetsiz hiç bir kimse doçentlik imtiha
nını kazanmamıştır. Bu itibarla bugüne ka
dar üniversitede doçentlik vazifesini yapmış 
olan arkadaşlarımıza karşı herhangi bir iddia-

224 — 



B : 63 12.6 
yi bertaraf etmek için söz almıya lüzum gör- [ 
düm. 

Tasarıda huzurunuza arzedilen maddede ne 
gibi bir gaye takip edildiğini yakmdan bilmi
yorum. Fakat şu düşünülebilir. Doçentlik im
tihanları kabul buyurduğunuz maddeler muci
bince senede bir defa açılacaktır. Bu gün bel
ki, birkaç kürsü vardır ki, onların açık doçent
likleri için imtihan açılmış ve başlamıştır. Bun
lara ihtiyaç vardır. Şimdi doçentlik imtihan
ları genel olarak açılmcıya kadar imtihanları 
durdurmak belki üniversitelerin çalışmalarına 
bir sekte getirebilir. Bundan dolayı zannediyo
rum ki, başlanmış imtihanların devamı istenili
yor. İmtihanların da şimdi kabul edilen imti
handan çok farklı değildi. Maddeyi olduğu 
gibi kabul buyurmanız faydalı olur kanaatm-
dayım. 

Y. ABAJ>AN (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar, Saffet Tuncay arkadaşımız bir noktaya 
temas ettiler. Dediler ki, (müktesep bir hak 
yoktur. Bu noktada durulacak bir şey yok zan
nediyorum. Maddenin ruhuna hâkim olan dü
şünce de müktesep bir hakkı müdafaadan ziya
de bir haksızlığı önlemek keyfiyetidir. Bende
niz kısaca doçentlik imtihan şeklini, tarzını ve 
safhalarını arzedeceğim. Bunu Yüksek Heyeti
nizin âdilâne karar vermesine müessir olacağı 
kanaatındayım. 

Bir kere fakültelere doçent olmak istiyenler 
umumi olarak ve müşterek bir esas olmak üzere 
bir kere bir lisan imtihanı geçirirler. Bugün
kü talimata göre ondan sonra bir de doçentlik 
yazısı denilen bir eser vüeude getirirler. Bu da 
kabul olunduktan sonra bir talebeye ders ver
mek şeklinde hocalarının da hazır bulunduğu bir 
ders verme imtihanı geçirirler. Bundan sonra da 
hocalarının iştiraki ile ve yalnız o bıranştan de
ğil, bulunduğu dalın her kısmını ilgilendiren 
her mevzuda profesörler kendisine sualler sorar
lar ve cevaplarını alırlar. Bu suretle de bir im
tihan geçer. 

Şimdi bunlar, safha safha olduğuna göre za
man ister. Farz buyurunuz ki, herhangi bir fa
kültede bir iki arkadaş, bilfarz doçentlik yazısı
nı yazmış ve kabul ettirmiş bulunsun. Henüz 
iki safhayı ikmal etmemiştir. Şimdi bu kanunla 
bu vakte kadar doçentlerden istenmiyen bu vas
fı aramak, doktoraya haiz olmalarını istemek 
insafsızlık olur. Bu suretle o vakte kadar yap- | 
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mış olduğu şey, keenlemyekün olduktan başka 
o zamana kadar doçentlik için istenmiyen dok
tora imtihanı vesaire gibi şeyleri de yükleme 
durumu vardır. Halbuki kabul etmek lâzımdır 
ki, ordinaryüs profesörlerimiz arasında doktora
yı haiz olmıyanlar mevcuttur. Bunların mevcut 
olmasmı bir noksanlık diye arzetmiyorum, fa
kat böyledir. Şimdi doktoraya tâbi tutmak ica-
bedecek ki, bu külfet yerine ve icabına göre üç 
hattâ beş seneye malolur. Bu bir haksızlıktır. 
insaf buyursun. Burada hakkı müktesep diye 
müdafaa edilecek bir durum yoktur. Amma hak
sızlık tarafına gitmekten de içtinap edelim. 

E. ERGİN (Mardin) — Sayın Cemil Bilsel 
arkadaşımız ifademde noksan varsa belki o nok
san dolayısiyle beyhude olarak heyecanlandılar. 
Ben bugünkü doçentlerle profesörleri zedeliye-
cek şekilde ehliyetsizliklerden bahsetmedim ve es
ki talimatnameyi noksanlıkla itham etmedim. 
Orta yerde bir hakikat vardır, onu siz de gö
rüyorsunuz. Üniversiteler doçentlik imtihanı 
talimatnamesi ve bir de bugün övündüğümüz 
bu tasarı ile o talimata göre doçent olabilmek 
için şu şu vasıflar aranmalıdır. Fakat bu ka
nuna göre o vasıftan başka daha iki vasıf bu-
lunmlıdır diyor. Biz bunu nasıl bir tam vasıf 
ve ehliyet ve tam bir yetişme sebebi olarak ka
bul ederiz ki, bugün ediyoruz. Beş vasıf lâzım
dır. Diğer üç vasıf ta lâzımdır. Bu nasıl söyle
nilir efendim? İmtihanın şekli icrası şudur : 
Başlamış olan bir lisan imtihanıdır. Eski tali
mat diyor ki; profesörler meclisinden seçilen bir 
jüri heyeti teşkil edilir, imtihanı bunlar tet
kik eder. Halbuki elimizde bulunan kanun di
yor ki; hayır, profesörler meclisinden seçilen üç 
profesör kâfi gelmez, bunların teşkil edecekleri 
jüri tam değildir. Bu jüri üniversitelerarası ku
rulca seçilmiş bir jüri heyeti olmalıdır. Görüyo
ruz ki arkadaşlar, bir taraftan imtihana girecek 
olanlar, bir taraftan da imtihanı yapacak olan
ların salâhiyetini bu övündüğümüz kanun tasa
rısı bu suretle telâkki ediyor. Ben bunu ifade 
etmek istedim. Bir imtihana girmiş olmak ve he
nüz neticesi taayyün etmemiş bulunduğu bir za
manda bu imtihanın netayici ve sonu hakkında 
yeni yeni hükümler konulacak olursa bu yeni 
hükümleri aramamak doğru mudur? Demek ki 
eski hükümlere göre bugün girecek olan, dün 
girmiş olanı kastetmiyorum ki heyecana sebe
biyet vermiş olayım, bugün girecek olanlardan 
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O vasıfları da aramak üniversitenin ilmî seviye- I 
sini lâyık olduğu makamda, mevkide tutmak de
ğil midir? 

K. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşlar; 
yüksek huzurunuzda tartışma konusu olan üni
versiteler kanunu, hakikaten ilim âlemimizde 
inkilâp yapan bir kanundur. 

Biz bununla Türk üniversitelerinin seviyesini 
dünya seviyesine çıkarıyoruz. Biz Türk Üniver
sitelerindeki imtihanları, Türk Üniversitelerinde
ki doçentlik, profesörlük şartlarını dünya üniver
sitelerdeki standartlardan hiçbir vakit aşağı gör
memek istediğimiz için bu yeni hükümleri koyu
yoruz. İstikbalin Türk Üniversiteleri muhakkak 
surette dünyanın diğer benzer müesseseleri ile 
aynı ayarda bir üniversite olacaktır. Bu yola 
giderken, bu kanundan evvel başlamış olan im
tihanlar eski şartlara göre tamamlanır demek 
çok yersiz olur. Bu yeni kanunla konulan nizam 
bundan sonra imtihana girecek doçentler, bun
dan sonra profesör olacak ilim adamlarına da 
aynen tatbik edilmelidir. Hattâ akla şu bile gele
bilirdi : 1933 senesinde üniversite reformunu 
yaptığımız zaman mevcut hakları tanımamış, bir 
çok hocaları çıkarmıştık, Hatıragelebilirdi ki 
bugünkü kanunla koyduğumuz standartlara uy-
mıyan doçent ve profesörleri de bu kanunla tas
fiye edelim . 

C. BÎLSEL (Samsun) — Onu yapamazsınız ki. 
K. GÜLEK (Devamla) — Halbuki yüksek 

heyetiniz böyle yapmadı. Bu kanunu eski mev-
cud hakkı müktesepleri kabul etti. Fakat bun
dan sonra bu ilmî imtihanlara girecek ve ilmî 
rütbeleri ihraz edecekler ancak yeni koyduğumuz 
nizamlara uymalıdırlar. Üniversitelerimiz için 
sağlamak istediğimiz dünya ayarındaki ilim sevi
yesini ancak bu suretle muhafaza edebiliriz. 

S. TUNCAY (Siird) — Umarım ki, Cemil 
Bilsel arkadaşımız, bendenizi de heyecanlı sözle
rine muhatap tutmuş değildir. 

Bendeniz maruzatımı sadece müktesep hak 
noktasından ileri sürdüm. Bir kerre hakkı mükte
sep ortada yoktur. Nitekim onun müdafii olan 
arkadaşlar bu noktayı teyid etmektedirler. Kal
dı ki, imtihana giren doçentlerin vasıfları bu
günkü kanuna nazaran bir ayrılık vardır. Eski
den doçentlik imtihanına girmek için doktor ol
mak lâzım değildi. Fakat bu kanun doktor olma
yı şart koşmuştur. Doktor olmak zannederim ki, 
bir tez yazmakla mümkündür. Onların tezleri de J 
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yoktur. Şu hale nazaran hem ortada hakkı mük
tesep yoktur, hem de bu kanuna uymamaktadır. 
Böylelerinin bu kanunda hangi esasa dayanmakta 
olduğunu halâ tâyinde şaşmaktadır. 

Dr. Profesör N. î. GÖZCÜ (İstanbul) — 
Efendim, benden evvel söz alan arkadaşlarım, 
yani bu maddenin aleyhinde takrir veren ve söz 
söyliyen arkadaşlarım haklıdırlar. Kendilerine 
tamamiyle iştirak ediyorum. Bu tekliflerinin 
doğruluğunu gözünüzün önünde tecessüm ettir
mek için bir misal arzedeceğim. Bugün gelen 
İstanbul gazetelerinde, İstanbul Üniversitesi 
için bir ilân var. Orada birçok doçent alına
caktır deniliyor. Lisandan imtihan yapılacağı 
ve bir hafta sonra da tezlerinin alınacağı yazılı
dır. Bir haftada tez değil, makale bile yazıl
maz. (Gülüşmeler) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL
TA (Rize) — Efendim, bu maddeyi niçin kabul 
ettik, onu arzedeyim. Takdir yüksek heyetinizin
dir. 

Elbette ki üniversiteye intisap edenlerin âza
mi ve sıkı bir imtihana tâbi tutulması gayet ta
biîdir. Biz maddeyi şöyle düşündük. Bir defa 
kanunun yayımından önce uygulanmağa başla
mış olan doçentlik imtihanlarından bahsediyor 
metin. Bundan evvel lisan ve lisan imtihanına 
tâbi tutulmuş ve kazanmış almaları şarttır. Da
ha evvel kabul buyurduğunuz 19 ncu madde de 
doçentlikten önce lisan imtihanının geçilmiş ol
ması şarttır. Doçentlik imtihanı bir tez tevdi 
etmeden başlayamaz. Bu suretle başlamış bir 
imtihan muamelesi dursun, üniversitelerarası 
heyet teşekkül etsin, aday doktora yapmamış 
ise yapsın demek ağır bir külfet kabul etmek de
mektir. Maddeyi biz bu noktaları gözönünde 
tutarak hazırlamış bulunuyoruz. Mamafih yük
sek heyet nasıl takdir ederse maddeyi ona göre 
düzeltmek kabildir. 

BAŞKAN — Sirer. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ R. 

Ş. SİRER (Sivas) — Sayın arkadaşlar; bu tasarı 
yarım saat sonra kanuniyet kesbedecek ve yarın
dan sonra yahut iki gün sonradan itibaren Tür
kiye 'de doçent olmak istiyen vatandaşlar, bu ka
nunun ihtiva ettiği hükümlere göre hazırlana
caklardır ve bu kanunun tazammun ettiği mü
tekâmil şekil gerçekleşecektir. Fakat bundan 
evvel mevcut esaslara, nizamlara göre hazırlan
mış, çalışmış, uğraşmışı yola çıkmış ve hedefin 
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önüne ^elmig insanların, genç vatandaşların kar
şısına birdenbire keskin bir duyar yükseltmek 
doğru değildir. Sayın Gözcü arkadaşımızın işa
ret buyurduğu gibi nizamlara aykırj bir takım 
hareketlen oluyor ise elbette Millî Eğitim Bakanı j 
derhal meseleye eikoyaeak ve düzeltecektir. 0-
nun iğin maddenin bu şekilde rkabulünü rica edi
yorum.-

;F. F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, 
hu maddeyi kâfi derecede açıklamaş olarak gere
miyorum. , Çünkü hakikaten koıoişyonl&rm mü
dafaa ettiği sekli tutsak bir türlü .arkadaşların 
yÜKÜttüğü mütalâaları nazarı itibara alsak onun 
da düşünülecek tarafları var. Onun için bendeniz 
bu işin bir parça daha aydınlatabnasını lüzumlu 
addediyorum. 

Şimdi müsaadenizle maddenin birinci fıkrası
nı okuyayım eğer elimizdeki metin ayni ise, çün
kü bu kanunun birçok maddeleri değişik Oku-
yaynm da denet buyursunlar. 

Geçiei madde 10. — «Bu kanunun yayamın-
dan önce doçentlik imtihanlarını başarmış» bu, 
bir vaziyet, 

«veyahut profesörlüğe seçilmiş veya yükseltil
miş olupta bu kanunun yayınlandığı tarihte iş
lemleri tamamlanmış ©lanlarm hakları saklı (tutu
lur.» 'Bu ne demektir. 

Şimdi, burada müteaddit vaziyetler vardır. 
Doçentlik imtihanını başarmış. Bunu kabul etti
ğimize göre bu imtihanları başarmış olmaktan son
raki, safha ne olacaktır? Bunu tâyin etmeli. Ya
vuz Abadan, mukteseb hak teşkil etmiyor dedi ve 
benim midemi bulandırdı. Sonra, bu doçentler 
hakkında bir hüküm konmazsa sonu ne olacaktır? 
İzah etmeli şu şöyle olursa bu olur. diye. Biz de 
anlamalıyız. 

Sonra profesörlüğe seçilmiş olan. zat ne ola
cak? Bu kanunun hükümlerine fundan sonra tâbi 
olmıyacak mı? Bu kabul edilirse, olamıyacak bina
enaleyh aydınlatonya muhtaç görüyorum, yani 
bu müktesep hak mıdır, değil midir? Bunu hâdise 
üzerine teker teker izah edip iyice anlatmaları 
lâzımdır. 

İkinci fıkra da yine bir karışıklık ihtiva ediyor. 
Bunun'da aydınlatılması lâzımdır. Onun için ar
kadaşlardan rica ederim, komisyon naanma vere
cekleri izahatta şöyle olursa bu snefciee hâsıl olur. 
böyle olursa şu netice hâsıl olur diye misaller 
göstermek ssurçıtiyle konuyu iydoe açıklasınlar. 

.19*6 >Q : I *" 
Y . ^ B A D L I N (Eskişehir) — JBfendim,; .Sa^ıt 

Düşünsel arkadaşımızın birinci fıkra hakkında
ki tereddüdüne pek mahal »görmiyorum. Çünkü 
o ?şunu i&de e4iy©?. Bununa üzerinde mükteeıep 
hak yoktur demedim. .Müktesep hak vardır. 
Y;ani ib» ksşnun» kadar do§«aat vasfını almış ve
yahut fprofesnrlüğe seçilmiş olupta herhangi bir 
sebeple muameleleri tamamlanmamış zevatın 
profesör ve dog.ent unvanları nnaMuz kalıyor ve 
bu bir hakkı müktesep olarak t anmıyor. $ u bir 
hakkı mükteseptir, bunu kabul ediyoruz. Jkiıı-
ci Akra İd .bunun hakkı müktesep olarak müda
faasına imkân yoktur, yani henüz imtihan bit
memiş, doçent unvanım iktisap etmemiştir. Şim
di bu vakte kadar vatandaşlardan iştiyenlere, 
Reşat Sîrer arkadaşımızın pek güzel belirttiği 
gibi, falan şartlarla şu mesleğe intisap edebilir
siniz diye bir talimatname kqymu§uz. ^ i r bil
gin namzedi buna göre imtihana başlamış. İm
tihana başlamışın mânası şudur; lisan imtiha
nını vermiş demek imtihana başlamış demek de
ğildir. Çünkü önce lisan imtihanında muvaffak 
olduktan sonra ki, bu vakte kadar ki talimatna
meye göre Millî Eğitim Bakanlığı kendisinin 
doçentlik imtihanına girmesine müsaade eder, 
yani "namzet lisan imtihanını kazandıktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına bunu alâkadar fakül
teye bildirir. Ondan sonra Millî Eğitim Bakan
lığınca madem ki lisan imtihanını başarmıştır, 
bu arkadaş doçent imtihanına girer diye emir 
yazılır. Demek ki imtihana başlamak, doçentlik 
yazısıni yazmakla ve bunun kabulü ile tekemmül 
eder. 

Şimdi bu vaziyete kadar gelmiş bir arkadaş 
kendisinin sımutaksiri olmadan bu kanunla yal
nız son safhada - Yani sadece şifahi imtihan 
safhası kalmış iken - doktora vesaire gibi bu ka
nunun kayıtları ile nasıl mukayyet tutulsun 
böyle bir arkadaş yerine göre birbuçuk iki sene 
çalışarak lisan imtihanım verdikten sonra, te
zini yazarak kabul ettirmiş ise şimdi bunun sar-
fettiği emekler ne olacaktır? Eğer bu emekler 
kaybolacaksa, Yüksek Heyet buna karar ve
rirse mesele yoktur. Fakat maddenin ikinci fık
rası zaten sırf bu vaziyette olan pek mahdud 
bir kaç kişi için belki de hiç yok, bilmiyorum 
varsa onlar hakkında tasavvur etmedikleri bir 
durumla karşılaşmasınlar diye konulmuş bir ka
yıttır. Tekrar arzediyorum; lisan imtihanını 
başarmış olmakla esas imtihanı başarmış 
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ctegildir. imtihana başlamış olmak için te
zini yazmış olmak lâzımdır. Sayın Sözcünün 
söylediği beş gün için tez vermiye davet eder 
ilân keyfiyetine gelince, böyle bir ilânın yek-
nazarda gayet garip bir manzara arzedeceğine 
şüphe yoktur. Fakat düşünmek lâzımdır ki, 
doçentlik tezi nasıl olsa beş günde yapılamaz. 
Böyle birşey yoktur. Amma vatandaşlar var
dır ki, bu kanundan sonra çalışacak iki senede 
hazırlıyacaktır. Fakat bazılarının ellerinde ev
velden hazırlanmış tezleri olabilir. Bu şekilde 
böyle bir insan beş gün içinde tezini getirirse 
kabul etmemeğe sebep yoktur. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
— Düşünsel arkadaşıma şunu arzedeyim ki, mad
de esas itibariyle vazıhtır. Vuzuhsuzluk daha zi
yade üniversitelerin bu intihap muamelelerine, 
doçentlik muamelelerine mütaallik olan husus
lardır ki, bu maddenin kendisine taalluk ediyor, 
taallûk ettiği kanunun içindedir. Meselâ do-
çentnıiş, üniversite kurulu tarafından ehliyeti 
kabul edilmiş, intihap edilmiş, yazılmış Vekâ
lete, fakat henüz tasdikten çıkmamış. Tabiatiylc 
eski kanuna göre muamelesi tekemmül etmiş 
olan bir arkadaşa, bu kanun esaslarına göre 
muamele yapılması her halde kendileri tarafın
dan da tecvit buyurulmaz. 

İkinci frkraya gelince; sayın arkadaşlar, de
min de arzettim. Tezi verilmiş olan bir doçent
lik imtihanı tasavvur edin. Bu kanun çıktı diye 
artık senin ehliyetin yoktur, şunu şunu yap di
ye tezini iade etmek zannederim bu kanunun ta-
kibettiği gaye ile uygun düşmez. Bu itibarla 
Komisyon bu maddeyi şu şekilde tashih etmek
tedir. 

«Bu kanunun yayımından önce doçentlik tezi 
verilmek suretiyle başlamış olan doçentlik imti
hanları eski esaslara göre sonuçlandırılır.» 

M. E. K. SÖZCÜSÜ R. Ş. SÎRER (Sivas) — 
Bütçe Komisyonu süzcüsü arkadaşımıza iltihak 
ediyorum. 

K. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşlarım; 
burada hissiyatla hüküm vermeğe imkân yoktur. 
Bir vatandaş imtihana başlamış, emeği zayi ol
mak yazık olur, buna merhamet edelim vak
ti zayi olmasın için bu hükmü de kabul edi-
verelim demek yok. 

BÜTÇE Ko. SÜZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 
*— Böyle bir şey yoktur. 

.1946 0 : 1 
K. GÜLEK (Devamla) — Burada eğer bir 

emek varsa, müsmir ise, büyük bir emekle yaz
dığı tez kıymetli ise bu tez kaybolmaz. O tez da
ima elindedir ve daima onu doçentlik tezi ola
rak verebilir. Hiç bir mahzru yoktur. Fakat biz 
bugün yeni bir nizam koyuyoruz. Bugün üniver
site doçentlik kaidelerini yeniliyoruz, doçentlik 

seviyesini yükseltiyoruz. Bunu yaparken falan kim
se şu şadar zaman evvel talip olmuş, bunun için 
hazırlanmış ve kanun çıktığı zaman buna başla-
lamış oldu, buna devam ediverdim demek doğru 
değildir. Koyduğumuz yeni kaide eğer hepimiz 
kani isek ki doğrudur ve lâzımdır, bunu, derhal 
tatbik etmek lâzımdır. Eğer tez çalışması ve ha
zırlanması cidden kıymetli ise bunlar kayıp ol
mayacaktır. Bunların doçentliği yani şartların 
ikmalinden sonra yine işine yarayacaktır, bunlar. 
Yine kabul edilecektir. 

i BAŞKAN — Tursan. 
Gl. Ş. TURSAN (tçel) — Bendeniz bir keli

me söyliyeceğim. Eski şeraite göre, imtihana ha
zırlanmış bir doçent bugün bırakılırsa müşkülâ
ta uğrar deniyor. Fakat o, imtihanı devam etti
rirse yeni nimetlerden istifade edecektir. Aylığı 
artacaktır. (Tabiî sesleri). 

Binaenaleyh, madem ki devam edecektir. 
Biraz geç kalsa dahi yine şartların tahakkuku lâ
zımdır. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Efendim, Kasım 
Gülek arkadşımızın beyanları arasında bir nokta 
var ki iştirak etmemek gayri mümkündür. Eğer 
bir kimse doçentliğe girmek için hazırlanmış ve 
bir tez vermiş ise bunu her zaman kullanabilir. 
Bu kanunun şartları altrnda kullanabilir buyu
ruyorlar. Gayet doğrudur. Yalnız mahzur bundan 
yani eseri kullanmamaktan ibaret değildir. Şim
di yeni doçentliğe girecekler bu kanun hükümlerine 
tâbi tutularak bundan sonra doktora mükellefi
yeti de tahmil ediliyor. Fransada tahsil etmiş 
bulunan ve bugün doçent veya imtihana başla
mış bulunan arkadaşlar vardır ki bunlar dok
tora yapmış değildir; yani kendileri yeniden asis
tanlıktan doçentliğe gelecek insanlar gibi telâkki 
edilirse şimdi bunlara buyurun doktoranızı ta
mamlayın sonra tezinizi tamamlayın ondan son
ra doçent sıfatiyle karşıma gelin demek bende-
nizce bir haksızlık oluyor. Belki ben fazla hassa
siyet gösteriyorum benim adalet mizanıma göre 

I böyle bir hareket muhakkak ki haksızlık sayılır. 
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BAŞKAN — Başka söz îstiyen yoktur. Ko-

misoyn fıkrayı tadilen getirmiştir, onu okuyalım.) 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Bu kanunun yayı
mından önce doçentlik imtihanlarını başarmış 
veyahut profesörlüğe seçilmiş veya yükseltilmiş 
olup da bu kanunun yayınlandığa tarihte işlem
leri tamamlanmamış olanların haklan saklı tu-
tulur. 

Kanunun yayımından önce doçentlik tezi ve
rilmek suretiyle başlamış olan doçentlik imtihan
ları eski esaslara göre sonuçlandırılır. 

S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim, gerek 
komisyonun ve gerek Yavuz arkadaşımızın söy
ledikleri şu bakımdan doğrudur ki, burada bir
kaç kişi sızacak (Gülüşmeler). Yani birkaç kişi 
istifade edecektir. Bu işte nihayet üç beş ki
şidir. bu ya var, ya yok. îşe başlamıştır. Bir 
eksiklik var ki, öteki eksiklik kabili iadedir. 
Üç yerine diğer fakültelerden de birkaç adam 
daha girebilir. Fakat arkadaşımızın sözüne ilâve 
etmek istiyorum; Komisyon sözcüsiyle mutabı
kım. Bunların mağdur olmamasını istiyorum. 
Bendenizin de noktai nazarım vardır. Bu 
imtihanlar bütün medeni memleketlerde yoktur. 
Bakarlar, bir adamın terakkisine, çalışmasına, 
bakarsınız günün birinde de o adamın haberi ol
madan üniversite onu yazar, privat doçent 
olur. Bir müddet geçer, bakarlar ki, başka tür
lüdür, prodüktiftir, yazarlar, ordinaryüs olur. 
Yine bir müddet geçer daha da yükselir. Bu 
noktai nazardan bendeniz içimden geçen muha
kemeyi söylüyorum, içinizde benim fikrimi ka
bul edecek, maarif medeniyetlerinin kurulduğu
nu eğitim tarihinde görmüş arkadaşlar varsa 
bilirler, böyle iki üç kişi sızacakmış, imtihan
ları nakıs şekilde olmuş, pek üzerinde durulacak 

. mesele değildir. Bu teklif ve Abadan'm, Komis
yonun teklif ettiği şey bu geçici devirde o kadar 
trajik bir şey değildir. 

(Kâfi, kâfi sesleri) . 
H. YALMAN (Ordu) — Bir sual soracağım. 

Bu maddeyi Hükümet teklif etmemiştir, Millî 
Eğitim Komisyonu da teklif etmemiştir. O hal
de Bütçe Komisyonu tarafından mı, teklif edi
liyor? 

İşlemleri bitmemiş olanlar var mı? 
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) 

—Efendim, Bütçe Komisyonunda tetkik esna
sında görülen ihtiyaç üzerine Hükümetin de işti

rakiyle bu madde ilâve edilmiştir ve bir ih
tiyaç mahsulüdür. 

MÎLLÎ EĞÎTÎMÎ Ko. SÖZCÜSÜ R. Ş. SÎ-
RER (Sivas) — Millî Eğitim Komisyonu da iş
tirak ediyor. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 9 ncu maddenin, arzettiğim sebepler 

dolayısyle kaldırılmasını teklif ederim. 
Mardin Milletvekili 

Edip Ergin 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar ... Almı-
yanlar Nazarı itibare alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin son fıkrasının kaldırılmasını 

teklif ederim. 
Siird Milletvekili 

Saffet Tuncay 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı 
itibare alınmamıştır. 

Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 11. — Bu kanunun yayı
mı tarihinde ayrı ayrı üniversitelerde veya 
okullarda öğretim üyeliği bulunanlar, bu ka
nunun yayımını takip eden yirmi gün içinde 
hangi görevlerini esas kabul ettiklerini ilgili üni
versiteler rektörlüklerine yazı ile bildirmekle ödev
lidirler. Yeğledikleri görevin kadro aylığı hak 
kazanmış oldukları derecenin altında bulundu
ğu takdirde aradaki fark tazminat olarak ken
dilerine ödenir. Bu gibiler derecelerine uygun 
olarak ilk açılacak kadrolara tâyin olunurlar. Bu 
suretle arada geçen süre kazanılmış dereceleri
ne karşılık olan kadroda geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 12. — Bu kanunun yayı
mı tarihinde üniversitelerde asistan olarak gö
revli bulunanların 38 nci madde ile geçici 6 ve 
7 nci maddeler gereğince vermekle ödevli ol
dukları doktora, uzmanlık veya yeterlik imti
hanları için belirli süre, bu kanunun yayımı ta
rihinden başlar. 

Ancak bunların doçentlik imtihanlarına gi
rişlerinde, asistanlıkta geçirdikleri eylemli hizmet 
sürelerinin iki yıldan fazla olan kısmının yarı-
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sr, doktora imtihanını verdikten ^veya tıpta uz- I 
manlrk yetkisini kazandıktan veyahut mühen
dislik veya mimarlıkta yeterlik imtihanını ba
şardıktan sonra on sekizinci maddenin (B) !f&-
rası gereğince eylemli olarak çalışmakla ödevli 
bulundukları hizmet süresinden indirilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. — Bu kanunun yayı
mından önce Gulhane Askerî Doktorluk Tatbi
kat Okulunda profesör unvanını kazanmış olan
lar, bu kanun hükümlerine göre üniversite pro
fesörü seçilebilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 14 ncü madde de Komisyona giden 
maddelerle alâkadar olduğu için Komisyona ve
riyoruz. 

GEÇÎCÎ MADDE 15. — Bu kanuna ilişkin 
(3) sayılı cetvelde yazılı hizmetli kadroları, 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları kısımlarına 
eklenmiştir. 

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

GEÇÎCt MADDE 16. — Bu kanunun yayı
mı ile kurulacak olan Ankara üniversitesi rek
törlüğünün 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. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 17. — 4304 sayılı kanun 
gereğince İstanbul Teknik Üniversitesi için ya-
pılmıya veya değiştirilmiye bu kanunun yayı
mından önce başlanmış olan işlerin tamamlan
masına Millî Eğitim Bakanlığınca devam olunur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

-26 nci madde Komisyondan gelmiştir, oku
tuyorum. 

. 1946 © : 1 
MİADDE 26. — Üniversite ordinaryüs ,profe-

sörkri, bir kürsünün yönetimi için üniversite 
profesörleri arasından tüzüğü gereğince seçilir
ler. Kürsü ordinaryüs profesörünün bu görevini 
yapmağa engel olacak bir durumu çıkarsa yö
netim. işi, profesörler kurulu kararı ve senato
nun onamı ile başka bir profesöre verilebilir. 

Ordinaryüs profesörlük için aranılacak .şart
lar şunlaı dır: 

a) Eanz beş yıl profesörlük etmiş olmak; 
b) Üstün değerde bilimsel araştırmalar, ya

yımlar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün 
haşarılariyle tanınmış olmak. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Efendim, Komisyona gönderilen iki madde 
vardır, bu iki madde gelmediği için yarın müza
keresini ikmal ederiz. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Antalya Milletvekili Mesud Çaikaya'nm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulmuş Karma Ko
misyon ravoru (*8/319) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Baporu yüksek oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Yalvo Kaplıcaları İşletme İdarecinin 
1943 yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay ve Maliye Ko
misyonları taporları (3/331) [2] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Maliye Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Raporu yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y.-îile:-... Iv.'.bıü edilmiştir.. 

[1] 175 sayılı basmayazı tutanağın somundadır. 
[2] 105 e ek basmayazı tutanağın sonunda ve 

evveliyatı 47 nci Birleşim tutanağındadır, 
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4. -— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku

ruluş ve Memurları Kanununda değişiklik yapıl
masına dair olan 3820 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/566) [1] 

. BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddele
re geçiyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair olan 3820 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce lüzum görülecek hava mey
dânlarında -teşkilât kadrolarjyle kayıtlı kalmak 
şartiyle birer Havayolları istasyonu sıhhi denet
leme merkezi açılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 13 . V . 1940 tarihli ve 3820 
sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kad
rolara, bağlı cetvelde gösterilen kadrolar eklen
miştir. 

CETVEL 
Havayolları istasyonan sıhhi denetleme 

merkezleri 
D. Kadronun adı Sayı Aylık 

7 Tabip 3 60 
12 Kâtip ve tephirci 3 25 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oya 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo-
-

[1] Birinci görüşülmesi 60 ncı birleşim tuta-
nağmdadır. 
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I rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/600) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair (kanu^ 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 29 . 
V . 1936 tarihli ve 2997 sayılı kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir:. 

CrEÇİCl MADDE — Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü merkez ve taşra kadrolarına dâ
hil her derece ve sınıftaki memurluklara , bu 
kanunda yazılı özel şartları taşıyan kimse bu
lunmadığı takdirde bu şartlar aranmaksızın beş 
yıl süre ile memur tâyin edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul buyuranlar.... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmişıtir. 

Efendim; işlerimiz fazlacadır. Tensip ve 
muvafakat buyurursanız yarın da toplanalım; 
(Muvafık sesleri.) 

Şu halde yarın saat 15 de toplanmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 19,30 r 

[1] Birinci görüşülmesi 60 net birleşim tuta-
nağındadtr. 



!f. B. M. M. Basımevî 



S. Sayısı: 105 e ek 
Yalova Kaplıcaları işletme İdaresinin 1943 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke

resi ve Maliye Komisyonu raporu (3/331) 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 10, VI. 1946 

Esas No. 31331 
Karar No, 40 

Yüksek Başkanlığa 

Yalova Kaplıcaları idaresinin 1943 yılı bi
lançosu hakkındaki Sayıştay Komisyonu rapo
runun, Kamutayın 6. V . 1946 tarihli toplan
tısında görüşülmesi sırasında Bize Milletvekili 
Tahsin Bekir Balta ve arkadaşları tarafından 
sunulmuş olan önerge üzerine Komisyonumuza 
verilmesine karar verilmiş olmakla adı geçen 
komisyon raporu incelendi. 

Kamutayca tasvip edilmiş olan Sayıştay Ko
misyonunun kararları, olayla ilgili hususlara 
maksur ve münhasır olup benzeri meselelerde 
hukuki bir tesiri olamaz. Bu itibarla Yalova 
kaplıacları hesapları hakkında Sayıştayın bun
dan evvel vermiş olduğu yetkisizlik kararının 
mütaakıp yıllara ait hesaplarda da aynı suret
le uygulanması zaruri değildir. Kaldı ki gerek 
Anayasa ve gerek Genel Muhasebe Kanunu hü
kümleri Sayıştayı Devletin gelir ve giderle
rini denetlemekle görevli ve yetkili kıldığı gibi 
3653 sayılı Yalova. Kaplıcaları Kanununun ruhu 

ve onun uygulanması şeklini gösteren yönetme
liğin 18 nei maddesi dahi bunu teyit etmekte» 
dir. 

Şu durum karşısında Komisyonumuzda Sa* 
yıştay Komisyonunun kararma iştirak eyle
mekte olduğundan keyfiyet Kamutayın tasdi* 
kma arzedilmek üzere bu rapor Yüksek Baş̂ -
kanlığa sunulur. 
Maliye Komis
yonu Bask. Y. Sözcü Kâtip 

İzmir İzmir Ankara 
Ş. Adatan Ş. Adatan M. Aksoley 
Afyon K. Afyon K. Antalya 

î. H. Baltacıoğlu 8. Yurdkoru Dr. O. Kahraman 
Bursa İzmir Kastamonu 

Dr. R. Oüran 8. Dikmen H. Çelen 
Malatya Siird Tokad 

M. N. Zabçı 8. Tuncay C. Kovalı 
Zonguldak 

Y. Z. özençi 





;^»f:' S. Sayısı: 175 
Antalya Milktvekilİ Mesut Çankaya'nın Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

Kurulmuş Karma Komisyon raporu (3/319) 

, v , ; V; %<ŞLşbakwıhk 15 .11. 1946 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 

ö»mko. 6-113, 6/471 ' ' \ ' , • » T)* 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

,r Jîı^rUTnj Beâeliye;iase işlerinde kanunsuz işlemi ve hareketlerde bulunan sanıklardan halen Antalya. 
^^e^yekili Mesut Çankaya hakkında Anayasanın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere, 
İçişleri Bakanlığından alman 9 . II . 1946 tarihli ve 81/175/76 sayılı tezkere örneğinin, ekli olduğu 
sörttştwma evrakiyte^rlikte ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Vıv,j >. ,• >>:v B a ş b a k a n 
Ş. Saraçoğlu 

. • . u : ı r , ! / • : . = '.- ; 

..Jgişleri Bafe^n.lı|«ıw 9.11.1946 tarihli ve 81 -175/76 sayılı yaısı örneğidir. 

Başbakanlık Yüksek Katına 

ii ^Sfssuîrum Belediye-iaşe işlerinde meydana gelen kanunsuz muamele ve hareketlerinden ötürü 
mülkiye müfettişliğince mahallinde yapılan soruşturma sonu düzenlenen fezlekeye göre hakların
da? ̂ Ak» 'Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin uygulanması istenilen sanıklardan halen Millet
vekili >bulunan eski ^Belediye Başkanı Mesut Çankaya'nın Miletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması gerektiğinden 92 parça evraktan ibaret soruşturma dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken kanuni muamelenin yapılmasına ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

İçişleri Bakam 
i ' Hilmi Uran 
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Anayasa ve Aralet Komisyonlarından Kurulmuş Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Karma 

Komisyonu . 
Esas No. 3/319 
Karar No, 8 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Belediye Başkanı bulunduğu sı
rada helediye işlerine kanunsuz işlem ve hare
ketlerde bulunmaktan sanık Antalya Milletvekilli 
Mesut Çankaya'nın Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılmasına dair Başbakanlıktan gön
derilen 15 Şubat 1946 tarihli ve 6/113 sayılı 
yazı ile ilişikleri komisyonumuza verilmekle İç
tüzüğümüzün 178 nci maddesi gereğince komis
yonumuz üyeleri arasından ad çekme ile ayrılan 
Hazırlama Komisyonuna verilmiştir. 

Hazırlama Komisyonununun yaptığı ineele-
me sonunda yazmış ve komisyonumuzda okunmuş 

olan raporda gösterildiği üzere Mesut Çankaya'nın 
üstüne atılan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı olan suçlar dışında kaldığı 
anlaşılmakla hakkında yapılması istenilen kovuş
turma ve yargılamanın bu seçim sonuna bırakıl
masına karar verildi. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulmuş Karma 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Gümüşane İstanbul 

II. F. Ataç Z. Karamursal 

10 .VI . İUÛ 

Kâtip 
Tokad 

R. Erişkin 

Çorum 
M. Cantekin 

Denizli 
N. Küçüka 

İstanbul 
K. Karabekir 

Kastamonu 
F. Ecevit 

Konya 
/ / . Karagülle 

Manisa 
F. Uslu II. 

Muğla 
/. Çalışlar 

Samsun 
/ / . Çakır 

Antalya 
N. Aksoy 

Balıkesir 
O. N. Bur (m 

Diyarbakır Denizli 
Dr. î. T. öngören H. Günver 

Erzincan 
A. Fırat 

İzmir 
E. Oran 

Keyseri 
R. özsoy 

Kırklareli 
F. TJmay 

İçel 
77. 8. Tamnöver 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
8. Artel 

Kütahya 
M. Erkmen 

Mardin 
8. Menemencioğlu 

Rize 
S. A i IHlemre 

Sinob 
(7. Atay 

Mardin 
E. Ergin 

Samsun 
JP, Eügin 

Tekirdağ 
F. Öztmk 


