T.C
Resmî Gazete
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idare ve yatı işleri iğin
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
umum Müdürlüğüne
müracaat olunur

18 H A Z İ R A N

1946

SAYI: 6336

SALı

KANUNLAR
S a ğ l ı k ve Sosyal Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı K u r u l u ş ve M e m u l 
l a r ı K a n u n u n d a d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı n a d a i r olan 3820
s a y ı l ı k a n u n a ek K a n u n
Kabul tarihi. 12/6/1946

Kanun No: 4929

Madde 1 _ Hudut ve Saihiller Sağlık Genel Müdürlüğünce lüzum
görülecek hava meydanlarında teşkilât kadrolariyle kayıtlı kalmak şartlyle birer Havayolları istasyonu sıhhi denetleme merkezi açılır
Madde 2 _ 13/5/1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde yazılı kadrolara, bağlı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir
Madde 3
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 4 _ B u kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanları yürütür

Geçici Madde _ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
kadrolarına dâhil her derece ve sınıftaki memurluklara, Ibu kanunda ya
zılı özel şartlan taşıyan kimse bulunmadığı takdirde bu şartlar aranmak
sızın beş yıl süre ile memur tâyin edilebilir
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihmde yürürlüğe girer
Madde 3 _ Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür
14/6/1946 '
ı*o

T a p u ve K a d a s t r o Genel M ü d ü r l ü ğ ü k u r u l u ş ve g ö r e v l e r i
h a k k ı n d a k i K a n u n ile b o n ı ı n e k , d e ğ i ş i k l i k ve t ü e ü s ü
1
Kanunlar •
Tapu ve Kadastro Umum M ü d ü r l ü ğ ü t e ş k i l â t ve vazifelen
h a k k ı n d a Kanun
5/6/1936
[Bu Kanuna b a ğ l ı kadro c e t v d l e n 3656 s a y ı l ı Kanunun
25 ı n c ı maddesiyle k a l d ı r ı l m ı ş t ı r 1
Tapu ve Kadastro Umum M ü d ü r l ü s ü n ü n A d l i y e V e k â l e t i n e
b a ğ l a n m a s ı n - ı dair (Kanun
14/7/1939
Tapu ve Kadastro Umum M ü d ü r l ü ğ ü t e ş k i l â t vc vazifelerine
dair olan 2997 s a y ı l ı Kanunun 5 ıncı maddesinin d e ğ i ş t i r i l 
mesi h a k k ı n d a Kanun
24/5/1943

İ4/6/1946
C E T V E L
Havayolları

istasyonları

7
12

sıhhi denetleme merkezleri
2/10914

D.

Kadronun adı

Sayı

Aylık
60
25

Tabip
Kâtip ve Tephire!

[ S a ğ l ı k vo SoBynl Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı K u r u l u ş le M e m u r l a r ı h a k k ı n d a k i Kanuu ile bunun
31/10/1945 tarihine kadar y a y ı m l a n a n ek ve d e ğ i ş i k l i k l e r i İ l e Bakanlar Kurulu K a r a n 6145 s a y ı l ı
Hosmi Gazoto'ye i l i ş i k y ı l l ı k Fihristin 7 n c ı s a h ı f e a ı n d e k i 4781 « a y ı l ı Kanun b a ş l ı ğ ı a l t ı n a t a h ş i y e
edilmiştir.]

81/10/1945 den sonra yayımlanan

Reın
Dftatuı
TertiD

fl„.

Bulığı

4848

S a ğ l ı k ve Sosyal V a r d ı m B a k a n l ı ğ ı K u r u l u ş ve M e m u r l a r ı
Kanununun bazı maddelerinin d e ğ i ş t i r i l m e s i n e dair olan
4258 s a y ı l ı Kanuna b a ğ l ı kadrolarda d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı
h a k k ı n d a Kanun
26/1/1946
S a ğ l ı k ve Sosyal Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı K u r u l u ş ve M e m u r l a r ı
Kanununa bazı b ü k ü m l e r eklenmesine ve 4258 s a y ı l ı Kanuna
• bağlı kadro cetvellerinin d e ğ i ş t i r i l m e s i n e dair Kanun

15/2/1946

—

Cilt

—

Sıhlf*

—

Gaıet»
Say!

6233

T a p u ve K a d a s t r o G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü K u r u l u ş ve g ö r e v 
l e r i h a k k ı n d a k i k a n u n a g e ç i c i b i r m a d d e eklen
mesine d a i r K a n u n
Kanun No: 4930

Kabul tarihi: 12/6/1946

Madde 1 _ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 29/5/1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir:

Dua tor
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Tüzük :
ve Kadastro Umum Müdıırlnğu T e f t i ş Heyeti Nizamna
15/5/1939
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Y a b a n c ı memleketlerle g e ç i c i mahiyette Ticaret A n l a ş 
m a l a r ı Ve M o d ü s v i r v e n d i l e r akdine ve b u n l a r ı n ş ü m u l ü n e
g i r e n m a d d e l e r i n g ü m r ü k resimlerinde d e ğ i ş i k l i k l e r
y a p ı l m a s ı n a ve A n l a ş m a y a y a n a ş m ı y a n Devletler m u varedatma k a r ş ı tedbirler a l ı n m a s ı n a yetki v e r ü m e s i
h a k k ı n d a k i 4582 s a y d ı K a n u n a ek K a n ı m
Kanun No. 4931

Kabul tarihi: 13/6/1946

Madde 1 _ Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaş
maları ve Modüsvivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddele
rin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve Vnlaşmaya yanaş
mıyan Devletler muvaredatma karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesi
hakkındaki 4582 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yazılı süre iki yıl uzatümıştır.
Madde 2
Bu kanun 13 Haziran 1946 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
14/6/1946
Başlığı
İlgili

Damar
Tertip

CUt

Sohlte

Raimi
Gueu
San

Kanun :

Y a b a n c ı memleketlerle muvakkat mahiyette Ticaret Anlat
malan \e M o d ü s v i v e n d i l e r akdine ve b u n l a r ı n ş ü m u l ü n e giren
maddelerin g ü m r ü k resimlerinde d e ğ i ş i k l i k l e r y a p ı l m a s ı n a
ve a n l a ş m a y a
y a n a ş m ı y a n Devletler
muvaredatına
karşı
tedbirler a l ı n m a s ı n a salahiyet veribnesi h a k k ı n d a Kanun
1S/6/1944
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47»

(Resmi Gazete)

Sahife: 10778

Basın Birliği Kanununun kaldırılması
hakkında Kanun
Kabul tarihi- 13/6/1946

Kanun No: 4932

Madde 1 _ 28/6/1938 tarihli ve 3511 sayılı Basın Birliği Kanunu
kaldırılmıştır. Türk Basın Birliğinin borç ve alacakları ve mevcutları 3512
sayılı Cemiyetler Kanunu hükümlerine uygun olarak tasfiye edilir
Geçici Madde _ Bu kanunun yayımı tarıhme kadar kendilerine
basın kartı verilen birlik mensupları, yeni meslek kurumları içinde teşkılâtlanmalaıına kadar 3511 sayılı Kanunun 31 mcı maddesiyle tanınan
haklardan faydalanır.
Madde 2
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
14/6/1946
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K a l d ı r ı l a n K inlin
B i r l i ğ i Kanunu
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2
S o z u trefien
Cemiyetler Kanunu

Resmî
Gazete
Savı

Duştur
Tertip

Kıınun

i n ö n ü Armağanları Kanunu
Kanun No - 4933

Kabul tarihi: 13/6/1946

Madde 1 _ B u kanun hükümleıine göre, Türk vatandaşlarından
hakedenlere, (İnonu değerlendirme) ve (İnönü özendirme) armağanlaıı
adları altında ıkı turlu armağan dağıtılır.
Madde 2
înönu değerlendirme armağanları yirmi beşer bin lira
lık üç armağan olup dünya ölçüsünde yüksek değer taşıyan
A ) Bilim eserleri;
B) Sanat eserleri;
C) İnsan veya hayvan sağlığına, yurdun savunmasına ve istihsalin
gelişmesine ve iyileşmesine yarıyan keşif ve ihtira sahiplerine verilir
Bu armağanlar, hakedenler bulundukça, yukardalki üç bölümden her
bin için uç yılda bir verilir. Bölümler sıraya konarak her yıl bir bölüm
için armağanı hakeden karaı laştırılır.
Madde 3 _ İnönü özendirme armağanları, beşer bin liralık on ve
üçer bin liralık on beş armağan olup yurt ölçüsünde yüksek değer taşıyan:
A) Bilim eserleri sahipleri;
B) Sanat eserleri sahipleri,
C) İnsan veya hayvan sağlığına, yurdun savunmasına ve istihsalin
gelişmesine yarıyan keşif ve ihtira sahipleri ile tarım ve endüstri alanlannda istihsalin artmasını sağlıyacak olağanüstü başarı gösterenlere;
Hakedenler bulundukça, her yıl dağıtılır.
Madde 4 _ İnönü armağanlarına hakedenleri belirtmek üzere, her
uç yılda bir, bırı bilim, diğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtıralarla üstün
başarılar ıçm uç Jurı Komisyonu kurulur Jüri Komisyonlarının üyeleri
uç Juri Komisyonunun her bırı için ikişer tane olmak üzere her Fakülte
ve Yüksek Okul profesörle t veya öğretmenler (kurullarınca gösterilen
adaylar arasından Bakanlar Kurulunca seçilir Jüri Komisyonlarının dördü
asıl, üçu yedek olmak üzere yedi üyesi bulunur
Komisyonlar başkanlarını kendi aralarından seçerler. Juri Komis
yonları başkanlığa bağlıdır
'Madde 5
Üç Jüri Komisyonunun ilk üyeleri bu kanunun yürür,
luğe girmesini kovuşturan bir ay içinde seçilir
Madde 6
İnönü Değerlendirme Armağanına hangi eser, keşif ve
ihtiram lâyık olduğunun Jurı Komisyonlarınca incelenmesini;
A) Üyesi bulunduğu Jüri Komisyonundan, o komisyon üyeleri:
B) Her Jüri Komisyonundan Fakülteler ve Yüksek öğretim ve B i 
lim Araştırma Kutumları,
Istiyebilirler
İnönü özendirme Armağanı için bu incelemenin yapılmasını
A) İnönü Değerlendirme Armağanı için inceleme isteyebilecek
olanlar;
B) B u armağana lâyık olduğunu İddia edecekler veya bunların mi
rasçıları;
îstiyebilirler.
Bu maddede yazılı istemlerin armağanın verilme gününden beş ay
önce Jüri Komisyonuna verilmesi lâzımdır.
Madde 7 _ Juri Komisyonları, gereken konular için, lüzumlu gör
düğü sayıda üyeleri bulunan, geçici Jüri Komisyonları kurabüirler. Ge
çici Jüri Komisyonlarının kararları, bunları kuran Jüri Komisyonlarının
onayı i l e ° y h ı f e girer.
Jüri Komisyonları, gerektiğinde Komisyon dışındaki bilim adamları
ile ve" uzmanlarla danışmalar yapabilirler.
urur

Madde 8 _ Jutı Komisyonları, dört üyesinin hazır bulunmasiyle top
lanır ve kararlarım oy çoğunluğu ile verirler. Oy eşitliğinde çokluk baş
kanın bulunduğu yandadır özür dolayısiyle Komisyon çalışmalın ına katılamıyanların yerlerine ad çekme ile yedek üye alınır
Bir kışı, birden fazla Juri Komisyonunda üye olabiliı
Madde 9 _ Jurı Komisyonları, vermeği kararlaştırdığı heı arma
ğan için ayrı ayıı gerekçeli raporlar verir ve bu rapoılar üyelerinin İmza
ları altında yayımlanır
Madde 10
İnönü Armağanlarr 1946 yılı başından soma yapılan
ve yayımlanan eserlerle sağlanan keşif ve ihtiralara ve elde edilen başa
rılara verilir.
Madde 11 ._ Jurı Komisyonları armağanların veıilmeslııe İlişkin
kararlarını, her yıl Aralık ayının 20 ncı gününe icadaı Başbakanlığa ve
rirler
Bu kararlar, heı yıl Birinci İnönü Zaferinin yıl dönümüne raotlvyan
Ocak ayının 10 uncu gunu radyo ve gazeteleıle ilân olunur ve armağanlar
Başkentte ve gelemedikleri takdirde hakedenlerin bulundukları yerlerde
Hükümetçe tertiplenecek bir toıende bir anma madalyası vo diploma Ue
kendilerine verilir
Madde 12
(İnonu Armağanları Kaynak Akçası) adı altında, Millî
Bankaların birinde, Başbakanlık emrinde 2 000 000 liralık bir kaynak
kurulur. Bu kaynaktaki paralarla, en fazla İrat gotlıen Devlet tahvilleri
alınabilir
Bu kaynağın kurulmasını sağlamaık İçin 1947 yılı bütçesinden başlıyarak her yıl Başbakanlık bütçesine en aşağı 250 000 liralık ödenek
konulur.
İnönü Armağanlaıı ile Jüıı Komisyonlarinin her tüllü giderleri bu
kaynaktan ödenir.
Madde 13
İnönü Aımağanlaıı her türlü vergi, resim ve harçlnı
dışında tutulur Bunlar borç için haczedilemez Armağan alanların eser,
keşif ve ihtira ve başarılarına ilişkin her türlü hakları saklıdıı.
Anmağanr hak edenin ölümü halinde armağan mirasçılarına verilir
ve mirasçılar bu madde hükmünden faydalanırlar.
Madde 14
İnönü Armağanları Kaynak Akçasının idare şekli Ue
her türlü giderlerin ödenmesi ve muhasebe usulü ve bu kanun hükümle
rinin uygulanması yolu bir tüzük ile düzenlenil. Bu Kaynak Akçasından
yapılacak ödemeler Sayıştay vizesine ve Genel Muhasebe Kanunu hü
kümlerine bağlı değildir.
Madde 15 _ Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 16 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
14/6/1946
No

So7Ü
1050

Duştur
Tertip

Baslığı

Hecen

Muhasebeı

( Ilı

.Sshıie

İtenim
Uairtlr
Sayı

Knnun •

Umumiye Kanunu

14/6/1927

T ü r k Ceza K a n u n u n u n 141 ve 142 n c i m a d d e l e r i n i n
değiştirilmesi hakkında Kanun
Kanun No. 4934

Kabul titıild: 13/6/194b

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri aşağıda
yazıldığı şekilde değiştirilmiştir:
Madde 14ıl _ Memleket içinde, içtimai bir zümrenin diğerleri ü/e
rinde tahakkümünü tesis etmeğe veya İçtimai ıbir zümıcyl oı tadan kaldırmıya veya memleket içinde teşekkül etmiş iktisadi veya içtimai nizam
ları devirmiye matuf cemayetler tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idaıe
eden ıkimse İki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezaslyle cezalandırılır.
Memleket içinde, cemiyetin siyası veya hukuki herhangi bir niza
mını devirmek amacıyle yıkıcı cemiyetler tesis, teşkil, tanzim veya sevk
ve idare eden kimse ıkı yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezaslyle cezalan
dırılır
Bu maksatlara varmak için şiddet kullanılmakta istihdaf edilmiş
ise veya zor kullanılmış ise verilecek ceza beş yıldan on iki yıla kadar
ağır hapistir
Memleket içinde, cemıyetm siyası veya hukuki herhangi biı niza
mını zorla değiştirmek gayesiyle cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk
ve idare eden kimse beş yıldan on iki yıla kadar ağıı hapis cezaslyle ceza
landırılır
Gayesi Cumhuriyetçiliğe aykırı veya millî htoslyatı sarsmağa veya
zayıflatmağa matuf cemiyetleri tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idaıe
eden kimse bir yıldan üç yıla kadar ağır hapie cezasiyln cezalandırılır
Bu cemiyetlere İştirak eden kimse altı aydan iki yıla kadar hapis
cezaslyle cezalandırılır. İkinci ve dördüncü fıkralarda yazılı hallerde ceza
bir yıldaa üç yıla kadar ağır haptotir.
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Dağılmaları emi edilmiş olan yukarda yazılı cemiyetleri sahte nam
altında veya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim
veya sevk ve idare edenler hakkında verilecek cezalar üçte birden eksik
olmamak üzere arttırılır
Madde 142
Memleket içinde içtimai bir zümrenin diğerleri üze
rinde tahakkümünü tesis etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan kaldır
mak yahut memleket içinde teşekkül etmiş iktisadı veya içtimai nizam
ları devirmek veya siyası veya hukuki nizamları yıkmak ıçm propaganda
yapan kimse altı aydan i k i yıla kadar hapis cezasıyle cezalandırılır
Propaganda, yukardaki fıkrada yazılı hareketleri şiddet kullanarak
elde etmeğe matuf bulunduğu takdirde verilecek ceza beş yıla kadar ağır
hapistir.
Memleket içinde cemiyetin siyası veya hukuki herhangi bir nizamını
zorla yıkmak Içm propaganda yapan kimse beş yıla kadar ağır hapis
cezaslyle cezalandırılır.
Cumhuriyetçiliği veya millî hissiyatı sarsmak veya zayıflatmak için
propaganda yapan kimse altı aydan ıkr yrla kadar hapis cezaslyle ceza
landırılır
'Yukarkı fıkrada yazılı fiilleri öven veya ıyı gördüğünü söylıyen
kimse de aynı cezaya çarptrrılır.
Madde 2 _ Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 3 — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütül
14/6/1946

T ü r k Ceza K u n u n ı ı ile b u n ı t n ek \c d e ğ i ş i k l i k l e r i ve
T . B M. M . K a r a r ı
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Türk C c / ı k ı m ı n u n u n 160 ncı m a d d e m i d e ğ i ş t i r e n Kanun
1303-8 ut) ılı kanunin k n l d ı ı ı l m i K t ı r 1
16/7/1931
Turk Cıva Kanununun 158 ıncı maddesine ıkı fıkra l l â v c s ı n r
dair Kanun
3/8/1931
Türk O / a Kanununun bn/ı "maddelerini d e ğ i ş t i r e n Kanun
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20/6/1933
Tıırk C ı / a Kanununun bazı maddelerini d e ğ i ş t i r e n Kanun
23/6/1936
Turk C ı / n Kanununun
b a / ı maddeleriyle 3038 n u m a r a l ı
kanundaki muvakkat m a d d e v ı d e ğ i ş t i r e n Kanun 11/271937
lıırk 0<v ı Kanununun b a / ı maddelerini d e ğ i ş t i r e n K-tnun
16/7/1938
I urk ( I Z I kanununun 494 uncu maddenin d e ğ i ş t i r e n kanun
14/7/r939
Tnık C r / a Kanununun bazı n ı a d d e l e ı m ı d e ğ i ş t i r e n Kanun
6/6/1941
Turk ( r7iı Kanununun 480 vc 482 ncı maddelerinin değişti
r ı l ı n e - ı n c dair Kanun
18/12/1911
2
t
n. M . M . K u r a r ı
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Matbuat Kanununun 50 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun
Kabul tarihi 13/6/1946

Kanun No 4935

Madde 1
25/7/1931 tarihli ve 1881 sayılı Matbuat Kanununun
50 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir
Madde 50
Turk Ceza Kanununun İkinci kitabının birinci babının
birinci ve-ikinci bölümlerinde yazılı cürümler yayım yoliyle işlendiği tak
dirde mahkemece, cürmün gerektirdiği eeza ile birlikte gazete veya mec
muanın bir aydan ıkı yıla kadar kapatrlmasma karar verilir
Yetkili mahkeme hükümden önce dahi kovuşturmanın her derecesin
de gazete veya mecmuanın kapatılmasına karar verebilir Şu kadar k i
kapatma suresi birinci fıkrada yazılı sürenin yukarı haddim geçemez
Bu suretle kapatılsın gazete veya mecmuanın yayımına devam eden
ler hakkında 18 mcı madde hükmü uygulanır
Böylece kapatılan gazete veya mecmuanın sorumluları kapatma süıesı içinde başka bir adla gazete veya mecmua çıkaramazlar
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Oenel Hükümler
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Maddt 1 _ TJnıversıteleı
fakültelerden, enstitü, okul ve bılımse
kurumlardan oluşmuş özerkliği ve tüzelkişiliği olan yüksek bilim, aı aş
tırma ve öğret'm birlikleridir
Her üniversitenin genel özerkliği ve tüzelkişiliği içinde, o üniversi
teyi oluşturan fakülteler de, bu kanun înukum'cr'n'- gore bilim ve yönetim
özerkliğine ve tüzelkişiliğe sahiptirler
Madde 2 _ Unıveısiteler ve bıı urıvers'teye bağ'ı olmayarak açıla
cak fakülteler birer kanunla kurulurlar
Üniversiteler içinde yeniden faku'teler ve okullar açılması, fakulte'erm veya okulların birleştirilmesi veyahut kaldırılması Senatoların teklifi
ve Millî Eğitim Bakanının onarruyle yapılır
Ümvers.te ve fakülteler, kendilerine bağlı olmak üzere yem ensti
tüler, bilim, araştırma, oğretnn ve yayım kurumlan açmağa yetkilidirler
Bunların yönetim şekilleri bağlı oldukları üniversite veya fakültelerce be
lirtilir Gerekenlerine ilgili üniversite Senatosu karariyle tüzelkişilik veri
lebilir
Bu madde uyannea açrlacak fakülte, enstitü, okul ve kurumlardan
yeni ödenek ve kadro alınmasını gerektirenler ıçm genel usullere uyulur
Madde 3 _ Üniversitelerin görevlen şunlardır
a) Öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünceli aydınlar
ve yüksek öğrenime dayanan mesleklere turlu bıhm ve uzmanlık kolları
ıçm ıyı haz'rimmış bilgi ve deney sahibi elemanlar, Turk devriminin ül
külerine bağlı ve millî karakter sahibi vatandaşlar olarak yetiştirmek
b) Memleketi ılgılendırenieı başta gelmek üzere butun bilim ve tek
nik meseleleri çözmek için bılımleı ı genişletip derinleştirecek inceleme ve
araştırmalar yapmak, bu çalışmalarda r'gıh mıl'î bilim ve araştırma ku
rumları ile ve yabancı veya uluslararası benzer kurumlarla işbirliği et
mek
c) Memleketin turlu yönden ilerleme ve gelişmesini ılgılendııen bü
tün meseleleri Hükümetle ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğ
retim ve inceleme konusu yaparak sorumlarını umumun faydalanmasına
sunmak ve Hükümetçe Millî Eğitim Bakanı vasıtasıyle istenecek incele
meleri yanarak düşüncelerim biletilmek
d) Araştırma ve incelemelerinin sonuçlaıını gösteren, bilim ve tek
niğin ilerlemesini sağlıyan her turlu yayımları yapmak, yardımcılara,
doktora adaylarına ve öğrencilerine yaptırmak
e) Turk toplumunun genel seviyesini yükseltici bilim verilerim sözle
ve yazı ile halka yaymak
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Madde 4
Fakültelerin organlaıı şunlardır
a) Genel Kurul,
b) Profesörler Kurulu,
c) Yönetim Kurulu,
d) Dekan,
Madde 5
Fakülte Genel Kurulları, ordinaryüs profesör, profesör
ve doçentlerle profesörü veya doğrudan" doğruya öğretime memur doçenti
bulunmıyan derslerin öğretim görevlilerinden kurulur
Genel Kurul, fakültelerin akademik çalışmalarını ilgilendiren husus
lar hakkında kararlar verir Fakülteyi ilgilendiren kanun, tuzuk tasarılarr
hakkında düşüncelerini bildirir Yönetmelik tasarılarını ve programları
hazırlayıp Senatoya sunar
Genel Kurul, her yarryıl başında toplanır Yönetim Kurulu lüzum gös
terdiği zaman olağanüstü olarak da toplantıya çağırılır Genel Kurul ka
rarlarının üçte i k i çokluk kazanamamış olanlarından, Yönetim Kurulunun
lüzum gösterecekleri, Fakülte Profesörler Kurulunda yeniden görüşülerek
karara bağlanır,
Madde 6
Profesörler Kurulu, fakültenin ordinaryüs profesör ve
profesörleri ve bıı dersin yönetimiyle bağımsız olarak görevlendirilen do
çentleri ile ayrıca seçilecek ıkı doçentinden kurulur Profesörler Kuru
luna katılacak bu ıkı doçenti, o fakülte doçentleri her ders yılı başında
kendi aralarından seçerler
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Fakültenin bütçe ışleı 1, secimler, oze! kanun ve tüzüklerle fakülteye
verilmiş olan veya Fakülte Yönetim Kurulunca gönderilen işler, Profesör
ler Kurulunda görüşülüp karara bağlamı
Fakültelerde kursu ve enstitülerin kurulması, kaldırılması veya bir
leştirilmesi hakkındaki teklifleri Profesoıler Kurulu yapar Bunlardan
yeni ödenek ve kadroya ihtiyat gösterenleı ıçrn genel usullere uyulur
Madde 7
Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında, öğretim görevi
başında bulunan önceki dekanla Profesörler Kurulunun ıkı yıl için ordi
naryüs profesör veya profesöı ler aras'iıdan seçeceği uç öğretim üyesin
den kurulur.
Yönetim Kurulu, fakülte tuzuk ve yönetmelikleri hükümlerinin ve ku
rullar kararlarının yerme getirilmesini sağlıyacak kaıar ve tedbirleri altı,
dekanın göreceği bütün işlerde kendisine yardım eder
öğrencilerin her türlü işlenilen Fakülte Yönetim Kurulunca incelenil
Bunlardan yazılma, çıkanlma, disiplin, öğretim ve ımlıhaıılaı a ait olanlar
hakkında takdire bağlı ve kesin kaı arlar verilir Ancak çıkarılma karar
larına karşı ilgililere bildirildiğinden başlıyarak beş gun ıçmde Senatoya
İtiraz olunabilir. Yönetim Kurulu ile Senatonun bu kararlarına karşı başka
hiç bir mercie başvurulamaz
Madde 8 —, Dekan, rkı yıl ıçm, Pıofesorler Kurulu tarafından fa
kültenin aylıklı ordinaryüs profesör veya profesörleri alasından mutlak
çoklukla seçilir Süresi biten dekan dort yrldan once tekrar dekan seçile
mez
Dekan, fakülte tüzelkişiliğinin ve fakülteye bağlı kurumların tüzel
kişiliklerinin temsrlcisıdır ve yönetim ışleı mden sorumludur Fakülte ku
rullarına başkanlık edeı, bunlann karaılaıını uygular
Dekan, işi başında bulunmadığı zaman "Fakülte Yönetim Kurulunun
aylıkla, üyelerinden birini kendisine vekil seçer Vekillik ile idare, altı ay
dan fazla sürerse veya dekan seçim süres nı doldurmadan görevinden ayrrlırsa yeni bir dekan seçilir
II

^Ünıversiteleı
Madde 9 _ Üniversite oıganları şunlardır
a) Senato,
b) Üniversite Yönetim Kurulu,
c) Rektör
Madde 10 — Senato, rektörün başkanlığında öğretim görevi başın
da bulunan önceki rektörden, dekanlardan, her Fakülte Profesörler Kurulu
nun kendi üyeleri arasından ıkı yıl için seçeceği ikişer ordinaryüs profe
sör veya profesörden ve doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yüksek
okulların Profesörler Kurullarrnın yine kendi aralarından iki yıl ıçm seçe
cekleri birer temsilciden kuruluı
Senato, üniversitenin butunuzu ilgilendiren kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı nitelikteki tuzuk tasanlarıyle yönetmelikleri de
hazırlar Üniversite işlen hakkında kaı arlar venı Fakülte Genel Kurul
larının kanım ve *üzuk tasardan hakkındaki tekliflerini, yonetmelıkleı
hakkındaki kararlarım, Profesör KuıuMarınm bütçe,"seçim, kursu ve ens
titülerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki karar ve .
tekliflerini inceleyip işleme kor Kanun ve tüzüklerle kendisine verilen
görevleri yapar Bir imtihana bağlı o'mıyan fahrî akademik paye ve un
vanları verir.
Fakülte Kurullarının, Senato taıafından onanmıyarak bozulan işlem
ve kararlan ilgili kuıullarca yeniden incelenir ikinci defa Senatoya gelen
Fakülte Kurulu kararları Senato taıafından kesin karara bağlanrr
Yönetmelikler Mrllî Eğitim Bakanınm onamasından sonra yürürlü
ğe girer Senatolaı ca hazırlanan kanun ve tuzuk tasarıları gerekçelen ile
birlikte Millî Eğitim Bakanına surulur
Fakülte Kurullar mm 7 ncı maddenin son fıkrası hükmünce kesin
olanlar dışındaki ı,lem ve kararlatma yapüacak itirazlar, Senato taıafın
dan İncelenir ve bir karara bağlanır
Senatoların seçim ve 48 mcı madde hükmü saklı kalmak üzere öğ
retim üyelerinin meslekî disiplin işleri hakkındaki karaıları kesindir
Bunlara karşı başka bir mercie başvurulamaz
Madde 11 _ Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında öğ
retim görevi başında bulunan bıı önceki rektörle fakülte dekanlanndan
ve genel sekreterden kurulur Kanun ve tüzük hükümlerinin ve Senato ka
rarlarının uygulanmasını sağlıyacak katar ve tedbirleri alır Rektörün
göreceği bütün işlerde kendıs ne yardım eder
Madde 12
Rektör, Fakülte Profesörler Kurullarının bir arada ya
pacakları toplantıda iki yıl ıcın, aylıklı ordinaryüs profesör veya profe
sörler arasından, sıra ile, her seçim döneminde başka bir fakülteden ol
mak üzere saltçoklukla seçilir
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Rektör üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisidir ve yönetim İşlerinden
sorumludur Üniversite Kurullarına başkanlık edeı, bunların kararlarını
uygular. Fakülteler arasında düzenli çalışmayı sağlat
Rektör ışı başında bulunmadığı zaman, d< karılardan birini vekil so
çer Vekillikle idare altı aydan fazla suru vejıı lektoı, seçim ı.üres,l dol
madan görevinden aynlırsa aynı seçim süt esini doldurmak üzen- aynı
fakülte oıdinaryüs pıofesör veya profesörleri atasından yeni bit tektöı
seçilir
III
Ünıvn sitelerin a sı Kurul
Madde 13
Ümversıteleraı ası Kımıl Millî Eğitim Bakımının baş
kanlığında heı üniversitenin rektör ve dekanlatiyle, her üniversite sena
tosunun kendi üyeleri arasından iki yıl ıcın seçeceği bit et temsilciden ku
rulur Bu kurulun raportörlüğü toplantının yapıldığı yerdeki üniversite
genel sekreterlerinden Millî Eğitmı B-ıkanıııın göt evlendireceği biri tura
fmdan yapılır
Kurul, Bakanın lüzum göstereceği halici de, bildireceği yerde topla
nır Bu kanun gereğince yapması gereken ve kendisine verilen işleri kesin
karara bağlaı
IV
Hükümet Deneti
Madde 14 .. Milli Eğitim Bakanı, üniversitelerin Imşıdır Bu sıfatla
üniversiteleri, fakülteleri ve bunlara bağlı kurrımları Hükümet adına de
netler Bakan bu denetlemesini Üniversitelerarası Kurula başkanlık etmek,
unıvers'jte ve fakültelerden gerekli hususları .sormak, onanıma bağlı ka
rarları onamak ve üniversite veya fakülte kullularının katarlarından ge
rekli gördüklerinin yemden bu kurullaıda incelenmesini İstemek suretiyle
yapar
Bakan, onamadığı senato kararlariyle üniversite ve fakülte kurulla
rının kabul edip uygulamakta bulundukları kararlardan uygun görmedlklennl Üniversitelerarası Kurula gönderir
Ünlversltelerce Millî Eğitim Bakanının onanıma sunulan kararlar, en
çok uç ay Içmde onanır Bu sure ıçmde onanmıyan veyahut Üniversiteler
arası Kurula gönderilmıyen kararlar onanmrş sayılıı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
öğretim

Üyeleıı

Madde 15
Ünıveısıte öğretim mesleği üyeleri Üniversite doçent
leri, profesoıict ve ordinaryüs profesörleı dır
Madde 16
Üniversite öğretim üyelerinin nltellkleı 1, tayinleri, mes
lekî hakları ve görevleri bu kanun hükümleriyle bunlara aykırı olınıyaıı
gene' hükümlere bağlıdır
I
Doçentlik
Madde 17 . Üniversite öğretim üyeliğinin başlangıcı olan «Ünlver
site Doçentliği» sıfatı bu kanunda gösterilen İmtihanı başarmakla kaza
nılır
Madde 18 .. Doçentlik imtihanına girebilmek İçin adaydım, Devini
memurlarında aranan genel şartlardan başka şunlar istenir
a) Öğretim görevi alacağı bilim koluyla ilgili bir yüksek öğrenim dip
lomasından başka, memlekette bilim doktorasr yapmış bulunmak veya
yabancı memleketlerde almış olduğu doktora diploması Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından usulüne göre onanmış bulunmak veya tıp doktoru dip
lomasını aldıktan sonra usulüne göre, uzmanlık kollarından birinde birine!
sınıf uzman yetkisini kazanmış olmak
b) Doktor unvanmı ve tıpta uzman yetkisini aldıktan sonra kendi
bilim veya meslek kolu ile ilgili bir işte enaz İki yıl eylemli olarak çalış
mış bulunmak.
Madde 19
Doçentlik imtihanı, adayın ilgili olduğu bilim kolunun
ordinaryüs profesör ve profesörlerinden Üniversitelerarası Kurulca tertip
lenecek ünıversiteleraı ası jüriler tarafından yılda bir defa açılır. Doçentlik
imtihanından önce aday yabancı bilim dillerinin birinden İmtihan edilir ('Bu
yabaner dil, adayın kendi dalı dolayıslyle bilmesi gerekil ve tabiî olan dil
lerden başkadır). Bunu başaranlar girecekleri bilim kolunun doçentlik İm
tlhanma alınırlar Yabancı dil ve doçentlik imtihanlarının nasıl yapılacağı
özel yönetmeliğinde gösterilir Bu imtihaıu başaranlaı «Üniversite doçen
ti» unvanmı alırlar İmtihanı başaramıyanlar gelecek yılların imtihanla
rına girebilirler
Yabancı memleketlerde doçentlik yetki veya unvanını veren İmtilıunları başarmış olanlar da İlgili fakültelerin düşünceleri alındıktan sonra
Üniversitelerarası Kurul kararlyle üniversite doçenti sayılırlar,

18 H A Z İ R A N 1946

(Resmî Gazete)

Yukarıikı fıkralar uyarınca doçent unvanı kazanmış olanların üniver
site oğreitım üyeliklerine tâyinlerinde aylık derecelen, 3656 sayılı Kanuna
göre almağa müstahak-oldukları derecenin JJır ustune yükseltilir ve bu
suretle tâyin olunanların bir alt derecede geçinmiş oldukları hizmet sure
leri ilk yükselme sürelerinden indirilir
Madde 20 . Üniversite öğretim kurumlarında açılacak aylıklı do
çentlikte görevlendirilecekler, 19 uncu madde gereğince yapılacak imtiha
nı başarmış olanlar arasından tüzüğüne gore seçilerek tâyin olunurlar
Madde 21
Doçentlerin görevlen; üniversite öğretim kurumlarında,
enstitü ve lâboratuvarlarla işyerlerinde ordinaryüs profesör veya profe
sörlerin gösterecekleri yolda ders okutmak, pratik çalışmalan, uygulamalan, proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek, bilimsel araştırmalar
ve yayımlar yapmaktır
Madde 22
İmtihanı kazanıp da üniversite öğretim kurumlarmda
aylıkla görevlendirilmemiş bulunan doçentler, seçecekleri bir konu uzennde ilgili Fakülte Profesörler Kurulunun onamiıyle serbest dersler veya kon
feranslar verebilecekleri gibi, üniversitede geçici bir öğretim işiyle de gö
revlendirilebilirler. B u hizmetler ıçm üniversite bütçesindeki ilgili bölüm
den kendilerine genel hükümlere goı e ücret verilebilir
Madde 23
Üniversite öğretim kurumlarında aylıkla görevlendiri
lecek doçentler, Fakülte Profesörler Kurulunun seçim kararı üzerine rek
törün teklifiyle Millî Eğitim Bakanı tarafından (tâyin olunuılar.
il

Profesörlük

ve Ordinaryüs

Profesörlük

Madde 24
Üniversite profesörleri, doçentler arasından tuzüğu ge
reğince seçilirler. Üniversite profesörlüğüne seçileceklerde aranacak şart
lar şunlardır
a) Enaz beş yıl eylemli olarak üniversitelerde doçentlik yapmış veya
üniversite doçenti unvanını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı ile ilgili
bir bilim veya meslek işinde çalışmış bulunmak (Dışarda bir süre çalış
tıktan sonra üniversitede görevlendirilen doçentler için bu sure üniversite
de geçmiş gibi hesap olunur Ancak bu sürenin enaz bir yılı üniversite için
de eylemli doçentlikte geçmiş olmak şarttır).
b) Bilimsel erkim ve öğretim yeteneğim, doçentlik imtihanını kazan
dıktan sonraki yayımları ve çalışmalarıyle tanıtmış olmak
Herhangi bir ders için profesör bulunamazsa Fakülte Profesörler K u 
rulu kararıyle o üniversite doçentlerinden biri geçici olarak bu dersle gö
revlendirileceği gibi diğer üniversitelerin doçentlerinden biri bu görevi ge
çici olarak yapmak üzere kadrosu ile naklolunabilir Bu kanunun 22 nci
maddesine dayanılarak, bu dersle açıktan görevlendirilecek üniversite do
çentlerinin aylıkları genel hükümlere bağlıdır.
Madde 25 _ Üniversite profesörlerinin görevleri şunlardır •
a) Üniversite öğretim kurumlarında ders okutmak;
b) Pratik çalışmaları, uygulama ve proje ışlermı, lâboratuvar ve se
minerleri yönetmek;
c) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak ve yaptırmak
Madde 26
Üniversite ordinaryüs profesörleri, bir kursunun yö
netimi ıçm üniversite profesörleri arasından tuzuğü gereğince seçilirler.
Kürsü ordinaryüs profesörünün bu görevini yapmağa engel olacak bir du
rumu çıkarsa, yönetim ışı, Profesörler Kurulu kararı ve Senatonun onamı
ile başka bir profesöre verilebilir
Ordinaryüs profesörlük ıçm aranılacak şartlar şunlardır
a) Enaz beş yıl profesörlük etmiş olmak;
b) Üstün değerde bilimsel araştırmalar, yayımlar yapmış bulunmak
ve meslekteki üstün başarılanyle tanınmış olmak.
Madde 27
Üniversite ordinaryüs profesörlerinin görevleri şunlar
dır :
a) Üniversite öğretim kurumlarmda bir kursu idare etmek ve ders
okutmak,
b) Pratik çalışmaları ve seminerleri yönetmek;
c) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak ve yaptırmak,
d) Kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araştırma işlerinde ilgilileri
görevlendirmek ve gerekenlerle işbirliği yapmak ve bu alandaki çalışma
ları düzenlemek ve denetlemek;
e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve yardımcıların çalışmala
rını izlemek ve yetişmeleri ıçm gerekli tedbirler almak
Herhangi bir Ikursunün ordinaryüs profesörü bulunmazsa Fakülte Pro
fesörler Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyle o üniversite profesörle
rinden veya bu kanun gereğince üniversite profesörü unvan ve yetkisini
haiz olanlardan biri geçici olarak o kürsünün yönetimiyle görevlendirilebi
leceği gibi diğer üniversitelerin profesörlerinden bırı de, bu görevi geçidi
olarak yapmak üzere kadrosu ile naklolunabilir. Üniversiteler dışında bu
lunan profesörler arasından görevlendirileceklere verilecek aylıklar genel
hükümlere bağlıdır.
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iMadde 28 — Profesörlerin ve ordinaryüs profesörlerin tâyinleri; Fa
külte Profesörler Kurulunun seçimi ve Senatonun uygun bulması ve Millî
'Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla yapılır.
Madde 29 — Sözleşme ile üniversitelerde görevlendirilecek yabancı
profesörler veya ordinaryüs profesörlerle uzmanlar, Fakülte Profesörler
Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Millî Eğitim Bakanının onamı İle
tâym olunurlar. Sözleşme sürelerinin bitmesi dolayısiyle veya başka su
retle işlerine son verilmesi de aynı usule bağlıdır. Bunlar öğretim görev
leri bakımından bu kanunla aylıklı" öğretim üyeleri İçin konulmuş olan
hükümlere bağlıdırlar.
III
Üniversite dışında çalışma ve üniversite

tazminatı

Madde 30 — Her üniversite doçenti, profesörü veya ordinaryüs pro
fesörü Devlet memurları için kabul edilmiş olan belli çalışma saatlerinde,
görevlerinin gerektirdiği yerlerde bulunmakla, bağlı olduğu bilim ve uz
manlık kolunda araştırma, çalışma ve yayımlar yapmak ve yardımcılarına
yaptırmaicla, öğrencilere belli kalbul saatleri ayırarak onlara gerekli alan
larda yardım etmek ve yol göstermekle, Profesörler Kurulu, Fakülte Yö
netim Kurulu veya Üniversite Senaiosu tarafından kendilerine verilen işleri
görmekle, üniversitede kurulacak komisyonlarda bulunmakla veya kendile
rine verilecek başka geçici görevleri yapmakla ödevlidirler. Ancak, (belli
çalışma saatlerinden haftada sekiz saati aşmamak ve üniversitedeki görev
lerine dokunmamak şartiyle meslekleriyle uygun olan, bilim ve uzmanlık
larına giren serbest işleri yapabilirler ve ek görev tazminatını gerektiren
hizmetlerden başka, 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi esaslarına göre
adı geçen maddede yazılı görevlerden yalnız birini alabilirler.
Madde 31
Üniversite öğretim mesleki üyeleri, 30 uncu maddeye
göre dışarda ne gibi işler yapmakta olduklarını veya yapmak istedikle
rini her öğretim yılı başında bir beyan kâğıdı ile kendi Fakülteleri Yöne
tim Kuruluna bildirirler. Yönetim Kurulu bu beyan kâğıdında bildirilen
işleri mahiyet veya zaman bakımından bu kanun hükümlerine aykm bu
lursa itiraz eder Böyle bir itiraz yapıldığı zaman üyenin bağlı olduğu Faıkülte Profesörler Kurulu sebeplerini açıklıyarak üçte i k i çoklukla bu konu
da karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu Profesörler Kurulunun bu kara
rına katılmadığı veya rektör başka fakültelerin benzer işlerdeki kararla
rını farklı gördüğü takdirde ış, Senatoca incelenerelk karara bağlanır Se
natonun bu kararma rektör katılmadığı takdirde o ış hakkındaki kesin
(karar Üniversitelerarası Kurulda verilir.
Madde 32
Bu kanun hükümlerine göre üniversitelerde veya üni
versitelere bağlı öğretim kurumlarında eylemli olarak öğretim görevinde
bulunan ve 30 uncu maddeye göre resmî veya özel bir işi bulunmıyan do
çent, profesör ve ordinaryüs profesörlere aylıklariyle rektörlük, dekanlık,
enstitü müdürlüğü, lâboratuvar şefliği gibi üniversite içinde alman ücretli
yönetim hizmetlerine ait ek görev tazminatlarından ve Devrim Tanhi dersi
veya konferans ucretlermden başka üniversitedeki klinik, lâboratuvar,
seminer, atelye ve şantiye gibi çalışmalarına karşılık «Üniversite tazmi
natı» adıyla her ay aşağıdaki miktarlar üzerinden ayrı bir para verilir :
Lira
Doçentlere
Profesörlere
Ord. Profesörlere

200
300
400

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim

Yardımcıları

Madde 33
Üniversite öğretim yardımcıları, öğretim görevlileri,
okutmanlar, uzmanlar ve tercumecılerle asistanlardır.
Madde 34
Üniversitelerin bu kanunun 20 nci veya 24 üncü mad
deleri gereğince tâyin edilmiş doçenti bulunmıyan dersleri için geçici ola
rak ve herhangi bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık istiyen konulanımı
öğretim ve uygulaması için geçici veya sürekli olarak, başka bir resmi
görevde çalışan veya serbest meslek sahibi bulunanlardan kendi uzman
lık alanlarındaki çalışma veya eserleriyle tanınmış kimseler, «öğretim
görevlisi» unvanıyle memur edilebilirler.
'öğretim görevlisi, Fakülte Profesörler Kurulunun teklifi ve Senato
nun onamı ile ve münhal esas veya yardımcı öğretim üyeleri kadroların
dan bırı karşılık gösterilmek üzere tâyin olunurlar. Bunların görevle
rine son verilmesi de tayinlerindeki usule bağlıdır.
Bu gibilerden resmî bir görevden nakil suretiyle tâym edilmiş olanla
ra kendi dereceleri üzerinden aylık verilir Esas görevleri üzerinde kalmak
üzere tâym edilecekler 3656 sayılı kanunun değişik 18 inci maddesine veya
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8888 sayılı kanuna göre aylık veya ücret alırlar. Serbest mesleklerden
olanlara da kanunlara gore alabilecekleri aylık veya ücret verilir
Madde 35 — Okutmanlar, dil dersleri veya eski dillerde yazılmış me
tinlerin çözümlenmesi gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilenler
dir. Bunlar Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve rektörün onamıyle tâ
yin olunurlar. Durumlarına ve genel bükümlere göre aylık veya ücret alır
lar.
Madde 36
Uzmanlar, lâboratuvarlarda, kitaplıklarda, enstitü ve
atelyelerde öğretimle doğrudan doğruya veya dolayııSıyle ilgili olan ve özel
bir bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle görevlendirilen yardım
cılardır. Bunlardan fakültelerle fakültelere bağlı kurumlarda çalışanlar
Fakülte Yönetim Kurullarının karan ve doğrudan doğruya rektörlüğe
fbağlı kurumlarda çalışanlar Üniversite Yönetim Kurulunun kararı üzer me
rektörün onamiyle tâyin olunurlar. Aylık veya ucretleı ı genel hükümlere
göre verilir.
Madde 37 — Tercaiımecıler, sozlu veya yazrlı tercüme işlerinde geçici
veya sürekli olarak çalıştırılan yardımcılardır. Bunlardan fakültelerle fa
kültelere bağlı kurumlarda çalışanlar Fakülte Yönetim Kurullarının kara
rı ve doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı kuramlarda çalışanlar Üniversite
Yönetim Kurulunun kararı üzerine rektörün onamıyle tâym olunurlaı Ay
lık veya ücretleri 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca genel hü
kümlere gore verilir.
Madde 38 —. Asistanlar umversrte oğretrm mesleği ıçm her kursu
nun gerektirdiği şartlaıa ve asistanlık yönetmeliğine göıe seçilirler.
Her kursunun başındaki ordinaryüs profesör veya bu görevi yapan
öğretim üyelerinin teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onamıyle rek
tör tarafmdan aday olarak tâyin edilirler.
Asistanlar, bir yıl aday olarak çalışırlar Başausı gorulenlerm bağlı
oldukları kursu ordinaryüs profesörünün veya bu görevi yapan ilgili öğ
retim üyelerinin teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyle rek
tör tarafından asillikleri onanır. Gerekli görülenlerin adaylık suı eleri
ilgili ordinaryüs profesör veya öğretim üyesinin teklifiyle bir yıl daha
uzatılabilir.
'Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisi kazanmamış ve
mühendislik veya mimarlıkta veya uzmanlık sınıfı bulunmıyan tıp dal
larında geçici altıncı ve yedinci maddelere göre yeterlik imtihanı ver
memiş asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten başlıyarak üç yıl
içinde doktora veya uzmanlık veya yeterlik imtihanını vermekle ödev
lidirler. Bunu bu süre içinde sağlamıyanların veya üniversitede asistan
olarak çalışmakta devamları gerekli gorulmıyenlerm tayinlerindeki usule
uyularak üniversite asistanlığı ile ilgilen kesilir.
Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut tıpta uzmanlık veya
mimarlık ve mühendislik ile uzmanlık sınıfı bulunmıyan tıp dallarında
geçici altıncı ve yedinci maddeler uyarınca yeterlik ımtrhanını başar
mış olan asistanlara, doçentlik imtihanı ıçm yapacağı bilim araştırma
larına başladığı ilgili Fakülte Profesörler Kurulu tarafmdan belirtildiği
tarihten başlıyarak bu araştırma ve çalıştırmaların gerektirdiği sure
için, uç yılı aşmamak üzere, aylıklar mdan başka her ay elli lira verilir.
Madde 39
Üniversite öğretim meslekinin tabii kaynağı olan asis
tanlığa tâym edilebilmek içm Devlet hizmetine girmekte aranan genel
şartlardan başka şunlar istenir:
a) Görev alacağı bilim kolu ile ilgili bir yüksek öğrenim diploması
almış olmak,
b) Yalbancı bilim dillerinden birini çalışacağı dalda geıeklı bilimsel
incelemeleri yapacak derecede bilmek
Madde 40
Üniversite asistanlarının görevleri şunlardır.
a) Fakülte Profesörler Kurulunca yanma verildiği ordinaryüs pro
fesör, profesör veya doçentin lüzum göstereceği öğretim ve uygulama
larında hazır bulunmak;
b) Kendisine verilen göreviyle ilgili tercüme, inceleme, araştırma,
uygulama ve yayım vazifeler mı vaktinde ve düzenli yapmak,
c) Yanında bulunduğu öğretrm üyesmın göstereceği yolda öğren
cilerin, çalışma, araştırma ve uygulamalarına yardım etmek
iBEŞtNCÎ BÖLÜM
Memurlar ve Hizmetliler
Madde 41
Her üniversitede rektörün emrinde ve üniversite yöne
tim örgütünün başında bir genel sekreter ile saymanlık işleri, zatişleri,
yazı işlen ve kitaplık müdürleri ve bunların maiyetlerinde buro vê ıçhızmet işlerini yapmak üzere memur ve hizmetliler bulunur'. Bu memur
ve hizmetliler arasındaki ış bolumu, rektörün onamından sonra uygu
lanmak üzere, genel sekreterce yapılır.
|
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Madde 42 — Her fakülte dekanının emrinde vc fakülte yönetim oıgütunun başında bir fakülte sekreteri ve maiyetinde fakülte kadrolarına
gore gereği kadar memur Ve hizmetli bulunul -Bunların aı asındaki iş
bölümü, dekanın onamından sonra uygulanmak üzere, fakülte sekreterli
ğince yapılır
Madde 43 — Üniversite genel sekreteıl ile zatişleri, yazı işleri ve k i 
taplık müdürleri üniversite öğretim mesleki üyeleri dışında olmak üzere
Üniversite Yönetim Kuıulu karan, fakııite .sekreterleri Fakülte Yönetim
Kurulu kararı üzerine rektörün teklrfı ile Millî Eğitim Bakanı tarafından
tâym olunurlar Saymanlık işlen mudurleıı ile memurlun Maliye Ba
kanlığınca tâyin edilirler. Diğer aylıklı memulların tâyinleıi fakültelerde
dekanlarrn, unıveısıte merkez örgütünde genel sekreterin teklifi üzerine
rektör tarafmdan yaprlır
Hizmetlilerden rektörlüğe bağlı olanları genel <
,• eki ı teı in ufhaf.ı üze
rine rektör, fakültelere bağlı olanlarından klinik ve «n.stitılleı hizmetli
lerini oıdınaryus profesör veya enstitü müdürlerinin inhaslyle, diğerle
rim doğrudan doğruya dekanlar tâym ederler
Madde 44
Unıveısıte ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda ça
lışan memur ve hizmetliler hakkında bu kanun ile belirtilen hükümler
dışında tâym, aylık, yolluk, emeklilik, disiplin işleri bakımından genel
bükümler uygulanır
A L T I N C I BÖLÜM
Disiplin

İşleri

Madde 45
Heı üniversitede öğretim üyelerinin ve oğı ttlm yar
dımcılarının her turlu disiplin işleri Spnato tarafından incelenerek kaıara
bağlanır.
Madde 46
Üniversite öğretim üyelerinden bu kanun İle belirtilen
üniversite eğitim ve öğıetrm görevlerinden kemlilerine düşenleri uygun
yolda yerme getırmryenlere veya meslek vokar ve haysiyetine uymıyan
hareketlerde bulunanlara. Fakülte veya Üniversite Yönetim Kurullarının
teklifi üzerine hareketlerinin Senatoca kestirilecek ağırlığına voyıı aşa
ğıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre, şu disiplin cezalan verilir.
a) Göreve dikkati çekme - Yazı ile bildirilir ve kütüğe jreeet
b) Kusur bildirme - Görevi yahut meslek vokaı ve haysiyetini ilgi
lendiren hallerden dolayı kusurlu sayılmaktır
c) işten çekilmiş sayma - Tâyin edildiği göreve ınazer etsiz on boş
gun ıçmde başlamıyanlar, suı ekli olarak sekiz gun veya biı öğretim yılı
ıçande topu yirmi gun ozursuz olarak ışı başına geliniydiler hakkında
uygulanır
d) Üniversite oğı etim mesleğinden çıkarma - Üniversite öğretim
mesleğinde kalmasına yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı
bir suç 'ışlıyenlerın üniversite öğretim mesleğinden çıkaıılııınsıdır (Bu
gıbılenn akademik unvanlaıını taşıyıp taşıyamıyaeaklaıı (Ynlverslte Senatolarınca ayrıca karar altına alınır).
«a» fıkrasında yazılı ceza, Senatoca veya doğrudan doğıuya ddkan
veya rektörler tarafından verıliı <h», «c» ve «d» iıkrnlaııııdaki cezalar
Senatoca karar altına alımı l.ıkloılukçe kütüğe .geçirilir ve yazı ile
ilgiliye bildirilir
Madde 47 _ Üniversite öğretim üyeleri hakkında, veı ilmesi j;eıeken
Devlet memurluğundan çıkaıma, sınıf veya kıdem inıJııme, aylık kesme
cezaları, Memurlar Kanununun genel hükümlerine b.ığlıdu. Bu yoldaki
kararlar da yine Üniversite Senatosunca verilir. Memurlar Kanununun
33 ve 49 uncu maddeleri hükümlerine gore 'Devlet memurluğundan çıka
rılanlar, üniversite öğretim mesleği yetki, unvan ve hiikliiumdan da keMn
olarak mahrum edilirler
Madde 48 _ Senatonun disiplin k a ı a ı İ H i ı n a , goıove dikkati çek
meden başka hallerde, bildirme tarihinden başlıyarak on frCın teinde İlgi
lilerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üniversitelerarası Kurulda incelenir.
Bu kurulun k a r a r l a r ı takdire bağlı, son ve kesindir B.ujk.ı hiçıblı mercie
başvurulamaz
Madde 49
Üniversite oğıetim mesleği üyeleıimn meıııuıluk gö
revleri dolayısıylc veya görevlerini yapmak sıracında imledikleri suçlar
üzenine «Memurin Muhakema'tı Kanunu > nun geıektiıdıgl ilk sorutturma,
rektörün gereğine göre tâyin edeceği bir veya iki tahkike) Uı af mdan ya
pılır. Rektörler hakkında yapılacak soruşturma tahkikçılcrlnl Millî Eği
tim Bakanı tâyin edeı
Soruşturma kâğıtları ve fezleke Millî Kğıtım ıBak.uıı 1,ualındın Danıştaya gönderilir Yargılamanın gerekliliğine veya geıekrııy.liğlne Danıştaym ilgili dan esince karar verilir *Bu kararlara karşı ilgililer veya Milli
Eğitim Bakanı tarafından yapılacak ıtıı azlar Danıştay Ge.nel Kurulunda
nicelenerek son karara bağlanır.
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Madde 50
Üniversite öğretim mesleği üyeleri, bu kamında yazılan
sebep ve hükümler dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve akademik un
vanlarından mahrum edilemezler. Başka bir işe geçmek veya çdkilmek
veyahut işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevlerinden ayrılanlar
akademik unvanlarını taşırlar
Madde 51
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağh kuramlarda
-gorevk memurların disiplin işlerine bakmak üzere her üniversitede genel
sekreterin baçlkanlığınıda üniversite zatişlerî ve yazı İşleri müdürleriyle
Işı görüşülenin bağlı bulunduğu fakülte sekreterinden kurulmak üzere bîr
«Memurlar Disiplin Komisyonu» bulunur. B u Komisyonun kararlarına
Itarşı ilgililerce kararın kendilerine yazı ile bildirildiği tarihten baslıyarak
on gun içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. B u Kurulun
bu korıudak' kararlan ikes'ındrr
Üruversjte Memurlar Disiplin Komisyonu başkan ve üyelerînin disip
lin ış'erı ilk olarak Ünuversıte Yönetim Kurulunda încelenîr ve bildirildiği
tarihten başlayarak on gun içinde İtiraz yapıldığında Senatoca kesin ka
yara bağlanır.
YEDIN'Ot BÖLÜM
Malî

.Hüküvıler

Madde 52
Üniversiteler ve bunları oluşturan fakültelerden ve
ı k m c madde uyarınca tüzelkişiliği haiz enstitü ve kurumlardan herbiri
fbağış ve vasiyet kabulüne, istikraz ve benzerlerinden başka her türlü huJcukı işlemler yapmağa yetkilidirler ve kendilerine bağışlanan veya vasi
yet edilen gayrimenkul mallarla bağışlanan veya vasiyet edilen paralar
karşılığında iktisap ettikleri gayrimenkul mallar, adlarına tapu sîcilîne
kaydolunur
Madde 53
Üniversiteler birer katma bütçe île yönetilir. Bîr üni
versiteye bağlı olmıyan fakültelerin giderleri, genel «bütçenin fakülteler
3usmında ayrı ayrı gösterilir. Üniversite merkez örgütü İle doğrudan doğ
ruya üniversiteye bağlı kurumların ita âmiri rektördür. Tahakkuk me
murlarım rektör tâyin eder Fakültelerin ita âmirleri dekanlardır. Tahak
kuk memurlarını kendileri tâyin ederler.
Madde 54 , Üniversitelerin ve bunları oluşturan fakülte ve 3«*rumlarm gelir kaynaklan şunlardır :
a) Genel bütçeden verilecek ödenek;
b) özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak, yar
dımlar,
c) Ünıversute, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alınan harçlar
vo ücretler;
d) Ünrversite ve fakültelerle bunlara bağh .enstitü ve kurumlarda
yaptırılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş veya
dişilerden alınacak paralar;
e). Yayım satış gelirleri;
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların menkul ve gayri
menkul mallarının gelirleri;
'g) Enstitü, lâibora'tuvar, klinik ve poliklinik gelirleri;
h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek kârlar;
ı) Bağışlar ve vasiyetler.
Madde 55
öğrencilerden alınacak harçlarla enstîtü, lâboratuv-ar,
klinik ve poliklinik hizmet ve giderleri karşılığı olarak öğrencilerden veya
İlgililerden alınıaJbilecek ücretlerin tutannı, çeşitlerini, alınma şeklîlerini
ve yapılan işler karşılığında alman ücretlerden işi yapanlara serilecek
miktarları Senatolar kararlaştırır.
Madde 56
'Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında îjagışlıyanlarm
veya vasiyet yapanların koyduklarc, kanuna göre muteber Itayrtlara ve
şartlara uyulur
Madde 57
Üniversitelerin bütçe hazırlıklan ş u yolda yapilar a) Üniversite merkez örgütü ile doğrudan doğruya relctörlüğe ibağh
kurumların bütçe hazırlıklarını genel sekreterlik;
b) Fakülte ve bunlara bağlı kurumların bütçe hazırliklarmı fotfkülte,
profesörler kurulları;
ıHer yıl Mayıs ayı sonuna kadar bitirerek tekliflerini tlnâarersiıte Yö
netim Kuruluna verirler.
üniversite Yönetim Kurulu bütçe incelemeleri sırasında Ekonomi ve
Maliye kürsülerinin uygun göreceği öğretim üyelerinden bîrini danışman
olarak görüşmelerinde bulundurur Bu suretle bütçe tasarısı incelenmesine
çağrılan öğretim uyesı yürürlükte olan bütçenin -uygulanması sonuçlarını
ve faydalı bulduğu tedbirleri bir rapor halinde hazırlayıp bütçe töküfinin
İncelenmesinden once Senatoya vermekle de ödevlidir.
Bütçe teklifi gerekçesiyle birlikte Senatoda son şekliniffllâıHdaaaSSXDra gereği yapılır.
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Madde 58 — Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve kurumlaıdan gerekli görülenler ıçm kullanılmak uzcre,'her üniversiteye
300 000 vc bir üniversiteye bağlı olmıyan her fakülteye 50 000 liraya ka
dar butçejc konu'acak, ödeneklerinden döner sermaye verilebilir
Bu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve kurumlar arasında dağı
tılması, gereğince bırmden otekme aktarılması Üniversite Yönetim Kurul
larınca yapılır.
Madde 59 — üniversite, fakülte ve bunlara bağh kurumlar tarafın
dan yapılan bilim ve teknik inceleme ve araştırmalar ile yayımların ge
rektireceği her \urlu giderler hakkında, 2490 sayılı kanunun hükümleri
uygulanmaz B u işlerde uygulanacak esaslar ıSenatolarca belirtilir
Madde 60 — üniversite Senatoları, bütçedeki ödeneğinden lisans ve
doktora öğrencilerine yapılacak her turlu yardımlarda uygulanacak esas
ları koymağa ve haklaımda 2919 sayılı kanunun dördüncü maddesi hü
kümleri uygulanmak şartıyle lisans öğrencileri ıçm ayda yetmiş beş, dok
tora öğrencileri 'ıçm ayda yuz liraya kadar fakülteler emrine burslar ayır
mağa yetkilidirler Senatoların bu konudaki ıkararları Fakülte Yönetim
Kurullarınca uygulanır
Madde 61 — Kendilerine ek görev olarak döner sermaye saymanlığı
ve memurluğu verilen, üniversitenin aylıklı memurlarına döner sermayeli
işm gelirinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 100 liraya kadar ücret ve
rilebilir
SEKIZINCI BOLUM
Müteferrik

Hükümler

Madde 62 — Doçent, profesör ve ordinaryüs profesörleri; bilimsel
çalışmalarının memleket içinde ve dışînda gerektirdiği inceleme gezile
rini yapmak, çalışma veya araştırmalar ıçm belli yerlerde mcelemelerde
bulunmak, belli bir ışı doğrudan doğruya yapmak veya yapılmasını yönet
mek gibi bıhm ve meslek hizmetleri için, Fakülte"Profesorler Kurulunun
kararı ile bağlı oldukları üniversite dışında, geçici olarak görevlendir
meğe rektörler yetkilidirler. 'Bu yolda görevlendirilenler aylıklarını kendi
üniversitelerinden almakla beraber başka yerlere gönderilmiş iseler ge
çici görev yolluklarını, üniversite hesabına gonderıldıklen takdirde kendi
üniversitelerinden, başka daire ve idarelerce istenmişlerse o daire veya
idareden alırlar Üniversite hesabına memleket dışına gönderilmeleri
halinde kendilerine verilecek yolluklar, hakikî yol masrafları ödenmek
ve gündelikleri memleket ıçı gündeliklerinin ıkı misimi aşmamak üzere
Senatolarca belirtilir Çalışmalarının gerektirdiği her çeşit idari ve teknik
harcamalar, ışm ilgili bulunduğu bütçeden ödenir B u kanunun 30 ve
32 nci maddeleri bunlar hakkında da uygulanır
Üniversite öğretim uyelennden her hangi birim, ilgili Fakülteler
Profesörler Kurullarının teklif ve kararlarıyle ıbaşka üniversite veya
fakültelerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı aşmamak üzere kendi
kadrolariyle nakledilmek suretiyle görevlendirmeğe rektörler yetkilidir.
Madde 63 — üniversite ordinaryüs profesörleri ve profesörleri her
türlü protokol işlerinde Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri ıçm uy
gulanan usullere bağlıdırlar.
Madde 64
Yetkisi olmaksızın üniversite öğretim uyeierıne mah
sus akademik unvanları veya üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlara mahsus unvan ve alâmetleri kullanmak yasaktır. Bu yasağa
aykırı hareket edenler bundan menolunacakları gibi haklarında Turk
Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır
Madde 65
Yedelksubaylarla yedek askerî memurlar hakkındaki
9/12/1927 tarihlî ve 1076 sayılı kanunun 25 mcı maddesinin 10 sayılı fık
rasında yazılı Millî Eğitim Bakanlığı mensupları arasına unıveısıte öğ
retim üyeleri de eklenmiştir
Madde 66 — üniversite profesörler ve ordinaryüs profesörlerinden
öğretim görevini yapabilecek durumda bulundukları ilgili Üniversite Se
natosunca kabul olunanlar, emeklilik bakımından, yaş tanendi hükümle
rinden ayrık tutulurlar.
Madde 67
Devlet adına üniversitelerde yatılı veya burslu olarak
yetiştirilecek öğrencilerin sayıları ve öğrencilerden genel şartlar dışında
aranacak özel kabul .şartları üniversitelerin düşünceleri de alınmak sure
tiyle her yıl ilgili Bakanlıklarla Millî Eğitim Bakanlığı arasında karar
laştırılır ve üniversitelere öğrenci yazılması başlamadan enaz bir ay
önce bıldınlır
Madde 68 — Yatılı veya burslu olarak Devletçe üniversitelerde oku
tulan öğrencilerin yazılma, öğretim, lâboratuvar, tasdikname, imtihan
harç ve ücretleri ilgili Bakanlıklar veya idarelerce ödenir
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Madde 69
B u kanunda ısozü geçen 3un ve kurullarla Fakülte ve
Üniversite Kurullarında ve Senatoda (her uye oyunu kabul veya jet yo
lunda vermekle ödevlidir.
Madde 70 — Üniversiteler ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda
görev alanların sicilleri üniversite zatişlen müdürlüklerinde tutulur. Bun
ların bütün zatlşleri genel hükümlere göre ünıversitelerce yürütülür.
* Madde 71 — Üniversite öğretim üyeleriyle yardımcılarının ve me
murlarının izin işleri Memurlar Kanununun genel hükümlerine bağlıdır.
Bunlardan Memurlar Kanununun 79 uncu maddesi gereğince verilecek
leri, üniversite merkez örgütünde çalışanlara rektörler, fakulteleıe bağlı
olanlara dekanlar verir. Bundan yukarı izinler rektörlükçe verilir.
Fakülte dekanlarının izinlerini rektörler, rektörlerin izinlerini de
Millî Eğitim Bakanı verir.
Madde 72 — Bu kanun gereğince üniversitelerde eylemli öğretim
görevi alacak doçent, profesör ve ordinaryüs profesörlerin seçimlerinin
ne yolda yapılacağı ve nitelikleri ile kendi alanlarında bilim araştırmaları
için gerekli derecede hangi eski veya yem dilleri bilmeleri icap ettiği bir
tüzükle belirtilir.
Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için 18 inci madde uyarınca
imtihanını verdikleri yabancı bilim dillerinden başka bir yabancı bilim
dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduklarını da hır imtihanla
belirtmeleri şarttır.
Madde 73 — B u kanunun yayımından sonra bir üniversite içinde
açılacak yeni fakültelerin kuruluşlarında, ilk görevlendirilecek öğretim
üyeleri Senatoların, bir üniversiteye bağlı olmıyarak açılacak fakültele
rin kuruluşlarında ilk görevlendirilecek ^öğretim üyeleri Üniversitelerarası
Kurulun seçimiyle tâym olunurlar
Madde 74
Bir rektörlüğe bağlı olmıyan fakültelerin dekanları
rektörlere, Yönetim Kurulları Üniversite Yönetim Kurullarına, Profesör
Kurulları Senatolara bu kanunla verilmiş olan görevleri de yapmakla
ödevlidirler
Madde 75
Bu kanunun yayımından önce İstanbul üniversitesi ile
İstanbul Teknik Üniversitesi ve bunlara bağlı öğretim kurumlarında,
Ankara Hukuk, Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen ve Tıp Fakültelerinde ka
zanılmış öğretim üyeliği unvanları, yetkilen've hakları saklı tutulur
Madde 76
Üniversite öğretim mesleki uyesı ı.cen milletvekilliği
ne seçilenlerin veya memleket içindeki (bir araştırma veya uzmanlık ku
rumunda mesleki dâhilinde çalışmak üzere görevlendirilenlerin veyahut
Hükümetin müsaadesiyle yabancı bir öğretim kurumunda aynı sıfat ve
yetki ile çalışanların üniversiteye dönüşlerinde bu suretle dışarda geçir
dikleri sureler hesaba katılmalk suretiyle aylık derecelen yükseltilir.
Kadro ve meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler sak
lıdır
Madde 77
Bu kanunun hukum koymadığı hallerde genel hüküm
lere uyulur.
Madde 78
Ankara'dakı Hukuk, Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen ve
Tıp Fakültelerim içine almak üzere «Ankara Üniversitesi» kurulmuştur.
Madde 79 _ 1416, 3458, 4121, 4204, 4635, 4489 ve 4499 sayılı kanun
lar hükümleri saklı kalmak üzere Ankara ve İstanbul Ünıversjte ve Fa
külteleri ve İstanbul Teknik Üniversitesiyle ilgili kanunlarla 2777 sa
yılı kanunun 6 nci maddesi ve 4 Mart 1326 tarihli kanun yürürlükten
kaldırılmıştır
D O K U Z U N C U BÖLÜM
Geçici

Hükümler

Geçici Madde 1 . B u kanun hükümlerine uygun olmak üzere An
kara ve İstanbul Üniversiteleriyle İstanbul Teknik Üniversitesinin kuru
luş kadroları hakkındaki kanun tasarıları, ençok Ekim 1946 ayı sonuna
kadar Buyu'k Millet Meclisine sunulmuş bulunacaktır Bu kadrolar Bü
yük Millet Meclisince kalbul edıhncıye kadar bu (kanunun yayımı tari
hinde yürürlükte bulunan kadroların uygulanmasına devam edilir Bu
kadrolarda görevli memur ve hizmetliler yeni kadrolar yürürlüğe gırıncıye kadar bu kanunun kabul ettiği yeni hizmetleri yapmakla görev
lendirilebilir
Geçici Madde 2 _ 1947 yılı üniversite katma bütçeleri yuruıluğe
girıncıye kadar üniversitelerin ihtiyaçları Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sindeki ödeneklerle sağlanmağa devam olunur
Geçici Madde 3 _ Bu kanunun yayımıyle kurulacak olan Ankara
Üniversitesinin rektörlük kadrosu ile her uç üniversitede kurulması ge
rekli saymanlık müdürlükleri kadroları 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelin Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları ve rektörlük ek göre
vine ait 2 sayılı cetvelde gösterilen kadro 4644 sayılı kanuna bağlı 3 sa
yılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısımlarına eklenmiştir.
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Geçici Madde 4
Ordinaryüs profesör veya profesör sayısı beşi
geçmiyen fakültelerde Profesörler Kurulu kurulmaz. Bu fakültelerin Pro
fesörler Kuruluna ait işleri, Yönetim Kurulunca yürütülür. Yalnız öğre
tim üyesi seçimleriyle ilgili işler, Üniversitelerarası ıKıuru'mı uygun bu
lacağı (benzeri bir Fakülte Profesörler Kuruluna ilgili Fakülte FtofesSr'lermın katılması suretiyle kurulacak geçici kurul tarafından yapılır.
Geçici Madde 5 _ Teknik Üniversitelerin (türlü mühendislik ve mi
marlık kollan meslek derslerinin profesörlüklerine, dışarda meslek ça
lışmaları, eserleri ve yayımlariyle üstün başarılı uzman olarak tanınmış»
kıanseler de, Fakülte Profesörler Kurullarının üçte iki çoklukla yapacak
ları teklif, Senatoca uygun görülmek ve Üniversitelerarası Kurulca onan
mak şantıyle tâyin olunabilirler. B u maddenin uygulanma süresi on yıldır.
Geçici Madde 6 _ Yeter sayıda doktora yapmış yüksek mühendis',
veya yüksek mimar yetişinceye kadar, on yıl süre ile Teknik Üniversi
tenin mühendislik ve mimarlıkla ilgili kürsülerinin doçentlik İmtihanla
rına girmek istiyen yüksek mühendis veya yüksek mimarlardan doktorayapmış olmak kaydı aranmaz. Yalnrz bu gibilerin yüksek mühendis veyamimar diploması aldiiktan iki yıl sonra girebilecekleı 1 «Yeterlik» imtiha
nım başarmış bulunmaları şarttır. Bu imtihanların konulan, şekilleri ve>
ilgililerin yapmaları gerekli staj süreleri özel bir büzükle beltrtillı.
Geçici Madde 7
Uç yıllık kıta hizmetini yapmış aslker doktor-laıia Sağlık Bakanlığına dört yıllık mecburi hizmetini eylemli olarak,
yapmış sivil doktorlardan uzmanlık imtihanını kazandıktan sonra do-çentiik imtihanına (girmek istiyenler, iki yıl beklemeden imtihana gire-bıleeekleri gibi tıpta uztmanlılk kolu bulunmıyan kürsülerin doçentlikleri,
içm üç yıl. o kollarda basan ile asistanlık etmiş ve yeterliğini bir imtihanla 1
belirtmiş olmak da yeter görülür. Bu hükmün ısüresi beş yıldır.
Geçici Madde 8
Bu kanun gereğince kurulacak üniversite ve fa
külte organlariyle ilgili ilk seçimler, kanunun yayımlandığı tarihi takip
eden 30 gün İçinde yapılır. İlk seçilecek rektörlerin vc Senatoların se
çimli üyelerinin seçim sureleri üç yıldır. Seçimler yapılıncaya kadar bu^
Ikanunun yayımından önce tâyin edilmiş olan rektör ve dekanlar got ev
lerine devam ederler.
Bu rektör ve dekanlar, bu kanun hükümlerince lekltor ve dekan,
seçilmedikleri ve öğretim görevinde bulundukları takdirde 7 vo 11 inef
maddelerde sözü geçen önceki rektör ve deltan sıfatiylc Yönetim Kurul
larına ve Senatolara girerler.
1

Geçici Madde 9
Esas görevi üniversite dışında olup da 3888 sayılı
kanuna göre üniversite veya fakültelerde akademik unvanlınla öğretim
ışı yapanlar, bu unvanlarını ve görevlerini muhafaza edecekleri gibi bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak beş yıl içinde öğretim gö
revini yeğlerlerse bulundukları aylık derecesi üzerinden öğretim üyeliği
ne geçebilirler.

Geçici Madde 10
Bu kanunun yayımından önce doçentlik imti
hanlarını başarmış veyahut profesörlüğe seçilmiş veya yükseltilmiş olup
da bu kanunun yayımlandığı tarihte işlemleri tamamlanmamış olanların,
hakları saklı tutulur.
Kanunun yayımından önce doçentlik tezi verilmek suı etiyle başlamış
olan doçentlik imtihanları eski esaslara göre sonuçlandırılır
Geçici Madde 11
Bu kanunun yayrmı tarihinde ayrı ayrı üniversi
telerde veya okullarda öğretim üyeliği bulunanlar, bu kanunun yayrmınf
takip eden yirmi gun içinde hangi görevlerini esas kabul ettiklerini ilglU
üniversiteler rektörlüklerine yazı ile bildirmekle ödevlidirler Yeğledikleri
görevin kadro aylığı hak kazanmış oldukları derecenin altında bulunduğu
takdirde aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. Bu gibiler dere
celerine uygun olarak ilk açrlacak kadrolara tâyin olunurlar. Bu suretle
arada geçen süre kazanrlmrş derecelerine karşılık olan kadroda geçmişsayılır.
Geçici Madde 12 _ Bu kanunun yayımı tarihinde üniversitelerde asis
tan olarak görevli bulunanların 38 inci madde ile geçici 6 ve 7 nel madde
ler gereğince vermekle ödevli oldukları do'ktora, uzmanlık veya yeterlik
imtihanları için belirli sure, bu kanunun yayımı tarihinden başlar
Ancak bunların doçentlik imtihanlarına girişlerinde, asistanlıkta ge
çirdikleri eylemli hizmet süreler'nm iki yıldan fazla olan kısmının yarısı,
doktora imtihanını verdikten veya-tıpta uzmanlık yetkisini kazandıktan ve
yahut mühendislik veya mimarlıkta yeterlik imtihanını başardıktan sonra
on sekizinci maddenin (B) fıkrası gereğince eylemli olarak çalışmakla
ödevli bulundukları hizmet süresinden indirilir.
Geçici Madde 13 _ Bu kanunun yayımından önce Gülhane Askerf
Doktorluk Tatbikat Okulunda profesör unvanını kazanmış olanlar, bu ko
nun hükümlerine göre üniversite profesörü seçilebilirler.
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Geçici Madde '14 _ B u kanunun 32 ve 38 ıncı maddelerinde yazılı
üniversite tazminatı ile asistan ödenekleri 1946 yılı içinde Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki memur ay
lıkları ve temsil ödeneği maddesinden verilir
Geçici Madde 15
Bu kanuna ilişkin (3) sayılı cetvelde yazılı -hiz
metli kadroları, 1946,^11 Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanlıkları kısımlarına eklenmiştir
Geçici Madde 16
Bu kanunun yayımı ile kurulacak olan Ankara
Üniversitesi Rektörlüğünün her türlü giderleri karşılığı olarak 1946 yılı
Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
daki 533 üncü bölümde açılan 5 inci maddeye 15 000 lira olağanüstü öde
nek konulmuştur
Geçici Madde 17
4304 sayılı kanun gereğince İstanbul Teknik Üni
versitesi için yapılmıya veya değlştlrllmlye bu kanunun yayımından önce
başlanmış olan İşlerin tamamlanmasına Millî Eğitim Bakanlığınca devam
olunur.
Madde 80
Bu kanun yayımı târihinde yürürlüğe girer
Madde 81
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür
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M ü h e n d i s l i k ve M i m a r l ı k h a k k ı n d a Kanon
. 28/6/1938
Devlet M e m u r l a r ı
Aylıklarının
Tevhit ve T e a d ü l ü n e
dair
Kmuıı
8/7/1939
Ankara Hukuk F a k ü l t e s i n i n
Maarif V e k â l e t i n e
devti hak
k ı n d a Konun
3/6/1940
Devlet M e m u r l a r ı A y l ı k l a r ı n ı n Tevhit ve T e a d ü l ü
hakkııf
dakt 3656 s a y ı l ı kanuna ek Kanun
29/6/1940
İstanbul
Yüksek
Mühendis
Okulu ile Teknik Okulunun
Maarif V e k i l l i ğ i n e devri h a k k ı n d a kanun
26/9/1941
\nkara D i l ve Tarih
C o ğ r a f j a F a k ı ı l t c s ı n c b a ğ l ı bir «Türk
İnkılap
Tanhı
Fnstıtusü»
kurulması
hakkında
Kanun
22/4/1042
M e s l e k î ve Teknik Okullar a ç ı l m a s ı ve m e v c u t l a r ı n b ü y ü t ü l ,
meat h a k k ı n d a Kanun
20/8/1942
Yabancı
memleketlere
gönderilecek
memurlar
hakkında
Kanun
20/9/1943
Ankara'da bir Fen F a k ü l t e s i k u r u l m a s ı h a k k ı n d a
Kanun
22/9/1943
I s t ı n b u t U n ı w r s ı t t . Iıınahırıtıın vuptırılınası halikında Kanun
-23/9/1943
İ s t a n b u l Teknik Ü n i v e r s i t e s i h a k k ı n d a Kanun
20/7/1944
Devlet o ğ ı e t t m k u n ı m l trıııda ("alıştırılacak yabant.1 p r o f e s ö r
ö ğ r e t m f n , m ü t e h a s s ı s ve ustalarla pelecek y ı l l a r a g e ç i c i mu
kaveleler aktı h a k k ı n d a Kanun
8/8/1944
Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit vt T e a d ü l ü n e
dair
olan 3656 s a y ı l ı Kanuna ek Kanun
12/8/1944
Ankara Ttp F a k ü l t e s i n i n k u r u t m a s ı h a k k ı n d a Kanun
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Ll] SAYILI C E T V E L
Ankara Üniversitesi
D.

Rektörlüğü

Görevin çeşidi

4
6
6
6
7
10
11
12

Sayı

Ayııı,

1
1
1
1
2
2
3
3

90
70
70
70
60
35
30
25

3
3
3
4
4
4

80
60
35
30
25
20

Sayı

Ücret

Genel Sekreter
Zatişleri Müdürü
Yazı İşleri Müdürü
Kitaplık Müdürü
Kitaplık Uzmanı
Birinci mümeyyiz
Memur
Üniversiteler

5
7
10
11
İZ
1«

Saymanlık

Müdürlükleri

Saymanlık Müdürü
» Müdür Yardımcısı
Birinci Mümeyyiz
Memur

Ream!
6u«t>
Sayı

Sahile

Dütçe

27/6/1945
31/12/1945

Kanı.nıı

8945

3

23

463

5090

3

23

1804

3189

21

1681

551.2

24

168e

5514

3
3

24
25

1702
1193

5315
5761

1

25

1255

5777

3

25

1270

5781

3

26

1203

—

—

6042
6194

S

1946 Y t l ı B ü t ç e K a n u n u n a b a ğ l ı « A » i ş a r e t l i cetvelde
değişiklik yapılması hakkında Kanun
Kanun No: 4937

Kabul tarihi: 13/6/1946

Madde 1 _ 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı bölümlerine (4 602 072) Ura ek ödenek
verilmiştir
Madde 2
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelde
yeniden açılan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı bölümlerine (3 500 000) lira
olağanüstü ödenek konulmuştur
Madde 3
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
.Madde 4
Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür
14/6/1946
[1] S A Y I L I C E T V E L
B

ödeneğin çeşidi

M

U M

T21 SAYILI CETV»L
Görevin çeşidi

Büyük Millet Meclisi
3

Ankara Üniversitesi
Rektör
[3] SAYILI C E T V E L
Görevin çeşidi

1

400

Sayı

Ücret

2

3
Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
»
Kardeks Memuru
Başodacı
Odacı
»
Dağıtıcı
MalCye Bakanlığı
Ümvv) site Saymanlık
Müdürlükleri
Daktilo
Odacı

1
3
1
1
3
3
1

170
100
140
60
50
40
60

12

28

85
50
418

BaılıSı

No.

Sovll seven K a n u n l a r
Mck&tlbl İ d a d i y e nlhari talebesi ile Mekatibl Â l i y e talebe
sinden fakruzaruretleri
mütahofckık
olanların
ücretten
i s t i s n a s ı n a d a l ı Kanun
18/3/1326
Memurin M u h a k e m a t ı Kanunu
4/2/1329
765
788
1076
1416
2467
2490
2777
2795
2919

T ü ı k Ceza Kanunu
Memurin Kanunu
İ h t i y a t Zabitleri ve İ h t i y a t

13/3/1926
31/3/1926
Askerî M e m u r l a r ı Kanunu
9/7/1927
Ecnebi Memleketlere g ö n d e r i l e c e k
talebe h a k k ı n d a
Kanun
16/4/1929
İstanbul
Üniversitesinin
Muvazene! Umumtyeye
alınmasına
dair Kanun
30/5/1934
A r t ı r m a , F k s ı l t m e ve ihale Kanunu
10/6/1934
Siyasal Biletler Okulu h a k k ı n d a Kanun
15/6/1935
Ankara'da bir D i l vr- T a n h
Coğrafya F a k ü l t e s i k u r u l m a s ı
ü z e r i n e Kanun
22/6/1935
Memurin Kanununun bazı maddeleriyle buna m ü z e y y e l olan
1777 s a y ı l ı Kanunun 3 fıncfl maddesinin tadili
hakkında
Kanun
21/3/193«

Düstur
Tertlo

Cilt

Sahıfe

1 «56 000

Geçici tazminat ve denetçi ücreti
1 Geçici tazminat

241 072

Yolluklar
1 Üyelerin yolluğu

723 000

Millî Saraylar giderleri
1 Genel giderler

50 000

Yapı ve onarma işleri

150 000

Dışişleri
408

4
3

ödenekler
2 Üye ödeneği

C*s«<
Say

Bakanlığı

Uluslaraıası müesseselere ve Uluslar Derneğin» ka
tılma payı

1 385 000

Maliye Bakanlığı
Yolluklar
4 Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler ve
memurlar yolluğu

30 000

1

Devlet Boı çim t
2
2

2
6

139 T . V
207

493

3
S

7
7

319
667

320
336

3

8

1515

628

S

10

711

1169

3
3
3

15
15
16

635
1057
1403

2714
2723
3029

3

16

1489

3035

3

17

407

3259

504

Hükme bağlı borçlaı
Millî Eğitim

570

694

200 000
Bakanlığı

Yabancı memleketlerdeki Türk özel okullarına yardım
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Yolluklar
3 Müfettişler yolluğu

5 000

13 000

B

M.

Lira

ö d e n e ğ i n çeşidi

Tarım
762

Genel giderler

Bakanlığı

İl Genel Meclisi seçimleri için özel idaıelere yardım

Onstur
l \ tını

35 0Ü0

1 000 000
3 500 000
Kııtnı
(•lurtrI ılı

"t ılılfe

Siyi

120 000
15 000

5 Geçici gotev yolluğu

41)17

buzu

çeten

IIKı

sılı

Kanun

Hull.

11/1/

Kamımı

t! I'M

I'M ,

5 000
25 000

6 Taşıt gıderleıı

200 000

Bdlum toplamı

4 602 072

GENEL TOPLAM

| 2 | SAYILI C E T V E L
ödeneğin çeşidi
tçisleıı
J17

1946
LI t a

TOPLAM

4 Veteriner geıeç ambaıı

M

HAZtRAN

ödeneğin çeşidi

M

459
A

2 Bakteı ıyolojı ve seıınn kuıumlaıı ve lâboratuvaılaıı

B

B

Maliye

Bakanlığı

Veteımer savaş, tahaffuz evlen, hastaneleı, bakteri
yoloji evi ve serum kurumlan ve lâbotatuvar kuınıa
ve yönetim işlen "giderleri
1

18

(Hamal (fraet»)

S&hif«: 1 0 7 İ 6
«sa

Lira

Bakanlığı

Milletvekili seçimi heı tuılu giderleri

Af

KanunH

Kahııl lurılıı

Kanun No • 4943

ll/ù/l')lf>

Madde 1 . Gazete, kitap veya mecmua vasıtasiylc veya 1881 mıydı
Matbuat Kanununa aykırı hareket suretiyle 7/6/1946 tarihine kadın İş
lenmiş olan suçlardan dolayı kovuşturma yapılmaz
Bu suçlar sebebiyle verilmiş olan cezalar oıtadan kııldırılınıştıı
Madde 2
Bu kanun yayımı tarihinde yurmlüğe glıeı
Madde 3 . Bu kanunu Bakanlar Kumlu yürüttü
(15/6/1946

2 500 000
[bozu

ptıııun a l t ı n a

geç L U

1881

nmııaıalı

Mtthım

k a n u n ti

ılı

İMI

K ımıııılrıkı

ti* u • o'

lıkl-M

1'M > n u m n n l ı

Kı

Inh-jiye r d ı l m İ ç t ı r ]

İLÂNLAR
M. S. B. 1 numaralı Satın Alma
Komisyonundan

M. S. B. 4 numaralı Satın Alma
Komisyonundan

l — Okul ve hastaneler ıçm mukaveleye bağlanmak üzere eksilt
meye konulan (4900) kilo teıeyağına talip çıkmadığından ihalesi 20/Ha
zııan/1946 perşembe guntı s-ıat 11 de komisyonda yapılmak üzere tekrar
eksiltmeye konulmuştur
Muhammen bedeli 28 420 lira olup geçici teminatı 2131 lııa 50 kuıustur
3
Evsaf ve şartlaı komisyonda gorulebılu
4 _ İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar tekli t mek
tupla) ını komisyona veı melen
K 1 1556/4-^

Eskişehir Askeri Hastanesi Sıhhi tesisatı ikmal inşaatı yaplııılaoaktıı Keşif bedeli 319 823 lira 34 kuruş olup muvakkat teminatı 16 542 lim
93 kuruştur İhale kapalı zarf usuliyle 8/7/1940 p.ızaıles) günü saat 16
da Bakanlık Satın Alma Komisyonu binasında yapılacakta Bu işe gire
cek müteahhitler bizzat kendisi yüksek mühendis ise bu kabil bir bina
nın 150 bin liralık tesisat işini bir defada yapmış ve hüsnü suretle İk
mal ederek muvakkat kabulünü yaptırmış olması, yüksek mühendis de
ğilse 200 bm liralık buna benzeı bir tesisat işini biı defada yapmış ve
husnu suretle ikmal ederek «muvakkat
kabulünü yapmış olması ve
işin başından sonuna kadar fenni mesuliyetini deruhte edecek biı
yüksek mühendis ile ortak olduğuna dalı noterlikten mtısaddıtk biı belge
ibraz etmesi ve ihaleden 3 gun evvel inşaat Dalı esine müracaat ede
rek ehlryet vesikası alması ve butun bu vesiki eksiltme zarfı içine
koyması şarttır Şartnameleı heı gun öğleden sonr.ı l No lu Satın Alma
Komisyonunda gorülebılmır istıyenleı 1599 kuıuslıık makbuz, mukabili
İnşaat Dairesi Başkanhğından satın alablljtloı İstekliler in kimini bel
geleriyle yukarda rstenilen belgelen havi teklif mektup),uını 8/7/19d6
günü sat 15 e kadar makbuz mukabil Komisyon Başkanlığına veı mis
olacaklardır
K 4 1673/4-1

1
Elmadağındakı kıtaya teslim şartıyle (25) ton sığır etinin satın
alınarak mukaveleye bağlanması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur.
2
Eksiltme 4 Temmuz 1946 perşembe gunu saat ,(11) de komis
yonda yapılacaktır.
3 _ Muhammen bedeli 20 000 lira olup geçici teminatı (1500) liradır.
4 — Evsaf ve şartlar komisyonda görülebilir
5 — Teklif mektuplarının eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar
komisyona verilmesi lâzrmdır
K. 1__1670/4-1

ÎVT. S. B. 2 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Komisyonda mevcut'şartname ve evsafına gore, müteahhit nam ı/o hesab'na 100 000 (yuz bırr) adet şahta pili satın alınacakta Muhammen hı deli 205 000,_ (iki yüz beş bin) lira olup geçici teminatı 11.500 Uradır
Eksiltmesi 27 Haziran 1946 perşembe jrünti saat 15,30 da açık eksiltme ile
komisyonumuzda yapılacaktır Şartname ve evsafı İstanbul Levazım
Amirliğinde ve Komisyonumuzda her gun goıulebilır isteklilerin belli gun
ve saatta geçici teminatlariyle birlikte Komisyonumuza müracaatlan
K. 2_1419/5-4

Eskışehu Asken Hastanesi sıhhi tesisatı ikmal inşaatı yaptırıla
caktır Keşif bedeli 319 823 lira 34 kuruş olup muvakkat teminatı 10 512
Ura 93 kuruştur İhale açık eksiltme usuliyle 8 Temmuz HM6 pazartesi
günü saat 16 da Bakanlık Satın Alma Komisyonu binalında yapılacakla
Bu işe girecek müteahhitler bizzat kendisi yüksek mühendis ise bu kabil
bir binanın 150 bin liralık tesisat işini bir defada yapmış ve hüsnü suı etle
ikmal edilerek muvakkat kabulünü yaptıımış olması, yüksek mühendis
değilse 200 bin liralık buna benzeı bir tesisat ismi biı doluda yapmış ve
hüsnü suretle ikmal ederek muvakkat kabulünü yaptırmış oaııası vo İşin
başından sonuna kadar fenni mesuliyetini deruhte edecek biı yüksek
mühendis ile ortak olduğuna daiı noterlikten nııihaddak bir belge Unuz
etmesi ve ihaleden üç gun evvel inşaat dairesine müracaat ederek ohliyel
vesikası alması ve bütün bu vesaikle kanuni belge ve tenılnatlarlyle
birlikte 8 Temmuz 1946 günü saat 16 da komisyonda bıılunfloaklardıı
Şartnameler hpr gun öğleden sonra 4 numaralı komisyonda görülebilinir
isteyenler şartnameleri 1599 kuruşluk makbuz mukabili İnşaat DnireM
Başkanlığından satın alabilirler
K 4 1692/4-1

18 H A Z İ R A N

(Resmî Gazete)

1946

Tarım Bakanlığından
1
Hatay - Reyhanlye Mevkiinde Teknik Ziraat Okulu binası in
şaatı kapalı zarf usulıyle eksiltmeye çıkarılmışta
2 _ Bu inşaatın muhammen keşif bedeli (593 693,04) lira muvak
kat teminatı (27 498) liradır
3
Kapalı zarf usulıyle eksiltme Tarım Bakanlığı binasında top
lanacak inşaat Komisyonunda 27/6/1946 tarihine rastlıyan salı gunu
saat (16) da yapılacaktır
4 _ Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak (29) lira (70) kuıuş mu
kabilinde Bakanlığımfz Levazım Müdürlüğünden alınabıuı
5 _ Eksiltmeye girecek rhütaahhıtlerm Bakanlıktan bıı vesika al
maları şarttır isteklilerin bu vesikayı alabilmeleri ıçm 25/6/1946 tarihli
salı gunu saat 17 ye kadar istida ile Bakanlığa müracaatta bulunmaları
ve istidalarını umumi evraka kaydettirmeleri ve bu dilekçeye bir kalem
de bu işe benzer (400 Ö00) liralık bir inşaatı muvaifakıyetle ikmal ettik
lerine dair resmî dairelerden verilmiş vesikayı bağlamaları şarttrr Talip
lerm gerek malî vazıyetleri ve gerekse teknik teşkilâtları ve halen teah
hütlermde mevcut ış vazıyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları butun işler
deki muvaffakiyet derecelen tetkik edilerek komisyonca haklarında edı
nilecek kanaatin müspet bulunması lâzımdır
6 . Keşif bedelinden tenzilât yüzde hesabiyle yapılacaktıı
7
Buna gore talıplenn teklif mektuplarını ayrı bir zarfa ve ehlryet vesikası, Ticaret Odası vesikası ve şartnamede yazılı diğer vesika
larım ve muvakkat teminat mektup ve makbuzunun ve imzalıyacak
şartnameyi ayıı bir zarfa koyduktan soma kapalı ve muhurlu zarflarıy
le birlikte eksiltme gunu muayyen saatten bir saat önce Komisyona tev
di eylemeleri ve saat 16 da komisyonda hazır bulunmaları ilân o'unur
Postada vukubulacak gecikme nazar drkkate alınmaz
1609/4-3

1
Nığde-Aksaray Koçaş Zuaat Okulu haı ıcî tesisatına ait K a p l o Ş
betonarıme su kulesi inşası ve guzeıgâh etudıı ışı kapalı zarf usulıyle ek
siltmeye çıkarılmıştır
2 — Bu inşaatın tahmini keşif bedeli (45 109,14) lira muvakkat te
minatı (3.383,18) liradır.
3 — Kapalı zarf usulıyle eksiltme Tarım Bakanlığı binasında t u p
lanacak inşaat komisyonunda 27 Haziran 1946 tarihîne rasthyah salı günü
saat (15) te yapüacaktır.
4
Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak (226) kuıuş mukabilinde Ba
kanlığımız Levazım Müdürlüğünden alınabilir.
5 — Eksiltmeye girecek mütaahhitlerln Bakanlıktan bir vesika al
maları şarttır. İsteklilerin bu vesikayı alabilmeleri İçin 25/6/1946 tarihli
salı gunu saat 17 ye kadar istida ile Bakanlrğa müracaatta bulunmaları ve
istidalarını umumi evraka kaydettirmeleri ve "bu dilekçeye bir kalemde
bu işe benzer (35 000) liralık bir su tesisatı ışını muvaffakiyetle ikmal
ettiklerine dair resmî dairelerden verilmiş vesikayı raptetmeleri şarttır.
Taliplerin gerek malî vaziyetleri ve gerekse teknik teşkilâtları ve halen
taahhütlerinde mevcut iş vaziyetleri ve şimdiye kadar yaptıkları diğer
bütün işlerdeki muvaffakiyet dereceleri tetkik edilerek komisyonca haklannda edinilecek kanaatin müspet bulunması lâzımdır.
6 — Keşif bedelinden tenzilât % hesabiyle yapılacaktır.
7 — Buna göre taliplerin teklif mektuplarını ayrı bir zarfa ve ehli
yet vesikası, ticaret odası vesikası ve şartnamede yazılı diğer vesikalarını
ve muvakkat teminat mektup veya makbuzunu imzalıyacağı şartnameyi
ayrı bir zarfa koyduktan sonra kapalı ve mühürlü zarflarlyle eksiltme
günü muayyen saatten bir saat önce inşaat komisyonuna tevdi eylemeleri
ve saat 15 te komisyonda hazır bulunmaları ilân oluur.

S û t e f e : 10787

lık suretiyle eksiltmesi 20/6/1946 tarihli perşembe günü saat 16 da Ta
rım Bakanlığı inşaat Komisyonunda yapılacaktır
Evvelki eksiltmeye ıştııak etmemiş bulunan yeni taiıpleıin pazar
lığa girebilmeleri ıçm bu işe benzer bir kalemde 35 000 liıalık tesisat
yaptıklaıına dair rpsmî dairelerden verilmiş vesikayı havı istidalarını
19/6/1946 çarşamba günü saat 17 ye kadar Bakanlık Umumi Evrakına
kaydettirmelere lâzımdır
Pazarlıkta tenzilât kcşıî bedeli üzerinden yüzde hesabiyle yapıla
caktır
Taliplerin 3747 lıra'ık teminatları ve 1946 senesine ait Tıcaıet Odaii
vesikaları ile birlikte 20/6^1946 tarihli perşembe gunu saat 16 da Ba
kanlık binasında inşaat Komisyonuna müracaatları İlân olunur
1660/2-2

Ankara Valiliğinden •
1 _ Ankara - Kavaklrdere Güven evlerinde yapılacak emniyet kara
kol binasının 4 üncü kısmının yapım İşinin ihalesi 28/6/1946 tarihine rastlı
yan cuma günü saat 15 de Bayındırlık Komisyonunda yaprlmak üzere ka
palı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur
2 _ Keşif bedeli 28.997,94 Ura ve geçici garantisi 2.174,85 liradır.
3
İsteklilerin; teklif mektuplarını, geçici garanti mektup veya
makbuzları ile ticaret odası vesikalar.ini ve 25/6/1946 günü akşamına ka
dar istida ile Valiliğe müracaat ederek bu iş için alacakları yeterlik bel
gelerini hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 de kadar Bayındırlık
Komisyonuna vermeleri.
4 — Bu işe ait keşif ve şartnameyi hergün Bayındırlık Müdürlüğün
de görebilecekleri
1602/4- 2

1 — Ankaıa - Etlik Bakteriyoloji Enstitüsünde yaprlacak lojman
binalarr inşaatıma ihalesi 28/6/1946 tarihine rastlıyan cuma günü saat
15 de Bayındırlık Komisyonunda yapılmak üzere kapalı zait usulıyle
eksiltmeye konulmuştur
2 _ Keşif bedeli 19.200 lira ve geçici garantisi 1.440 liradır.
3 — îstekMlerin; teklif mektuplarını geçici garanti mektup veya
makbuzları ile ticaret odası vesikalarını ve 25/6/1946 günü akşamına ka
dar Valiliğe istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları yeterlik belge
lerini hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 de kadar Bayındırlık
Komisyonu Reisliğine vermeleri.
4 _ Bu işe ait keşif ve şartnameyi hergün Bayındırlık Müdürlü
ğünde görebilecekleri.
1603/4- 2

Ayaş Merkez Okulunun tamın kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konul
muştur Keşif bedeli 40567 lira 65 kuruştur. Geçici teminat 3042 lira 57
kuruştur. Eksiltme 27/6/1946 perşembe gunu saat 15 te İl Darmî Komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale gününden 3 gun evvel Bayındırlık
Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikası, ticaret odası vesikası, teminat
makbuz veya mektubu ile teklif mektubunu muhtevi zarfları ihale gunu
saat 14 de kadar Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır Keşif
ve şartname her gun Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görülebilir
1615/4- 2

Saray Sulh Hukuk Yargıçlığından

Postada vuku bulacak gecikme nazarı dikkate alınmaz.
1810/4- 3

Meısm - Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu 49 960 lira keşif bedelli
santral binası inşaatı harici elektrik tesisatı ve elektrojen grupu işi ıcin
6 Haziran 1946 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmede teklif
edilen fiyat haddi lâyîkrnda görülmemiş olduğundan mezkûr ışın pazar

Saray'ın Kurtdere Köyünden İbrahim Metin tarafından Buısa'nın
Balıklı Köyünden Alı oğlu Veli aleyhine açılan şuf'a dâvasının yapıl
makta olan duruşmasında; dâvâlıya gösterilen adreste tebligat yapılma
yıp başkaca adresi de bilinmediğinden ılânen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere dâvâlının
duruşmanın bırakıldığı 25/6/1946 salı gunu saat 10 da Saray Sulh Hu
kuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur
1643/1-1

18 H A Z İ R A N

(Resmi Gttete)

Saihife; İ 0 ? 8 8

Bayındırlık Bakanlığından:
Yapı işleri İlanı
Eksiltmeye konulan iş: Ankara Konservatuvarında yapılacak kıe
pavyonu İnşaatıdır.
Keşif tutarı: 394.267,68 liradır.
Eksiltme: 27/6/1946 perşembe günü saat 15 de Bayındırlık Bakan
lığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf
usuliyle yapılacaktır.
Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Bakanlığı
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 1971 kuruşa satın alınabilir.
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göne 19.521,00 on
dokuz bin beş yüz yirmi bir liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin
teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığına veya idaxe ve denetle
diğine dair Bayındırlık Bakanlığından alınmış yeterlik belgesi gösterme
leri lâzımdın. B u belgeyi almak için isteklilerin 24/6/1946 terihine kadar
(bu tarih dahil) bir dilekçe ile Bayındırlık Bakanlığına başvurmaları ve di
lekçelerine tou gibi bir iş yaptığına dair işi yaptıran İdarelerden alınmış
belge eklemeleri şarttır.
İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü olan 27/6/1946 per
şembe günü saat 14 de kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu
Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez
1M9/4- |
Yol istikşafı
1
Eksiltmeye konulan iş : Çubuk - Ankara yolunun dokuz kilo
metrelik kısmının varyant istikşafı işi olup keşif bedeli (4.500) liradır.
2
Eksiltme 22/6/1946 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11
de Bayındırlık Bakanlığı Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu
odasında açık artırma ve eksiltme usuliyle yapılacaktır.
3
Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak Şose ve Köprüler Reisliğin
de görülebilecektir.
4
Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin 1946 yılma ait ticaret
odası belgesi ve usulü dairesinde (337,50) liralık geçici teminat vermeleri
ve bu işi yapabileceklerine dair isteklilerin önemli demıryol istikşafı yap
mış olduklarına dair belgeleriyle birlikte eksiltme gününden enaz (tatil
günleri hariç) üç gün evvel Baymdırhk Bakanlığına başvurarak bu işin
eksiltmesine girmek için ehliyet belgesi almaları.
5
İsteklilerin geçici teminat ve lüzumlu veslkalariyle birlikte ikin
ci maddede yazılı saatte komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur.
1608/4- 4
Tekel Ankara Başmüdürlüğünden.
Tekel Çoğul Tuzlası idare binası ve ambarının tamlıı işi açık ek
siltme suretiyle ihale edilecektir
1 _ Keşif bedeli 2658,62 Ura.
2 _ Teminat akçası 179,39 lira
3 _ Bu işin eksiltmesi 21/6/1946 cuma gunu saat 15 te Başmudur
lüğumüz binasında komisyon huzurunda yapılacaktır
4 _ Eksiltmeye gireceklerin bu kabil işi yaptıklarına dair vesı
kalarını Başmüdürlüğümüz İnşaat Şubesine ibraz ve vesika almaları
lâzımdır
5 _ Bu işe ait şartname hergun İnşaat Şubemizde görülebilir
6
isteklilerin yukarda yazılı gun ve saatte Başmüdürlüğümüzde
hazır bulunmaları bildirilir
1611/4-8
Tekel Sankaya Tuzlası idare binası ambarının tamiri işi açık eksilt
me suretiyle ihale edilecektir.
1 _ Keşif bedeli 2670,87 Ura.
2 _ Teminat a k ç a s ı : 200,31 Ura.
3
Bu işin eksiltmesi 21/6/1946 cuma gunu saat 16 da-Başmüdür
lüğiimüz binasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
4
Eksiltmeye gireceklerin bu kabil işi yaptıklarına dair vesika
lanm Başmüdürlüğümüz inşaat Şubesine İbraz ve vesika almaları Ift
zımdır.
5 _ Bu işe ait şartname hergün İnşaat şubemizde görülebilir
6
isteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte Başmüdürlüğü
mUade haaır bulunmaları bildirilir
1912/4-3

1946

Millî Piyango İdaresinden
Son üç rakamı (359) ile nihayetlenen biletlu' 7 Haziran 1946 çeki
lişinde yüzer lira ikramiye kazandıkları halde 10 'Haziran 1946 tarihli
ve 6329 sayılı Resmî gazetenin 10735 inci sayfasında yayınlanan listede
bu rakam yanlışlıkla 349 olarak gösterilmiştir
İdaremizin resmî ikramiye listelerinde de ya/.ılı olduğu üzeıe doğtusu
359 dur 7 Haziran 1946 çekilişinde son üç ı akamı 349 ile nlhayeitlenetı bi
letlere ikramiye isabet etmemiştir îktamfye ödemelerinde herhangi bir
yanlışlığa sebebiyet verilmemek ü/.ere keyfiyet ilân olunuı
Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden:

Cinsi
Sakız kabağı
Patlıcan
T. Fasulya
T. Bamya
Semizotu
T. Domates
Domates salçası
Çamaşır sodası
Tuz (iri)

Miktarı Fiyatı Tutan
kilo kuruş Lira
5500
7000
5300
2000
3000
4500
600
5000
40000

25
25
35
60
25
25
90
120
10

1375
1750
1925
1200
750
1125
540
100Ö
4000

M . teminatı
İzahat ihale günü
Lira K .
Í03
131
144
90
56
84
40
75
300

15 •
25
40
00
25
24/6/1946 lani U de
açık
40
50
00
00

1
Ankara Numune Hastanesinin 1946 yılı İhtiyacı olan yukarda
isimleri yazılı yaş sebze ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur.
2
Taliplerin yeni yıl ticaret odası vesikası; teminat mektubu veya
makbuzlariyle birUkte muayyen olan gün ve saatta komisyona müra
caatları.
3
Şartnameler hergün hastane idaresinde görülebUlr.
1599/4- |
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Umum Müdürlüğünden:
30 Kasım 1330 tarihli «Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Muııkasim Ortaklıklar Kanunu» hükümlerine göre Türkiye'de çalışmasına
izin verilmiş olan ecnebi ortaklıklarından Holantse Bank-Ünl N . V. bu
defa müracaatla, Bankanın Anasözleşmesinln 1, 5, 6, 12, 16, 26, 30, 34,
36, 38, 39 uncu maddelerinin değiştirildiğini ve 11 a, 19 a, 23 a numaralı
maddelerin çıkarılmış olduğunu (bildirmiş ve ıgereken belgeleri vermiştir.
Keyfiyet incelenerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla
İlân olunur.
1668
Zile Sulh Hukuk Yargıçlığından
Zile'nin Minaretkebır Mahallesinden Ömer kızı Rüveyde, Koşum Tok
ve Hacımehmet Mahallesinden Alı oğlu Naciye, Cemile Berberin. Fenadere mevkiinde sarkan yol, garben Mustafa özkat, şimalen Hasan Arslan, cenuben yol ile çevrili 200 İn a kıymotindekl bağın namlarına tes
cilini istemiş olmalarına binaen mezkûr bağda bir hak vc alâka İste
yenlerin ilân tarihinden itibaren 946/337 Sulh Hukuk sayılı dosyayı gör
mek üzere ismi geçen Yargıçlığa müracaat etmelerinin tenıinl llâııen
tebliğ olunur.
1644
Ilgın C Savcılığından •
Ilgın'ın Yenihanında ikamet eden Manisa'n İbrahim oğlu Hüseyin
Boyalara adiyen hakaret etmekten sanık Ilgının Pehlülbey Mahallesin
den Mehmet oğlu Ramazan Gündoğan hakkında yapılan yargılamada.
Davacı Hüseyin Boyalar dâva açtıktan sonra Ilgını terk ettiği ve
nerede bulunduğu da bilinemediği anlaşıldığından kendisine duruşmasının
29/6/1946 gününe muallak bulunduğu Ve gelmediği takdirde dâvasından
vazgeçmiş sayılasağının Uftnen tebUğine karar verilmiş olduğu yayım,
lanır.
1645
Patnos Asliye Hukuk Yargıçlığından.
ç

Patnos'un Mozalan Köyünden Abdülbarl kızı Emine vekilli özala
ca'nın Asliye Hukuk Mahkemesinde ikame eylediği 946/44 esas Bayımız
da kayıtlı isfoatı veraset dâvasının yapılan yargılamasında:
Patnos'un Mozalan Köyünden Molla Mustafa oğlu Mihi'nln evlâtları
Salih, Sıddık, Mahmut, AJbdülhakim ve Ahml'nin hayatta olup olmadık
larının, ölmüşlerse bunların mirasçılarının bulunduğu takdirde bir ay zar
fında mahkememize başvurmaları İlan olunur
1646
Bafbakanlık Devlet MaU M U M I

18 Haziran 1946

RESMİ GAZETE

Sayı:6336

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Kanunlar

4929 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Olan 3820
Sayılı Kanuna Ek Kanun

1

4930 Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri
ithalât işlerine dair Sirküler
Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine
Dair Kanun

1

4931 Yabancı Memleketlerle Geçici Mahiyette Ticaret Anlaşmaları
ve Modüsvivendiler Akdine ve Bunların Şümulüne
Giren Maddelerin Gümrük Resimlerinde Değişiklikler
Yapılmasına ve Anlaşmaya Yanaşmıyan Devletler Muvaredatına
Karşı Tedbirler Alınmasına Yetki Verilmesi
Hakkındaki 4582 Sayıl ı Kanuna Ek Kanun

1

4932 Basın Birliği Kanununun Kaldırılması
Hakkında Kanun

2

4933 İnönü Armağanları Kanunu

2

4934 Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun

2

4935 Matbuat Kanununun 50 nci Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun

3

4936 Üniversiteler Kanunu

3

4937 1946 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

9

4943 Af Kanunu

10

İlanlar

10

