S. Sayısı: 3 0 0
Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayı'ı kanuna ek
kanun lâyihası ve Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları
(l/l 104)
T. G.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/2450

8 - VI - 1938

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Siyasal Bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna ek olarak Maarif vekilliğince hazırlanan
ve icra Vekilleri Heyetince 6 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Bayar

Lâyiha esbabı mucibesi
Yüksek mekteblerin ilerlemesi ve hatta bu günkü vaziyeti muhafaza etmesi, bu müesseselere
profesör yetiştirmek için tedbir almakla kabildir. Bu tedbirlerin bir kısmı şunlardır
a) İlmî yolda çalışmağa kabiliyetli ve hazırlıklı olanları bu yüksek müesseselerin içinde yaşat
mak ve onlara tetebbu vasıtaları vermek suretile ilerisi için ilim adamları yetiştirmek,
b) Tedrisata ve bilhassa pratik kurlara iştirak ettirerek hocalık için lâzım gelen alışkınlığı on
lara kazandırmak,
Bu iki tedbirin de alınabilmesi doçent ve asistan istihdam etmekle kabildir.
Üniversite teşkilâtı yapılmcıya kadar ilerisi için profesör temini işinin lâyikile düşünülme
miş olması bilhassa hukukî ve siyasî bilgiler veren müesseselerde profesörlüğün munzam bir iş gibi
görülmesini icabettirmiştir. Halbuki hukukî, iktisadî ve içtimaî bilgiler veren müesseselerin iler
lemesi bütün vaktini yalnız dersine ve ilme hasretmiş profesörlerin vücudile mümkündür. Hayat
larını ilme hasretmiş bu profesörlerden Hükümet daireleri de istifade edebilir. Bu sayede mem
lekette iktisadî, malî ve hatta siyasî mevzuu opjektif olarak kayıtsız ve şartsız tedkika kabiliyetli
ilim adamları bulunacaktır.
îşte ileride inhilâl edecek profesörlere bir taraftan namzed yetiştirmek diğer taraftan da ted
risatta bilhassa pratik kurlarda ve okullara ecnebi dili ile kitab okutturmak hususunda kendi
lerinden. istif ade edilmek üzere Siyasal Bilgiler Okulu kadrosuna doçent ve asistan ilâvesi zarurî
görülmüş ve 2777 numaralı kanuna ek olmak üzerebağlı kanun lâyihası bu maksadla teklif edilmiştir.
Kadroya ilâve edilecek olan bu memuriyetlere aid tahsisatm bütçe tasarruflarile karşılanacağı
arzoluntır,
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Maarif encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif encümeni
Esas No. 1/1104
Karar No. 15

14 -VI - 1938

Yüksek Eeisliğe
Başvekâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2450
sayılı tezkeresile Siyasal bilgiler okulu hakkın
daki 2777 sayılı kanuna ek olarak gönderilen
lâyiha ve mucib sebebleri Encümenimizde in
celendi :
Yüksek kültür müesseselerimize profesör ve
memlekete ilim adamı yetiştirmek üzere asistan
ve doçent adedlerinin mümkün olabildiği kadar
arttırılması faydalı olacağından Siyasal bilgiler
okulu için teklif edilen üç doçent ile üç asista
nın ilâvesi muvafık görülmüş ve lâyiha aynen

kabul edilmiştir.
Müstacelen müzakeresi dileğile Yüksek Reis
liğe sunuldu.
Maarif E. Reisi
N. Afyon K.
H. Çerçel

M. M.
Afyon K.
H. Çerçel

Kâtib
Trabzon
Seniha Hızal

Antalya
T. örs
Trabzon
Halil Nihad

Diyarbakır
Tevfik Bilge
Urfa
Refet tflgen

Konya
Şevket Dağ
îzmir
II. A. Yücel

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Esas No. 1/1104
Karar No. 59

17 - VI - 1938

Yüksek Reisliğe
Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı
kanuna ek olmak üzere Maarif vekilliğince hazırlanıb 6 - VI - 1938 tarihli icra Vekilleri Heyeti
kararma tevfikan Başvekâletin 8 - VI - 1938 ta
rihli ve 6/2450 numaralı tezkeresile Yüksek Re
isliğe arzedilen kanun lâyihası- encümenimize tev
di buyuruldüğundan Maarif vekili hazır olduğu
halde encümenimizde okundu ve görüşüldü.
Verilen izahata ve yazılı mucib sebeblere na
zaran hukukî, iktisadî ve içtimaî bilgiler veren
yüksek ilim müesseselerinin ilerileyebilmesi bü
tün vaktini dersine ve ilme hasretmiş profesör
lerin mevcudiyetile kabil olub bunu temin için
güzide gençleri şimdiden tedris hayatına iştirak
ettirerek bunların muallimlik ve profesörlük ka
biliyetlerini inkişaf ettirmek ve böylece atiyen
yüksek mekteblerimizin kadrolarında açılacak

boşluklar için elde namzedler bulundurmak mak
sadını teminen işbu lâyiha teklif edilmiş olub
zikredilen sebebler varid ve encümenimizee dahi
muvafık görüldüğünden lâyiha aynen kabul edil
miş ve müstacelen müzakere edilmek ve havalesi
veçhile Bütçe encümenine tevdi buyurulmak temennisile Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
Maliye E. Reisi
M. M. Na.
Kâtib
Bayazıd
Yozgad
îhsan Tav
E. Draman
. Diyarbakır
içel
Bursa
H. öniz
E. înankur
Dr. ü. Kahraman
Malatya
İstanbul
izmir
M. Nedim Zaoct A. Bayındır
Kâmil Dursun
Aydm
Gümüşane
Ş. öndersev
Adnan Menderes
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Bütçe encümeni mazbatası
T.B. M.,M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 199
Esas No.' 1/1104

22-VI-1938

Yüksek Reisliğe
Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayı
lı kanuna ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 8 VI -1938 tarih ve 6/2450 sayılı tezkeresile Yüksek
Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif ve Maliye
encümenleri mazbatalarile birlikde Encümenimi
ze verilmiş olmakla Maarif vekili hazır olduğu
hakle okundu ve konuşuldu.
Yüksek tedrisatı salâhiyetle idare edecek pro
fesör ve ordinaryüs profesörleri yetiştirmek, ha
yatını ilme ve teteb.büe hasretmiş uzuvları ço
ğaltmakla mümkündür. Bunu temin için de
fakültelerimizde, •hukpkî, siya^, malî ve ikti
sadî bilgiler veren yüksek mekteblerimizde pro
fesörler yanında asistanlıkla ilim hayatma baş
layarak doçentliğe ve profesörlüğe irtika edecek
ilim adamlarını yetiştirmek zarurî görülmüş ve
bu maksadla Siyasal bilgiler okulu kadrosuna
üç asistanla üç doçentin ilâvesini temin için işbu
kanun lâyihasının sevk edildiği anlaşılmıştır.
Yapılan müzakere neticesinde bu ihtiyacı kar

şılamak üzere . hazırlanan. kanun lâyihası .En
cümenimizde de yerinde görülerek esas itibarile
kabul edilmiş yalnız şekle ve yazıya aid bir deği
şiklik yapılmak suretile yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Rs. V.
M. M.
İsparta
Trabzon
Mükerrem Unsal B. Karadeniz
Çorum
Kayseri
E. 8, Akgöl
F. Baysal
Malatya
Malatya
M. öker
O. Taner
Mardin
Muş
R. Erten
Ş, Çüoğlu
Ordu
Sivas
.ET. Yalman
B. Çiner
Trabzon
Yozgad
Sırrt Bay
8. îçöz
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Kâ.
istanbul
F. Öymen
Kırşehir
M. Seyfeli
Manisa
T\ Türkoğlü
Muş
Ş. Ataman
Tokad
8. Genca

HÜ&ÜİMETÎN TEKLÎFÎ

2777 numaralı kanuna ek kanun

BÜTÇE ENCÜMENİNİN

Siyasal bilgiler okulu kanununa
kanun lâyihası

lâyihası

MADDE 1 — 2777 sayılı kanunun (b) işa
retli çizelgesine aşağıdaki cetvel ilâve edilmiş
tir:
D.
Memuriyet
Sayı Maaş
6 Doçend
10 Asistan

TADÎLÎ

ek

MADDE 1 — Sryasal bilgiler okulu hakkın
daki 10 haziran 1935 tarih ve 2777 sayılı kanuna
bağlı (B) işaretli cetvele, bu kanuna bağlı cet
velde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı
memuriyetler eklenmiştir :

70
35

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 2 — Aynen

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Kültür
ve Finans bakanlıkları memurdur.
. 6-VI-1938
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
Ç. Bayar
Ha. V.
Ma. V.
Da. V.
F, Ağrah
Na. V.
Mf. V.
Ik. V.
S. Ankan
A. Çetinkaya
Ş. Kesebir
Zr. V.
S. 1. M. V.
G. t V.
F. Kurdoalu
Dr. H. Alataş Bana Tarkan

MADDE 3 — Aynen

••

ECTVEL
D.

Memuriyetin neyi

6 Doçend
10 Asistan

*m*
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Aded Maaş
3
3

70
35

