S. SAYISI . 148
Doğu Üniversitesi kurulmasına dair Kanun lâyihası ve Millî Eğitim
ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 4 3 4 )

T. C.
Başbakanlık
.
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayt : 71 - 2388, 6/2911
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

8 . X . 1952

Doğu Üniversitesi kurulmasına dair Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca, 6 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle
birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim,
Başbakan
A. Menderes

Doğu Üniversitesi kuruluş kanunu

tasarısı gerekçesi

Bilindiği gibi Doğu bölgelerinde her derece ve şubede okulları ve nihayet fakülte ve enstitüle
riyle bir kültür merkezi vücuda getirilmesi iktidar partisinin programında hususi bir ehemmi
yetle zikrolunmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı iki yıldan beri bu bölgede ilkinden başlıyarakj lise ve sanat enstitülerine
kadar her türlü okullar açılmasına, bunların bina ve personel ihtiyaçlarının giderilmesine dikkat
etmekte ve bir kısım yabancı memleketlerde benzerleri görülen, çevre ihtiyaçlarına sıkı sıkıya
bağlı bir üniversitenin kurulması fikri üzerinde durmaktadır
Bu Üniversite Bakanlığımızca,
a) Mahallin içtimai, iktisadi ve teknik ihtiyaçlarını, bakir enerji kaynaklarını bütün şubeleri
ile ziraatini, madenlerini, kendisi için bir öğretim ve araştırma konusu olarak alacak,
b) Bu faaliyet sahalarında halka rehber olacak, onun suallerine cevap verecek ve ondan ge
lecek tecrübeleri toplayıp etüd edecek,
c) Bu çevre gençlerinin mahallî mevzular üzerinde yüksek öğrenim yapmalarını sağlıyarak kal
kınma için lüzumlu insan elemanını yetiştirecek ve bol miktarda münevverimizi orada toplıyacaktır,
d) Velhasıl Doğu'nun gelişmesinde bir ilmî merkez vazifesini görecek bir müessese olarak an
laşılmaktadır
Bu tarzda ve tamamiyle yeni mânada bir bilgi, yetiştirme ve araştırma merkezi vücuda getiril
medikçe Doğu vilâyetlerimizde gerçek inkişafın teminine imkân olmıyacağı ve çünkü bu mahallere
ait realitelerin ilmî etüdlerinin her türlü kalkınma hareketlerine mebde teşkil edeceği meydanda
dır. böyle bir müessesenin bütün kollejleri, enstitüleri, fakülteleri, arama ve yayılma merkezleriyle
teşekkülü senelere muhtaç olduğundan bir an evvel işe başlanmasında da zaruret vardır.
Qeçen yıl Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine üç üniversitemizin seçtiği 15 profesörden
mürekkep bir ilim heyeti 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan 50 000 liralık ödenekten faydala
narak mahallinde tetkikler yapmış, uzun müzakere ve istişarelerde bulunduktan sonra, Doğu'da
bir üniversite tesisinin mutlak lüzumuna kanaat getirerek ön tasarı mahiyetinde telâkki edilebi-
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lecek mufassal bir raftor hasırlanıp Bakanlığa verilmiştir. Yakında neşredilecek olan bu rapo
run bir özeti işbu gerekçeye eklidir.
Raporda Doğu Üniversitesinin yeni bir ilim merkezi teşkil etmekle beraber, Doğu vilâyetle
rimizin içtimai ve iktisadi kalkınmasına hizmet edecek bir müessese karakteri taşıması lâzımgeleceği noktasında durulmuş;, Elâzığ ile V^n arasındaki saha üniversite tesisine elverişli görülmüş,
ancak, tesislerin bir tek mahalle toplanmayjp icaplara göre zikredilen saha içine yayılması tav
siye olunmuştur.
Teklif edilen bu kanunda,
Doğu illerinde bir üniversite kurulması için Millî Eğitim Bakanlığına yetki verilmesi,
Bu iş için çalışacak üniversite mensuplarına, Millî Eğitim Bakanlığı mensupları hariç, maaşlı
ve ücretli Devlet memurlarına ve memur olmıyan mütehassıs şahıslarla mesaileri kaflşılığı olarak
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarlarda munzam ücret ödenmesi,
Millî Eğitim Bakanlığınca Doğu Üniversitesi için lüzumlu olduğu belirtilecek Devlete ait gayrimenkullerin Bakanlar Kuulu kârarryle bedelsiz olarak bu üniversiteye maledilmesi derpiş
olunmuştur.

Üniversite îlrm Heyeti Raporu

hülâsası:

Millî Eğitim Bakanı Yüksek Katına
1. Kurulacak üniversite, yeni bir ilim merkezi teşkil etmekle beraber Doğu Anadolu'nun bir
taraftan millî ve içtimai, diğer taraftan maddi ve iktisadi kalkınmasına da hizmet edebilmelidir.
Bu suretle bu yeni müessese bölünmez memleketimizin bu kısmına da diğer bölgeler derecesinde
refah ve mânevi sıhhat kazandıracak âmiller a r a m d a yer almış olur.
2. Doğu Anadolu'nun daha ziyade dağlık ve iklim bakımından da kışları çok sert olan Kuzey
bölgesiyle Güneye doğru gittikçe alçalan bir yayla şeklinde olmakla beraber yazları sıcak, oldukça
' u r a k ve kavurucu olan Güney bölgesi arasında yer alan ve Batıda Fırat dirseğinden başlayıp
tedricen yükselerek ve yer yer daralıp genişliyerek muhtelif ovalardan terekküp eden ve Van Gölü
sahillerine kadar uzanan orta bölge, Doğu Üniversitesi için nispeten daha salim ve müsait tabiî,
beşeri, içtimai ve iktisadî şartları haiz görülmüştür.
Yeni üniversitemizin ağırlık merkezlerinin bu mihver üzerinde yer almaları ve kurulacak ilk
tesislerin bu mihverin daha ziyade genişlik ve inkişaf bulduğu Van gölü bölgesiyle (Fırat - Murat)
kavsi içindeki bölgede vücude getirilmesi daha faydalı olacaktır. Bu merkezî durumu ile bu mihver
üzerindeki tesisler, tesirlerini Kuzey ve Güneye daha kolaylıkla yapabilecekleri gibi Devlet merke
ziyle ve Türkiye'nin Orta ve Batı bölgeleriyle olan irtibatını da daha emin olarak sağlıyabılecekleridir.
3. Yukardaki mihverin özelliklerine ilâve olarak Van bölgesinin, kendi karakteristikleri göz
önünde- tutularak, Doğunun mânevi ve içtimai kalkınmasında rol oynayabilecek mânevi ve içtimai
ilimler fakültelerine ve üniversitenin idare teşkilâtına kuruluş sahası ve merkez olması, Elâzığ bölge
sinde ise bir müspet ilimler (fen) fakültesiyle mahallin hususiyet ve kabiliyetlerinden, istifadeyle
Doğu Anadolu'nun maddi refahına hizmet edebilecek bir Ziraat ve Veteriner fakülteleri ve bir de
ileride maden, diğer teknik fakültelere temel olabilecek araştırma enstitülerinin kurulması yerinde
olacaktır.
4. Van bölgesinde kurulacak fakültelerin ilk parçaları olmak üzere,
a) Dil ve edebiyat,
l
b) Tarihv& arkeoloji,
c) Sosyoloji,
d) Coğrafya,
enstitüleri ve ayrıca (Ekonomi ve istatistik) ve (Hijiyen) enstitülerinin,
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Elâzığ bölgesinde ise hemen kurulacak Tarım Fakültemi ile ileride kurulacak diğer teknik fakülte
lerin temel ve cüzüleri olmak üzere,
a) Matematik,
b) FUik,
'
^
c) Kimya,
d) Biyoloji,
e) Jeoloji ve madencilik araştırma,
f) Tarım araştırma enstitüleri ve (ormancılık ve kültür teknik araştırma istasyonları) kurulma
lıdır.
Bu iki bölgedeki fakülte ve enstitülerden başka Erzurum ve Diyarbakır bölgeleri gibi başka husu
siyetleri taşıyan bölgelerde de doğu üniversitesine yardımcı olabilecek hayvancılığa ve tarıma ait
araştırmalar yapmak üzere bâzı istasyonların kurulması çok faydalı olacaktır.
5. Bütün bu akademik tesislere ait personellerin yetiştirilmeleri ve çalışma şekillerinin tanzimi,
Üniversiteler Kanunu hükümlerine uygun almalıdır. Bu bakımdan bu tevekkülleri idare etmek
üzere Van bölgesinde kurulacak merkez teşkilâtının bir rektörlük mahiyetinde olması tabiî görül
müştür.
6. Heyetimizce varılan kanaate göre, Doğu Üniversitesinin kuruluşu tabiatiyle iki merha
lede tahakkuk ettirilebilecektir. Bu merhalelerden birincisi, ilk hamlede kurulacak fakülte ens
titülerinin teşkili, ikincisi ise yeni üniversitenin tekâmülünü sağlıyacak ve bölgenin ihtiyaç ve
imkânlarına göre ayarlanacak yeni fakültelerin kurulmasıdır. Heyetimiz bu plânın birinci mer
halesine ait tatbiki teferruat üzerinde çalışmalarına devam edebilecek, mütalâa ve tekliflerini
arzedeeektir. Ancak müstakbel inkişaflara göre yeni fakülte ve enstitüler kurulmasına ait teklif
lerin yapılabilmesi için yeni etüdlere ve bir tecrübe devresinin geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu
bakımdan yeni üniversite rektörlüğüne devamlı etüdleri ile yardım edecek ilmî bir istişare heye
tine lüzum görülecektir. Rektörlüğün buna gör* teşkilâtlanması faydalı olur.
7. Yukardaki izahlara gpre Doğu Üniversitesinin şu özellikleri olacaktır :
a) Kurulacak araştırma enstitüleriyle fakülteler araştırma ve yetiştirme faaliyetleri sırasın
da bölge hususiyet ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilecek, muhtaç olacakları akademik
elemanları hazırlamak maksadiyle faydalı görecekleri tesisleri vücude getirmek ve zaruri göre
cekleri meslek mekteplerini açmak imkânını haiz olmnlıdır.
b) Doğu Anadolu'nun kalkınmasında âmil ve örnek olmaları, araştırmalar sonunda elde
edecekleri neticelerin tatbikatını yapabilmeleri için geniş işletme sahalarına sahip bulunmalıdır.
Bu suretle Doğu Üniversitesine, Devlet yardımının dışında olmak üzere, bâzı gelir kaynakları da
sağlanmış bulunur. Bu iş için lüzumlu görülecek olan envestisman miktarları alâkadar enstitü
lerce teklif edilmelidir.
c) Doğu Üniversitesi organik bir taazzuv ve teşekküle tâbi olarak tekâmül etmelidir. Bunun için
enstitü ve fakülteler ilk iş olarak araştırmalara ve muhtaç olacakları elemanları yetiştirmeye ehem
miyet verecekler ve fakat bir taraftan da tedris vazifesine başlıyabilmek için gereken tedbirleri ala
caklardır.
d) Doğu Üniversitesi bir bütün teşkil etmekle beraber bir tek merkezden ziyade mahallî şartlar
dan kuvvet almak üzere aynı zamanda yukarda açıklanan mihverin iki müntehasmda kurulacak ve
yardımcı istasyonları ile tedricen bütün Doğu Anadolu'yu aynı faaliyet çerçevesine almış olacaktır.
e) Üniversitenin muhtelif teşekküllerinin, kendi aralarında ve hattâ diğer üniversitelerle sıkı bir
işbirliği yapmaları ve Hükümetçe alınacak kalkınma tedbirlerinin inikaslarını yakından takip etme
leri muvaffakivetleri için zaruri olacaktır.
8. Doğu Üniversitesine ait olmak üzere heyetimizce ileri sürülen teklifler, Hükümetçe tasvip Du
yurulduğu ve ayrıca hazırlanacak tatbikat programının 1952 senesi içinde tahakkuk ettirilmek iste
nen kısmının icabettirdiği tahsisatın bu yıl bütçesine konulması lüzumu aşikârdır. Tatbikat progra
mında tafsil edileceği üzere ilk hamlede bu hazırlıkların yapılmasına ihtiyaç vardır :
a) Bina ve işletmeler için gereken arazinin istimlâki,
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b) Bu arazi üzerinde ağaçlandırma yapılması,
c) îçme ve kullanma suları tesislerinin vücuda getirilmesi,
d) Başlangıçta mütevazı, ekonomik ve fakat ilerde tevsi edilmeye müsait olarak kurulacak bi
naların arsalarının etüdü, projelerinin ihzarı ve mümkün olan inşaatı ve sihhi tesislerinin yapıl
ması,
Alınacak tahsisatın gelecek yıllara sâri olması kuruluş işlerinin devamlılığı bakımından mürec
cah bulunduğunu ilâve etmeye ihtiyaç olması gerektir.
9. Doğu Üniversitesinin müstakbel inkişafı, kurulacak tesislerin bulunduğu şehir ve bölgele
rin iktisadi ve içtimai inkişafı ile Siki sıkıya alâkadar olduğundan bu şehir ve böl^v terde Hükümet
çe ayrıca aşağıdaki hususların bir program dâhilinde ele alınarak tahakkuk ettirilmesine ihtiyaç
vardır.
a) Elektrik ve diğer enerji kaynaklarının araştırılmaları ve bunların istifade edilebilir şekil
lere sokulmaları,
b) Kültür teknik (sulama - kurutma) problemlerinin halli,
c) Bölge şartlarının müsaadesi nispetinde kalkınmaya hizmet edebilecek endüstrileşme hare
ketlerinin başlaması,
d) Aynı maksatla iyi bir iskân programının hazırlanıp tatbik sahasına sokulması,
e) Van bölgesi, demiryol ve yol programı bakımından sonraya bırakılmış olduğundan Doğu
Üniversitesi programının bir an önce tahakkuk ettirilebilmesi için bu bölgenin münakale bakımın
dan diğer doğu merkezlerine iyi bir şekilde ve süratle bağlanabilmesi hususu temin edilmelidir.
10. Bu mütalâa ve teklifleri arzetmekle heyetimiz çalışmalarının ilk safhasını bitirmiş bulun
maktadır. Bu esaslar Hükümetçe de tasvip buyurulduğu takdirde, bir tatbikat programını da ha
zırlamak lâzımgeleceğinden bu cihetin heyetimize ayrıca bildirilmesinin de rica olunmasına karar
verilmiştir.
Ancak bu programın hazırlanmasından sonradır ki yukarda arzolunan tedbirlerin fiil sahasına
geçirilmesine başlanabilir. Şu noktalann da ilâvesi lâzımdır ki üniversite tesislerinin adı geçen bölge
lerdeki nihai yerlerini tesbit etmek maksadiyle bu yerlere münhasır yeni bir tetkik seyahatine ihti
yaç görülmektedir.
Doğu Üniversitesi için kurulan' Üniversiteler
Delegeleri Heyeti Başkam
Ord. Prof. Hamit Ongunsu
îmza
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/434
Karar No. 9

6 .11 . 1953

Yüksek Reisliğe
Doğu Üniversitesi kurulmasına dair Millî Eği
tim Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 6 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılmış olan kanun lâyihası ko
misyonumuza havale buyurulmuş olmakla Millî
Eğitim Vekili ve Maliye Vekilliği temsilcisi de
hazır bulundukları halde lâyiha birkaç celsede
müzakere edildi.
Gerek istibdat ve gerekse meşrutiyet hükümet
lerince Doğu illerimiz halkının yetiştirilmesine
alâka gösterilmemiş olduğu ve o havaimin bü
tün varlıkları ile derin bir ihmal içinde yüzüstü
bırakılmış olduğu bir hakikattir. Cumhuriyet dev
ri hükümetleri ise bu tarihî gaflete bir nihayet ver
mek maksadiyle o bölge halkının yetiştirilmesi
için bilhassa şu son yıllar içinde muayyen bir
plân ve program dairesinde en müessir gayret
ler sarfetmiş ve şükrana lâyık başarılar elde et
mişti]'. Böylece :
a) Doğu illerinde her cinsten okullar açıl
mıştır. Bunların sayılan her yıl çoğaltılmakta
dır. Bu müesseselerin mezunları bugün dahi bir
Üniversiteyi beslemeye yeter miktarı bulmuştur.
b) Doğu illerimizin madenleri, ziraati, ener
ji kavnaklan, teknik, içtimai ve iktisadî ihtiyaçlan, o hölo-ede açılacak bir Üniversitenin araştır
ma ve ö^rptim konulan olarak incelenebilir. Bu
illpr halkınm toptan bir kalkınma hamlesi yaka
bil m el on ise ancak bu şekilde mümkün olabilir.
"nntfn illerinde açılmak üniversite o ha0)
™ı* h«ilkina her sahada rehberlik edebilir, bir
ilim rnprke'n teşkil eder.
e) Dofrı illerinin kalkınmalarında lüzumlu
olan insan elemandan, o b o l ^ ^ e açılacak bir üni
versitede kolaven vetiştirilebilir.
d) Do£u i^lenne ait realitenin ilmî etüdlerî
her türlü kalkınma hareketlerine itteDfle twH!
edebilir. Bu realitelerin etüdleri îse ancak o ha

valide kurulacak olan ilim müesseselerince yapı
labilir.
tşte yukarıki mülâhazalarla Doğu illerimizde
bir üniversitenin kurulması komisyonumuzca da
uygun görülmüştür. Ancak kurulacak üniversi
tenin Ankara, İstanbul üniversitelerinde oldu
ğu gibi bir vilâyetin merkezinde bütün fakülte
leriyle toptan tesisine başlanılmayıp ilk önce
araştırma merkezleri, enstitüler şeklinde işe gi
rişilip bunları inkişaf ettire ettire fakültelerin
meydana gelmelerine çalışılmalıdır.
Bundıan başka araştırma merkezleri, enstitü
ler ve fakülteler Doğu illerinin kendilerine em
çok muhtaç bulundukları ve bu müesseselerin en
kolaylıkla hayatiyet kazıanaoaklan illere yayılmalan şeklimde kurulmalarına, gerek yetiştire
cekleri öğrencilere ve gerek muhitlerindeki halk
kitlelerine amelî hayatta işe yarıyacak maha
retler verir cinsimden seçilmelerine itina edil
mesi, bu müesseselere kuvvetli talimi unsurlan
yetiştirmek hususunda sağlamı tedbirlere zamam
geçirmeden başvurulması hususları komıisyonu•muzum üzerlerinde ittifak ettiği tememmilerdir.
Koniisyonumuz, Doğuda bir üniversitenin
kurulmasına kanaat getirdikten sonra lâyihanın
maddelerini tetkik etmiştir. Yapılan müzake
reler neticesinde şu kararlara varılmıştır :
1. Hükümet teklifindeki (Doğu Üniversite
si Kurulmasına dair Kanun) başlığı yerine (Do
ğuda Bir Üniversite Kurulmasına dair Kanun)
başlığının konulmasını, Doğu - Batı gibi coğrafi
de olsa aynlık ifade eden mefhumlara yer veril
memesi bakımından daha uygun görülmüştür.
2. İkinci maddedeki (Millî Eğitim Bakan
lığı mensuplan hariç) cümlesi çıkanlsnak şartiyle madde aynen kabul edilmiştir.
3. 3, 4, 5, 6 ncı maddeler ayrtem kabul olun
muştur.
Havalesi gereğince- Bütçe •Ktitnisyoımna tevdi
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buyuruilmak üzere Yüksek Reis'liğ« sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu Reisi
Kâtip
ve bu rapor Sözcüsü
Trabzon
M. R. Tarakçtoğlu
Edirne
Bolu
Çoruım
Z. Danışman
H. Â. Vural
C. Köprülü

Kütahya
R. Koçak

Gümüşane
V. M. Kocatürk

Kars
Söz hakkım
mahfuzdur.
T. Ta§k%ran
Yozgad
H. Üçöz

Seyhan
A. N. Asya

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/434
Kamr No. 63

23 .11 . 1953

Yüksek Reisliğe
Millî Eğitim Vekâletince hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetince 6 . X . 1952 tarihinde Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan Doğu Üniversitesi
kurulmasına dair kanun lâyihası Millî Eğitim
Komisyonu rapo.ru ile birlikte komisyonumuza
tevdi olunmakla Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri
ve yetkili Maliye temsicisi hazır bulundukları
halde incelenip görüşüldü.
Hükümet gerekçesinde de tafsilen izah edil
diği üzere Doğunun kalkınmasında, önderlik yapaeak bir bilgi, yetiştirme ve araştırma merkezi
vücuda getirilmesi, bu mahallere ait realitelerin
İlmî etüdlerinin her türlü kalkınma hareketleri
ne mebde teşkil edeceğine binaen Doğudaki vi
lâyetlerimizde hakiki inkişafı temin ve tesri ede
cekti*.
Bu mütalâa ile Hükümet teklifi esas itibariy
le kabul edilmiş ve müzakerelerde Hükümet tek
lifi esas tutulmuştu**.
Maddelerin müzakeresinde, Üniversite Ka
nunu hükümlerine göre kurulması derpiş olu
nan ünivejsitelepİH, -Millî Eğitim Vekiline bu
hususta yetki verilmek suretiyle bilvasıta değil,
doğrudan doğruya -kamınla kurulması iktiza
etmekte olması, ve Doğu Üniversitesinin Millî
Eğitim Vekilinin komisyonumuzda vâki beyanla;rın<3an da öğVeiiildiğİ üsere toagün tohâl burul
masına imkân görülmemesi nazarı dikkate alın
mış, buna göre şimdiden bir üniversitenin ilk
organları sayılacak enstitüler, yüksek okullar

vo sair gerekli kurumlardan müteşekkil üniteler
tesis etmek suretiyle kuruluş hazırlıklarına baş
lanabilmek için lâyihanın başlığı (Doğu Üniver
sitesi kuruluşu hazırlıkları hakkında kanun lâyi
hası) şeklinde ve birinci madde bu esasa göre
yeniden tesbit olunmuştur.
Millî Eğitim Vekâletinin bu kanun hükümleri
dairesinde süratle başlıyacağr çalışmalar sonun
da tesis edeceği bu ümitler Doğu Üniversitesinin
esaslarını teşkil edecek ve bn.nlar fakülte tesi
sine müsait hale geldikleri zam'an Hükümet bu
maksatla hazırlıyacağı kanun lâyihasını ayrıca
Yüksek Meclise tevdi edecektir.
Hükümetin ikinci maddesi bâzı kelime değişikleriyle kabul edilmiştir.
Üçüacü madde yeniden yyzılan birinci mad
dedeki esaslara göre değiştirilmiştir.
Dördüncü madde Doğu Üniversitesi için ya
pılacak bağış ve vasiyetlerin resim ve harçtan
muaf tutulmalarını temin maksadîyle bâzı ilâ
velerle tadilen kabul edilmiştir. Meriyet mad
deleri şeklen değiştirilmiştir.
Bu tadillerle kabul edilen kantin lâyihası
bütçe île olan ilgisi sebebiyle öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi dileğiyle Umumi Heyetin tasvibine
arzolünmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Reis
Bursa
K. Yılmaz
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Reisvekili
Giresun
M. Şener

Sözcü
İstanbul
H. Hüsman

- f
Antalyafitritâft?
A. Sanoğlu
Ft pe&kbaş
Diyarbakır
Diyarbakır
M. R. Bucak
M. Ekinci
Eskişehir
istanbul
A. Po1uoğl>ıi
S. Oran

ÇTanafekAl*
K. Akmanlar
plâzığ
ö. F. Sanaç
istanbul
M, S&rol

izmir
İzmir
Kastamonu
B. Bilgin
T. Gürerk
H. Türe
Konya
Konya
Malatya
R. Birand
M. Ali Ülgen
M. S. Eti
Seyhan
Trabzon
S. Bârt
S. F. Kafotfet<0H
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

i MİLLİ EÖlTlM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Doğu Üniversitesi Kurulmasına dair kanun
tasarısı

Doğuda bir üniversite kurulmasına air kanun
lâyihası

MADDE 1. — Doğu illerinde bir üniversite
kurulması için Millî Eğitim Bakanlığına yetki
verilmiştir^

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul erdilmiştir.

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı men
supları hariç, Doğu Üniversitesinin kuruluş hazır
lıklarında çalıştırılacak üniversiteler mensuplariyle maaşlı veya ücretli Devlet memurlarına
ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu (me
sailerine karşılık olarak Bakanlar Kurulunca
tesbit edilecek miktarlarda munzam ücret ver
meye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. Bu ücret
ler Üniversiteler Kanununa göre öğretim üyele
rine verilen tazminata halel getirmez.

MADDE 2. — Doğu Üniversitesi kuruluş ha
zırlıklarında çalıştırılacak üniversiteler mensuplariyle maaşlı veya ücretli Devlet memurla
rına ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu
mesailerine karşılık olarak İcravekilleri He
yetince tesbit edilecek miktarlarda munzam
ücret vermeye Millî Eğitim Vekili yetkilidir.
Bu ücrtler,Üniversiteler Kanununa göre öğretim
üyelerine verilen tazminata halel getirmez.

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığınca
Doğu Üniversitesi için lüzumlu olduğu belirti
lecek Devlete ait gayrimenkuller Bakanlar Ku
rulu karariyle bedelsiz olarak bu Üniversiteye
devrolunur. Bu tahsisler her türlü vergi, re
sim ve harçtan, muaftır.
MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı, Do
ğu Üniversitesi adına her türlü bağış vasiyet
kabulüne yetkilidir.

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun yaynnı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden
mer'idir.

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 6. — Bu kanunu icraya İcravekilleri
Heyeti memurdur.

Başbakan
A. Menderes
Devlet Bakanı
M. Alakant
Millî Savunma Bakanı
H. Köymen
Dışişleri Bakanı
F. Köprülü
Millî Eğitim Bakanı
T. İleri
Eko. ve Ticaret Bakanı
E. Güreli

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
B. Nasuhioğlu
İçişleri Bakanı
E. Menderes
Maliye Bakanı
H. Polatkan
Bayındırlık Bakanı
K. Zeytinoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H. Üstündağ
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
Doğu Üniversitesi kuruluş haeırhkları hakkında i
, kanun lâyihası
i
MADDE 1. — Doğu vilâyetlerinde bir üni- !
verşite kurulmak üzere zaruri enstitü, yüksek ,
okul, okul ve kurumları tesis için gerekli mua- î
meleleri yapmaya Millî Eğitim Vekili yetkilidir.
MADDE 2. — Millî Eğitim Vekâleti mensuplan hariç, Doğu Üniversitesinin kuruluş hazırlıklarmda çalıştırılacak üniversiteler mensuplalariyle maaşlı veya ücretli Devlet memurlarına
ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu mesailerine karşılık olarak îcra Vekilleri Heyetince
tesbit edilecek miktarlarda ücret vermeye Millî
Eğitim Vekili yetkilidir. Bu ücretler Üniverşiteler Kanununa göre öğretim üyelerine verilen
tazminata halel getirmez.

|
|
i
ı
j

j
j
i

MADDE 3. — Mülî Eğitim Vekâletince Doğu I
Üniversitesi için lüzumlu olduğu
belirtilecek
Devlete ait gayrimenkuller îcra Vekilleri Heyeti
karariyle birinci maddede yazık kurumların ça
lışmalarına tahsis olunur.
\
|

MADDE 4. — Mülî Eğitim Vekâleti, Doğu j
Üniversitesi adına her türlü bağış ve vasiyet ka
bulüne yetkilidir. Bu çesjt bağışlar vergi, resim :
ve harçtan muaftır.
j
MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me- |
riyete girer.
MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra- I
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
T

I
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Hu.
Y* Tekel Bakam

Tanım Bakanı
N. ökmen

Ulaştırma Bakanı
S. Kuribek

Çalışma Baanı
If. özsan

işletmeler Bakanı ye
Güm. v« Tekel B. V.
Sttht Ytrcah
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