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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli; Suriye 
Devletinin neşrettiği ve turistlere dağıttığı hari
talarda Hatay'ı kendi hudutları içinde göster
diğini, hamhayaller peşinde koşan bu komşu
nun durumuna ancak açınabileceğim beyanı etti. 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen; Genelkur
may Başkanlığı Halkla Münasebetler Bürosu
nun neşrettiği bildiri ve bir milletvekilinin bir 
general veya onun emriyle maiyeti tarafından 
hakarete mâruz bırakılması olayı üzerinde du
rarak, Devlet içinde Devlet olamıyacağını, Dev
letin bütün teşkilâtı üzerinde hâkimiyetimi tesis 
etmesi lüzum ve zaruretini belirtti. 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının 
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı 
vakıfların vergi muafyeıtinden faydalandırıl
ması hakkında kanun tasarısının havale olun
duğu komisyonlardan seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda müzakeresine dair 
önerge kabul olundu. 

30 . 12 . 1967 tarihli 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19 . 2 . 1963 tar'hli ve 202 sayılı Kanunun 642 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunla 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı görüşüldü ve tasarının kanunlaşması 
kabul edildi. 

Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâve
ler yapılmasına dair kanun tasarısının reddine 
dair Sosyal işler Komisyonu raporu ile, 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkındaki 
kanun tasarısının görüşüldü ve tasarının ka
nunlaşması kabul edildi. 

27 . 5 . 1963 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi üzerinde bir 
süre görüşüldü. Teklif, 1 nci maddenin Anaya
sanın 19 ncu maddesine uygunluğunun tetkiki 
için, kabul edilen önerge gereğince, Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna verildi. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkın
daki kanun tasarısının görüşülmesi, Hükümet 
temsilcisi bu birleşimde hazır bulunmadığın
dan, gelecek birleşime bırakıldı. 

iş kanunu tasarısının tümü üzerinde bir sü
re görüşüldü. Kabul edilen önerge uyarınca, 
grupların görüşlerini daha iyi bildirmelerini 
temincn, tasarının görüşülmesi önümüzdeki bir
leşime bırakıldı. 

4 Temmuz 1967 Salı günü saat 15.00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,40 ta son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Soru 

1. — 
Yazılı soru 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, Elbistan olaylarına dair yazılı soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/343) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — İnsan Hakları ve Anahürriyetlerini Ko

rumaya dair Avrupa Sözlemesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları rap-oıiarı (Millet Meclisi 1/341; Cum
huriyet Senatosu 1/796) (S. Sayısı : 961) 

2. — insan Hakları ve Anahürriyetlerini Ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka, 
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Se
natosu 1/795) (S. Sayısı : 962) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Ba^kanvekUi S i m Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Salâhattin Özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 80 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Mebrure Akosley'in; ge
çen birleşimde, Hafta Tatili hakkındaki Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısının gö
rüşülmesi sırasında, ilgili Bakanın muhalif par
tiden iki üyeyi teçhil ettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Geçen tutanak üzerinde Sayın 
Aksoley; hangi hususta ? 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Efen
dim, beş dakika sürecek. 

BAŞKAN — Hangi hususta, geçen tutanak 
hakkında hangi hususta Sayın Aksoley? 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Ge
çen Birleşimde hafta tatili hakkında bir görüş
me olmuştu, onun bir izahını yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — İzah ile olmaz Sayın Aksoley, 
geçen tutanak hakkında düzeltme hususunda ola
bilir. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Üze
rinde konuşma istiyorum. 

BAŞKAN — Düzeltecek misiniz her hangi 
bir hususu 1 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Tu
tanak hakkında bir hususu tes'bit etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Geçen birleşim bulunamadığım 
için bilmiyorum. Siz bir konuşma mı yapmıştı
nız? 

MEBRURE AKSOLEY (îstanubl) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — O konuşma yanlış mı zapta 
geçmiş ? 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Be
nimki, değil efendim. 

BAŞKAN — Kimin efendim? 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 

Bakanın. 
BAŞKAN —• Mümkün değil. Bir üye an

cak kendi konuşmasının tashihini yapabilir. 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — öyle 

midir, geçen tutanak hakkında söz isteyemez 
miyim ? 

BAŞKAN — Birleşim hakkında söz isten
mez, özür dilerim. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Kendi 
konuşmam hakkında bir hususu düzelteceğim. 

BAŞKAN — Kendi konuşmanızda bir husu
su düzelteceksiniz çok kısa olarak buyurunuz 
efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; geçen birleşimde ge
nel hafta tatili olan Pazar günü bâzı dükkân
ların açılması hakkında bir görüşme yapıldı 
burada, berberler, kuaförler, yedek parça 
satanlar ve motor tamirhaneleri... Bu tasarı 
görüşülürken Sayın Bakan kürsüyü teşrif et
tiler, kendinden evvel konuşmuş olan üç se
natörden sadece muhalif partiden olan iki se
natörün sözlerini dile getirerek âdeta onları 
cehaletle suçladılar. 

Sayın arkadaşlarım; kendileri de komisyon 
raporuna uymuşlardır. Sosyal İşler Komisyo
nu raporunu kabul ettiklerini burada ifade 
ettiler, öyle olmasına rağmen Hükümetin 
getirmiş olduğu tasarıyı da savunma gayre
tini gösterdiler. Ben bu nazik muamelelerin
den dolayı huzurunuzda kendilerine evvelâ te
şekkür etmek istiyorum. Ondan sonra şunu 
ifade etmek isterim; hepimiz insanız, hepimiz 

— 121 — 
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hata yapabiliriz. Hatadan dönmek, hatasını 
anlamak bir fazilettir, arkadaşlarım. Hürmet
lerimle. 

2. — Millî Savunma Bakanı İhsan Topaloğ-
lu'nun, Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in bâzı 
general ve subayların kanunları umursamaz bir 
tutum içinde bulundukları hakkındaki konuş
masına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz Millî Savun
ma Bakanı Sayın Topaloğlu, ,buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 29 Haziran Perşembe gü
nü Yüce Senatonun toplantısında gündem dışı 
konuşan Çanakkale Senatörü Sayın Ziya Ter
men Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu bâzı ge
neral ve subaylarımızın Türk kanunlarını umur
samaz bir tutum içinde birtakım hâdiselere se
bebiyet verdiklerini ifade etmiş ve bâzı olayları 
da misal olarak göstermiştir. Söylemeye lüzum 
yoktur ki, kendi kumanda zinciri içerisinde 
yurt müdafaası hazırlıkları yapmakta olan ve 
kendilerine bir vazife verildiği zaman bu va
zifeyi şerefle yapmanın mesuliyeti içerisinde 
bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri 1961 Anayasa
sının koyduğu anaçerçeve içerisinde kanun ve 
hukuk devletine candan bağlıdır. Geniş bir kad
ro içerisinde ortaya çıkan münferit birkaç hâ
diseyi ele alıp bunu şümullendirmek haksızlık 
ve insafsızlıktır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
meri yetki ve mesuliyetleri Anayasamızda ve 
kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir. Silâhlı 
Kuvvetlerimizi Anayasamızda ve kanunlarda 
gösterilen yerin dışında görmek ve göstermek 
yine Anavasamızla ve hukuk düzenimizle hiçbir 
zaman bağdaşmaz. Bu memlekette kanunları 
umursamadan hareket edebilecek, bu kuvveti 
kendisinde görebilecek meşruiyet durumları dı
şına çıkmayı göze alabilecek hiçbir kimse tasav
vur olunamaz. Bir ihtilâl tutumunun mazide 
kalmış hassas havasını devam ediyormuş gibi 
göstermek ise. yine işi ile. gücü ile, vazifesi ile 
meşgul olan vatandaşları ve görevlileri tedirgin 
eder. Arkadaşımızın bahsettiği olaylar kendi 
prosedürleri içerisinde birer tahkikat konusu 
olmuştur ve olmaktadır. Henüz kati sonuçları 
almmıyan bu olaylar hakkında Meclislerin kür
sülerinde münakaşa olmaya Anayasamızın 132 

nci maddesi mâni bulunmaktadır. Bir mebus 
arkadaşımız ile bir generalin münakaşa olayı 
Saym Başbakanın Genelkurmay Başkanına yaz
dığı olayın tahkiki emri ile 353 sayılı Askerî 
Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama LTsulü Ka
nununun 9 ve 15 nci maddeleri -gereğince Genel
kurmay Askerî Mahkemesince yapılmıştır. Ce
reyan eden hâdiselerden biz de müteessiriz. An
cak bunlar usullerine uygun olarak, kanunlara 
uygun olarak müstakil yargı organlarına inti
kal ettirilmektedir. İdarenin sorumluluğu kanu
ni salâhiyetlerin iyi kullanılmaması veya hiç 
kullanılmaması halinde ancak mümkün olur. 
Millî Savunma Bakam olarak da kanunların 
bize verdiği yetkiler kullanılmıştır ve kullanıl
maya devam olunacaktır. Saym Ziya Termen 
arkadaşımın söylediği gibi Millî Savunma Ba
kanı olarak Bakanlık odasının penceresinden 
dışarıyı gözetl'iyen bir kimse değil, yetkisini 
kanunlardan, Meclislerden alan bir bakan ola
rak kanunları tatbik etmekteyiz. Yukarda üzün
tülerimizi bildirdiğimiz bu muhtelif olaylar hak
kında yapılan kanuni işlemleri ve Hükümetimi
zin hassasiyetini bilmeden Ziya Termen arkada
şımızın şahsımı ve Hükümeti tavizci, eyyamcı, 
çekingen bir politika gütmekle ittihammda bü-
vük bir haksızlık, takdirsizlik ve insafsızlık 
vardır. Yüce Senatoya Hükümetin, kanunları
mızın suç. saydığı her hâdisede hassasiyetle ha
k k e t etmekte bulunduğunda hiç şüpheye ma
hal olmadığı hususunu arz ve ifade ederim, say
gılar sunarım muhterem arkadaşlarım. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
adına Baş'1, an vekil i Mehmet V naldı'nm, Kay
seri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, izin talep-
1 edinin görüşülmesi esnasında Yüksek Senatoyu 
•'edeleyici beyanlarda bulunduğuna dair demeci 

BAŞKAN —• Geçen birleşimlerde bir sayın 
üvenirı, sayın üyelerin izin işlemleri ile ilgili bir 
konuşması hakkında Başkanlık Divanı görüşünü 
arz etmek üzere Divan Üyesi Başkan vekili Sa
yın Ün aldı, buyurunuz. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sa
vın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 13.6.1967 
tarihli 68 nci Birleşimde sayın arkadaşımız Hü
seyin Kaluakhoğlu, gündemde bulunan izin ta
lepleri Genel Kurulun tasvibine arz edilirken, 
usul hakkında söz istiyerek, izin talebinde bu-
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lıınan arkadaşları, Eiyaset Divanını suçlayan 
ve Meclisi bu müesseseyi zedeliyen bâzı beyan
larda bulunmuşlardır. Ben şimdi huzurunuzda 
Cumhuriyet Senatosu Kiyaset Divanı adına bu 
suçlamaların mahiyetini açıklamak için bulunu
yorum. Muhterem arkadaşlar, Sayın Kalpaklı-
oğlu arkadaşımız cidden çalışkan ve devamlı 
bir senatördür. Mazeretli, mazeretsiz devamda 
kusuru olanlar hoşuna gitmiyebilir. Hattâ bu 
gibi arkadaşlarına kızabilir de. Ama bu hal, 
hiçbir zaman kendilerine başkalarına haksız is
natlarda bulunmaya hak kazandırmaz ve içinde 
bulunduğu müesseseyi rencide edecek bir dav
ranışın mâkul bir mesnedi de olamaz. 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun müesseseyi zedeli
yen beyanları şudur : Radyo her gün ilân edi
yor, Meclislerde ekseriyet temin edilemedi, baş
ka güne ertelendi diye ve milletten utanır hale 
geldik; niçin bunu Divan ehemmiyete alımıyor, 
buyuruyorlar. Radyoda böyle bir ilândan haberi 
olmıyanlar Saym Kalpakoğlu'nun bu beyanını 
duyunca, demek bu böyle imiş diye bir yanlış 
hükme varacakları tabiîdir. Binaenaleyh; böy
le nazik mevzularda konuşurken ölçülerimize 
dikkat etmemiz gerekmektedir. Ben şimdi Yük
sek Senatonun altı yıllık faaliyetini arz edeyim 
de hem Sayın Kalpaklıoğlu beyanatının yanlış 
taraflarını tashih buyursun, hem de efkârı umu
miye. üzerine titrediği bu kutsal müessesenin 
hakikî faaliyeti hakkında bir fikir sahibi olsun. 

Cumhuriyet Senatosu altı yıl içinde 609 defa 
salt çoğunluk temin ederek toplaı imiş. U defa 
da muhtelif sebepler tahtında salt çoğunluk te
min edilemediği için toplanamamıştır. Bunları 
seneler itibariyle bir ayrıma tabi tutarsak : 

1961 - 1962 yılında 96 defa toplanmış, 1 defa 
toplanamamış... 1962 - 1963 yılında 124 defa 
toplanmış iki defa toplanamamış. 1963 - 1964 
yılında 93 defa toplanmış bir defa topla
namamış 1964 - 1965 yılında 121 defa top
lanmış iki defa toplanamamış. 1965 - 1966 
yılında 99 defa toplanmış, üç defa top
lanamamıştır, ki bunda üçte bir Senato ye
nileme seçimi de vardır. 1966 dan 22 . 6 . 1967 
tarihine kadar 77 defa toplanmış, iki defa top
lanamamış. Yekûn olarak 609 defa toplanmış, 

salt çoğunluğu temin etmiş, 11 defa da salt ço
ğunluk temin edememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bunu yüzde hesabına 
vurursak yüzde 2 bile tutmamaktadır. Bunun da 
muhtelif, mâkul ve makbul sebepleri vardır. Bu 
tarihlerde partilerin büyük kongreleri akdedil
miştir, siyasi partilerin, mevzuat çerçevesi içe
risinde obstrüksiyonları olmuştur ve nihayet 
seçim gibi başka sebepler de buna inzimam et
miştir. 

Gelelim Riyaset Divanını suçlamasına. Böyle 
bir konuşma yapan arkadaşımızın ilgili tüzük 
maddesini en az birkaç defa okumuş olduğunu 
kabul etmek iktiza eder. Buna rağmen ben bir 
kere daha okumakta fayda mülâhaza ediyorum : 

«içtüzük madde 145 : Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı her üyeye 10 güne kadar izin verebi
lir.» 

Bu hükmün icabatı Heyeti Umumiyeye in
tikal etmediği için arkadaşimızm beyanatı bu
nun dışında kalır. Şimdi maddenin ikinci fıkra
sını okuyorum : 

«10 günden fazla izinler Genel Kurulca gö
rüşmesiz işari oyla kararlaştırılır.» 

Görülüyor ki, bu fıkra hükmünce Riyaset 
Divanının 10 günden fazla izinler için her hangi 
bir yetkisi mevcut değildir ve Genel Kurulca 
karara bağlanan meselelerde de her hangi bir 
üyenin tenkid hakkı bahse konu olamaz. Eğer 
rey ekseriyetine hürmet duygumuz mevcut ise 
bu rejimde ekseriyetin reyine iktiran eden ko
nular üzerine fikir beyanı yersiz ve haksız olur. 

izin talebinde bulunan senatörlerin durumu
na gelince : Gerek Anayasa, gerek içtüzük, de
vam hakkında hüküm ısdar ederken • milleti 
temsil eden kişilerin vekar ve haysiyetini dü
şünmüş ve ona göre ariyacağı hususat ve kulla
nacağı kelimelerde dikkat ve itina göstermiş
tir. Sayın arkadaşımız «muayeneye sevk» gibi 
bir ifade kullanıyorlar, buna cei'ap vermekten 
kendimizi vareste sayıyoruz ve bu hususun tak
dirini de Yüksek Heyetinize bırakıyoruz ve ina-
nıvoruz ki, bu mertebede devam, yani senatör
lük mertebesinde devam madde hükmü ile de
ğil, vazife şuurunun vicdanlarda teşekkül etme
siyle mümkündür. Saygılarımızla. (Alkışlar) 

— 123 — 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Abana kaza merkezinin Bozkurt - Pa
zaryeri kasabasına nakli hakkındaki 6203 sayılı 
Kanunun Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptali
ne ve iptal hükmünün 25 . 12 . 1967 günü yü
rürlüğe girmesine karar verildiğine dair Anaya
sa Mahkemesi Başkanlık tezkeresi (3/600) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinin 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

bir 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Grupu tarafından; Abana kaza 
merkezinin Bozkurt - Pazaryeri kasabasına nak
li hakkında 6203 sayılı Kanunun Anayasaya ay
kırı olduğundan bahi'sle iptali hakkında açılan 
dâva üzerine konu incelenmiş ve; 

1. Abana kaza merkezinin Bozkurt - Pa
zaryeri kasabasına nakli hakkında 21.12 .1953 
günlü ve 6203 sayılı Kanunun tümünün Ana
yasanın 2, 55 ve 115 nci maddelerine aykırı ol
duğundan iptaline; 

2. iptal hükmünün 25 . 12 . 1967 gününde 
yürürlüğe girmesine, 

27 . 6 . 1967 gününde 1963/145 esas ve 
1967/20 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

İbrahim Senil 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kındaki kanun taasrısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/359; 
Cumhuriyet Senatosu 1/797) (S. Sayısı: 955) 
(D 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemle 
ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «öncelikle görüşülmesi kararlaştı

rılan işler» kısmının birinci sırasındaki «Hacet
tepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun 
tasarısının»; gündemde bulunan bütün işlerden 
önce görüşülmesini, saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Turgut Cebe 
BAŞKAN — Geçici Komisyon Sözcüsü Sayın 

Turgut Cebe, Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısının gündemde bulunan 
bütün işlerden evvel görüşülmesini istemektedir. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir. 

Sayın Banguoğlu, buyurun. 

(1) 955 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında Sayın 
Banguoğlu? 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Bu 
kanunun müzakeresi ile ilgili usul hakkında. 

BAŞKAN — Şimdi gündemdeki diğer işler
den önce görüşülmesi kabul edilmiştir. Hükümet 
burada, komisyon yerini alsın. Geçici Komisyo
nunun raporunu okutayım, ondan sonra usul 
hakkındaki talebinizi inceliyeceğim. 

Geçici Komisyonun raporunu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/797 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 21 Haziran 1967 tarihli 

122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek açık oy ile kabul edilen, Hacettepe Üni
versitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1967 
tarihli ve 4266 - 25190 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cum
huriyet Senatosunun 22 Haziran 1967 tarihli 
76 nci Birleşiminde, Bütçe Plân ile Millî Eğitini 
komisyonlarından seçilecek sekizer üyenin işti-
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raki ile kurulması kabul edilen Geçici Komis
yonumuzun, 23 Haziran 1967 tarihli Birleşimin
de, Hükümet adına Millî Eğitim Bakanı İlhami 
Ertem ve Bakanın müşavirleri olarak da Bakan
lık Başmüsteşarı Ferit Saner, Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doğan Karan 
ve Prof. Dr. ihsan Doğramacı ile Maliye Bakan
lığı Temsilcisi Zeki Memişoğlu'nun iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tasarı, merkezi Ankara'da olmak üzere, 
Hacettepe Üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulmasını öngörmektedir. 

Bu üniversiteye nüve teşkil edecek olan, 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
1957 yılında bir enstitü olarak kurulmuş ve 
1963 yılında da Ankara Üniversitesine bağlı bir 
fakülte haline gelmiştir. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
eğitim hizmetinde bulunduğu süre içinde yeni 
bir eğitim sisteminin uygulayıcısı olmuş ve uy
gulayıcısı olduğu farklı eğitim sisteminin bir so
nucu olarak da, fakülte bünyesi içinde bu eği
timi destekliyecek ve gerçekleştirebilecek eği
tim kuruluşlarının da meydana getirilmesi bir 
zaruret halini almıştı. Bu eğitim kuruluşları 
arasında o güne kadar memleketimizde işleme
miş alanlarda da eğitim gören yüksek okullar 
ve bölümler kurulmuştur ki, Fizyoterapi, Re
habilitasyon, Temel Bilimler, Hemşirelik Yük
sek okulları ile Tıbbi Teknoloji ve Diyet bö
lümleri bu cümledendir. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
eğitim teşkilâtlanmasında (uyguladığı farklı 
sistemin de sonuçları olarak) devamlı bir geliş
me göstermiş ve bu gelişme fakülte statüsünü 
zorlar bir hale gelmiştir. 

Nitekim bu gelişmeyi müşahede eden Anka
ra Üniversitesi Senatosunun 31 Mart 1967 ta
rihli oturumunda, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile ilgili bir konunun görüşül
mesi vesilesiyle, Senato üyeleri Hacettepe Fa
kültesinin bağımsız bir üniversite olarak teşki
lâtlanmasına işaret etmişler ve fakülteye bu 
yolda bir teklif getirme direktifini vermişler
dir. 

Fakültece bu yolda mütalâası sorulan Dev
let Plânlama Teşkilâtı 3 Nisan 1967 tarihli ve 
SPD 256/11-1-65-931 sayılı yazısında; yük
sek öğretim kademesinde çekilen öğretici insan 

gücü sıkıntısı, mevcut tesislerin genişletilmesi 
ile sağlanacak ek yüksek öğretim kapasitesinin 
iktisadi bakımdan sağladığı avantaj ve Hacet
tepe Üniversitesinin bağımsız bir kuruluş ola
rak teşkilâtlanmasının olumlu karşılandığı bil
dirilmiştir. 

Bu mütalâanın Üniversite Senatosuna inti
kali ile kurulmuş olan dokuz profesörden mü
teşekkil bir komisyon konuyu incelemiş ve Ha
cettepe kuruluşunun milletlerarası normlara gö
re bir üniversitenin kuruluşu için gerekli ölçü
lerde bulunduğunu ve Hacettepe Üniversitesi
nin Türk üniversiteleri camiası içinde memleke
te ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunacağını 
tesbit etmiş ve aralarında Anayasa Hukuku, 
İdari İlimler ve Fen Bilimleri profesörlerinin 
de bulunduğu bu komisyon, Hacettepe Üniver
sitesinin kurulmasını oy birliğiyle uygun gör
müştür. Bu mütalâa, Ankara Üniversitesi Se
natosuna intikal ettirilmiş ve Senato, 25 Nisan 
1967 tarihli ve 526 sayılı toplantısında, Hacet
tepe Üniversitesinin kurulması görüşünü be
nimsemiş ve Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesinin bilûmum menkul ve gayrimenkul 
mallarla, alacakların ve döner sermayelerin, bu 
fakülte ve ona bağlı yüksek okullara ait kad
roların Hacettepe Üniversitesine intikalene, key
fiyetin kanuni gereği için Millî Eğitim Bakan
lığına intikal ettirilmesine, oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

Bu üniversite kararı Millî Eğitim Bakanlı
ğınca da benimsenerek hazırlanan tasarı Ba
kanlar Kuruluna getirilmiş ve Bakanlar Kuru
lunca da 10 Mayıs 1967 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine arzı kararlaştırılmıştır. 

Teşekkülünden beri Hacettepe yüksek öğ
renim kurumlarının anahedefi öğretim üyesi ye
tiştirerek yurdun çeşitli bölgelerinde yeni fa
kültelerin ve üniversitelerin kurulmasına yar
dım etmek olmuştur. Nitekim, halen öğretim 
kadrosu 476 yi bulan Hacettepe Bilim Merkezi 
1965 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde 
bir Tıp Fakültesi kurulması görevini üzerine 
almış ve Hacettepe'den altmış öğretim üyesi ve 
yardımcısı sürekli hizmet için Erzurum Tıp 
Fakültesine atanmıştır. Hacettepe öngörüldüğü 
üzere üniversite statüsüne kavuştuktan sonra 
bu yoldaki gayretine daha güçlü bir şekilde de
vam edebilecek hattâ getirilen esaslar ve düzen 
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sebebiyle bunu gerçekleştirmek daha kolaylaşa
caktır. 

Komisyonumuzca, Hacettepe Üniversitesinin 
teşekkülünü mütaakıp gerçekleştireceği fakül
telerin öncelikle büyük şehirler dışında ve Ana
dolu'da tesisi temenni olunmuş ve bu temenni 
üzerine verilen izahatta, üniversitenin faaliyet 
ve teşkilâtlanma plân ve programlarında bu hu
susların esas alınmış olduğu açıklanmıştır. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı Komisyonu-, 
muzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi Metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
7, 8, 9, 10, 11, 12, geçici 1, geçici 2, geçici 3. 
geçici 4, geçici 5, geçici 6, 13 ve 14 ncü mad
deleri komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması da kararlaştırılmıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
îçel Ankara 

C. T. Okyayuz T. Cebe 
Kâtip 
Denizli Ankara 

H. Atmaca T. Kapanlı 
Çorum Ordu 

A. Çetin Söz hakkım saklıdır. 
Ş. Koksal 

Tabiî Üye Yozgat 
Söz hakkım saklıdır. î. Yeşilyurt 

M. özgün eş 
Kocaeli Çankırı 

L. Tokoğlu H. Dağlı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. îzmir 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım saklıdır 

Z. Tüzün I. Birand 
Bingöl 

H. Yurtsever 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu, hangi hu
susta usul hakkında söz istiyorsunuz? 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Bu 
tasarının Komisyonda müzakeresi ve Heyeti 
Umumiyeye intikali hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu; içtüzüğün 
58 nci maddesine göre usul hakkında söz üç 
hususa münhasırdır. Birisi gündemle ilgilidir, 
birisi görüşülmemesini, birisi de içtüzüğe, Baş

kanın şu andaki işlemlerinden dolayı uyulma
sını istemektir. Söylediğiniz hususlar bunlara 
uymamaktadır. 

Bu sebeple... 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Söyle

yeceklerim bunlara uymaktadır. 

BAŞKAN — Ama ifade etmediniz. Komis
yondaki görüşmelere ait hususlar bunlara uy
mamaktadır. Bu itibarla söz veremiyeceğim; 
tümü hakkında söz isterseniz vereceğim. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — İsti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında, Sayın Ban
guoğlu... Söz alanları okuyorum, eğer başka 
sayın üye varsa ekleyeceğim. 

Sayın Celâl Ertuğ, Sayın Şevket Koksal, 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Rıfat Öztürkçi-
ne, Sayın Halûk Berkol, Sayın Tahsin Bangu
oğlu, Sayın Fehmi Alpaslan, Sayın Hikmet is
men, Sayın Mehmet Özgüneş, Sayın Ömer 
Ucuza! 

Konunun önemine binaen Başkanlık lehteki 
ve aleyhteki sıraya göre söz verecektir. Bu 
sebeple sayın üyelere soracağım. Grupları adı
na Sayın Köksal'a ve Sayın Alpaslan'a önce
likte tabiî söz vereceğim. Yalnız Sayın Ertuğ, 
lehinde mi, aleyhinde mi? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lehinde mi 

aleyhinde mi? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Berkol. 
HALÛK BERKOL (İstanbul) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu? 
TAHSİN BANGUOĞLU — (Edirne) Aley

hinde. 
BAŞKAN — S ay m Alpaslan, grup adma. 

Sayın İsmen 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Üzerinde. 
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BAŞKAN — Sıraya göre söz vereceğim. 
Grupları adına söz, C. H. P. Grupu adına 

Sayın Köksal'm. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOK

SAL (Ordu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın üyeleri, Ankara Üniversi
tesi bünyesi içinde Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi ve Yüksek Okullarının Hacettepe 
Üniversitesi ismiyle yeni bir üniversitenin ku
ruluşuna dair kanun tasarısı üzerinde C. H. P. 
si grupu adına görüşlerimizi arz etmeye çalı
şacağım. 

Kanunun gerekçesi tetkik edildiği zaman, 
Ankara Üniversitesi Senatosunun Hacettepe 
Üniversitesinin kurulmasına dair ittifakla al
dığı karar ve Hacettepe Bilim Merkezi Genel 

•Kurulu tarafından alman karar, aynı zaman
da Devlet Plânlama Teşkilâtının Hacettepe 
Üniversitesinin kurulmasını müspet mütalâa 
eden ve plân hedeflerine uygunluğunu tesıbit 
eden karar müşahade edilmektedir. 

Sayın Senatörler; 
Hacettepe hepimizin bildiği gibi' önce Tıp 

Fakültesine bağlı mütevazı bir çocuk kliniği 
daha sonra Ankara Üniversitesine bağlı bir 
Fakülte olarak zamanın kısalığı içinde muaz
zam bir inkişaf kaydetmiştir. Bu inkişaf yal
nız kurduğu ve halen kurulmakta olan tesisler
le kalmamış aynı zamanda yeni bir ruhu ve 
hepimizin hasretini duyduğumuz ideali bilim 
ve eğitim alanında açtığı yolla ışığa kavuştur
muştur.! 

Hacettepe Tıp Fakültesinin Türkiye'de, kla
sik eğitim sistemi yerine memleket gerçekleri
ne ve ihtiyaçlarına en uygun yeni bir eğitim 
sisteminin kurulmasındaki başarısı ayrı bir hu
susiyet taşımaktadır. 

Eğitimde reformunu yapmış ve yeni bir 
zihniyeti bu fakültemiz getirmiştir. Modern 
eğitim sisteminin anafelsefesinde insanlığı se
ven cemiyetlerin sosyal ve iktisadi kalkınması
nı temin edecek araştırmaları ile ışık tutan 
istikamete yönelmiştir. 

Hacettepe'de tale'belere gösterilen ihtimam, 
asistan, doçent, profesör ve talebelerin öğren
me ve öğretmeyi seminerler halinde birbirleri
ne saygı, takdir hissi ve hevesle yürütmelerin-
deki özelliği ifade etmeyi zevk telâkki ede
riz. 

Esasen Hacettepe daha mütevazi bir çocuk 
kliniği iken Diyarbakır'ın Bismil kazasında aç
tığı mahallî hastalıkları araştırma merkezi ve 
hemen bunun yanında koruyucu tababet, ana 
çocuk sağlığı, doğum kontrolü gibi sosyal me-, 
selelere eğilmesi ve kendi bünyesinde gerçek 
Full - time ı tatbik etmesi, fakülte olduktan 
sonra da bu istikametteki faaliyetlerini Anka
ra'nın bir çok semtlerinde ve köylerinde vu
zuhla tatbik edebilmesi memleketin bünyesin
de takdirle benimsenmiş ve memleket dışında 
da varlığını hissettirmiştir. 

Nitekim, C. H. P. Grupu adına 1966 senesi 
Üniversiteler Bütçesinde eğitim usullerinin re
formu mevzuunda İngiltere'yi misal olarak 
Yüce Heyetinize arz etmiştim. Dünya sağlığı 
ve Tababetinde özel yeri olan ve başarıları ile te
mayüz eden İngiltere'de dahi tıp eğitimin reformu 
zaruri görülmüş, bu reform için İngiltere'de 
Tıp Fakülteleri mesul ilim adamlarından mü
teşekkil heyetin Lord - Toıod'un başkanlığında 
toplantılar yaptığını ve kendi reformları için 
Hacettepe'yi tetkik etmeye karar verdiklerini 
Yüce Senatoya arz etmiştim. 

Şimdi burada Türkiye'ye bizzat gelip Hacet
tepe'de tetkiklerde bulunan Heyet Başkanı Sir 
Williams'm veya Glasgow Üniversitesi Dekanı 
Charles FJemiııg'in, ayrıca Holânda'da topla
nan Hol ânda Üniversitesi Eğitim Kurulu üyele
rinin veya Dünya Sağlık Teşkilâtının Kopenk-
hankta'ki toplantısında Hacettepe hakkında tak
dire değer karalarını ve bu istikametteki müs
pet neşriyatlarını Yüce Heyetinize arz etmekle 
kıymetli zamanlarınızı almak istemiyoruz. 

Ancak; Hacettepe'nin böylesine çalışmaları 
kendisini Hacettepe Üniversitesi olmaya hak ka
zandıracak nitelikte olduğunu ve Hükümetin bu 
durumu değerlendirecek kanun teklifini zama
nında getirmiş olmasını takdir ettiğimizi ifade 
etmek isteriz. 

Sayın senatörler, 
Birinci 5 Yıllık Plân ve İkinci 5 Yıllık Plân

da yeni üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve 
yüksek okulların açılmasında bir temayül tesbit 
edilmiştir. 

Bu anlayış ve temayül yeni kurulacak üniver
sitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yüksek 
okulların büyük vilâyetlerin dışında ve mem
leketimizin değişik mmtakalarına dağılmasıdır. 
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Ancak, yeniden açılacak ve halen kurulmuş 
olan üniversitelerimize öğretim üyesi bulmakta
ki güçlüklerimiz meydandadır. 

İleri milletlerin öğretim ve eğitim alanındaki 
büyük ink'Şdiları karşısında aramızdaki mesafeyi 
kapatmak için bütün üniversitelerimizin millî 
bir anlayış, millî bir şuur ve beraberlik içinde 
memleketimizin muhtaeolduğu öğretim üyeleri
ni yetiştirmenin yarışma girmelerinin zaruri ol
duğuna inanıyoruz. 

Hacettepe'nin daha fakülte iken öğretim 
üyesi yetiştirerek yurdun çeşitli bölgelerinde ye
ni fakültelerin açılmasına yardımcı olması husu
siyetlerinin başında gelir. 

Avrıca Avrupa ve Lâtin Amerika'da yetiş
miş ilmî değerini tescil ve takdir ettirmiş kıymet
li gençler" memlekete getirmiş olmasını olumlu 
ve takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Muhterem senatörler; Plânlamanın da öngör
düğü müspet ilim sahalarında kurulacak teknik 
üniversittler ve fakültelere öğretim üyeliği bulu
nulması hususunda Hacettepe'nin açtığı yoldan 
faydalanmak kaçınılmaz bir zaruret haline gel
mektedir. 

Yine 1966 üniversiteler bütçesindeki konuş
malarımızda yalnız Amerika üniversitelerinde 
araştırma ve eserleri ile temayüz etmiş, 31 Türk 
profesörünün ismini ve çalıştıkları üniversite
leri Yüce Heyetinize arz etmiştim. 

Kimya, tatbiki mekanik, matematik, nükleer 
elektronik fizik, teorik, ve nükleer fizik sahala
rında isim yapmış bu güzide insanları Türkiye'
de vazifelendirmek suretiyle 4 - 5 tane beynel
milel standartta eğitim ve araştırmalarda ufuk 
açacak Teknik fakültelerin kurulacağını yetki
lilerin beyanlarından öğrenmek mümkündür. 

Sayın senatörler, Hacette'pe Üniversitesi Ka
nunu müspet mütalâa ediyoruz. 

Merkezi Ankara'da olan bu Üniversitenin 
Plânın öngördüğü büyük vilâyetler dışında ve 
mahrumiyet mıntakalarında açacağı fakülteleriy
le yüksek okullariyle ve araştırma merkezleriyle 
sosyal ve kültürel kalkınmamıza yeni bir hız ka
zandırmasını temenni ediyoruz. 

Sizleri Grupum adına saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMÎ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Hacettepe Üniversitesinin kurulması 
gibi pek mesut bir hâdise üzerinde Güven Par
tisi Grupu adına mâruzâtta bulunuyorum. 

Bu konu üzerinde gerekli çalışmanın yapıl
ması vazifesini üzerine alan Grup Başkanveki-
limiz Sayın Çumralı hakikaten hepimizin istifa
de ile dinliyeceğimiz bir hazırlık çalışması yap
mış ve meselenin felsefesine kadar girmek su
retiyle bir eser meydana getirmişti. Esefle arz 
edeyim ki, Sayın Çumralı bir hastalık sebebiyle 
müstacelen istanbul'a gitmek mecburiyetinde 
kaldığından kendisinin bu hazırlığından istifade 
etmekten bizi mahrum bırakmıştır. Buna rağ
men Grupumuzda tezahür eden görüşü, sade ve 
memleketçi bir görüş çerçevesinden Yüksek Hu
zurunuzda kısaca arz ve izaha çalışacağım. 

Hacettepe Üniversitesinin kuruluş tasarısı 
bir memlekette teşebbüs ve gayretin ne büyük 
eserler meydana, getirebileceğinin en mükemmel 
delilini teşkil etmektedir. Hacettepe Üniversite
si yalnız gözlere hitabeden değil, kafalara ve 
kafalarla gönüller arasında yol kurmasını bilen 
insanlar için de gönüllere hitabetmesini bilecek 
bir büyük eser olarak milletimizin haline ve is
tikbaline doğmaktadır. O itibarla, evvelâ bu nü
veyi daha başından itibaren hazırlamış olan, 
kendisini arkadaşlarımız arasında belki müşkül 
duruma düşürür diye isminden bahsetmiyeee-
ğim, bu muhterem zata grupumuz adına teşek
kür ederken kanun tasarısını Yüksek Huzuru
nuza getiren Hükümeti de şükran ve tebrikleri
mizle karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Bu kanun tasarısı eğer böyle mükemmel bir 
eseri, esasen mevcudolan Ankara merkezinde de
ğil de, Türkiye'nin bir türlü geri kalmışlıktan 
uzaklaşamıyan bir bölgesinde kurulması şekliy
le gelmiş olsaydı, biz Güven Partililer olarak, 
hayatımızın belki de hiçbir zaman erişilemiye-
cek mesut bir gününü yaşıyacaktık. Ama, eser 
burada başlamıştır, burada devam ettirilmekte
dir ve bu eserin fakülteler halinde Anadolu'nun 
geri kalmış bölgelerine kadar uzanmak suretiyle 
oraya ışık tutacağına, oraya hayat vereceğine 
dair olan teminat bizim için, içimizde bir ukde 
halinde bulunan bu, bilhassa Doğu - Anadolu'da 
kurulmaması meselesinden mütevellit teessürü 
izale edici mahiyettedir. Burada kanunun tüm 
olarak gönülden tasvipçisi ve takipçisi olduğu-
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muzu ve kurulacak olan bu üniversitenin her 
gün daha büyük bir hız ile gelişmesi için bun
dan böyle de Güven Partisi Grupu olarak eli
mizden gelen bütün yardımları yapacağımızı 
ifade ederek ilgililerden ve yeni kurulacak olan 
bu özerk müesseseden fakültelerinin Anadolu'
nun muhtelif bölgelerine, hususiyle geri kalmış 
bölgelere yayılması, hem de biran evvel yayıl
ması suretiyle sosyal adalet ilkesini esasen ilim 
yolundan, aynı zamanda sosyal problemleri de 
sağlıkla birlikte halledecek bu müesseseden is
tirham ediyoruz. Bu müessesenin Türk milleti
ne, hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte ve üzerindeki 
sıralama ile tesbit ettiğim sırayı okuyorum. 

Sayın Ertuğ, Sayın Banguoğlu, Sayın Di-
keçligil, Sayın öztürkçine, Sayın îşmen, Sayın 
Berkol, Sayın özgüneş, Sayın Ucuzal. 

Sayın Celâl Ertuğ, buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, Hacettepe Üniversitesinin 
kurulmasına dair kanun tasarısı Yüce Senatoya 
gelmiş bulunmaktadır. Bu üniversitenin kurul
masının geçirdiği safhaları biraz evvel konuşan 
arkadaşlarım belirttiler. Bugün Ankara Üniver
sitesi bünyesi içerisinde süratli bir inkişaf seyri 
takibeden Hacettepe tesisleri, Hacettepe Bilim 
Merkezi gün geçtikçe öyle bir inkişaf safhasına 
ulaşmıştır ki, bu safhada bu üniversitenin yani 
Ankara Üniversitesinin Senatosu aralarında 
yaptığı toplantıda bu müessesenin müstakil bir 
üniversite halinde fonksiyonuna devam edebile
ceği kanısına varmıştır. Bir memlekete üniver
site açmanın iki yolu vardır, mâlûmuâliniz biri, 
kanunla bir yerde, coğrafi bir mahalde bir üni
versite kurulmasına karar verilir, gerekli nizam
namelerle, kanunlarla ve orada üniversitenin to-
'humu atılır. Tohum diyorum, çünkü üniversite 
kurmak, üniversiteyi geliştirmek, üniversiteyi 
üniversite haline sokmak yıllar ve yıllar mesele
sidir. Halbuki burada mevzuu, hâdiseyi ters bir 
inkişaf yolunda görüyoruz. Yani önceden üni
versitenin ihtiva etmesi gereken müesseseler vü
cut bulmuş ve bugün o çatı altında yahut o te
sisler bir araya gelerek üniversite haline gelme
nin kanuni safhasına girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara Üniversite
si Hacettepe'nin gösterdiği bu inkişafı dikkate 

alarak yani, bünyesinde bir tıp fakültesi, 
altı tane yüksk okul ve fakülte, ayrı okullar
da fakülteyi ihtiva ettiğini görerek bu ünite
leri bir üniversite halinde meydana çıkarma
yı öngörmüştür ve bu kararı ittifakla vermiştir. 
Şimdi bundan sonraki safhaları takibedelim. 
Ankara Üniversitesi ittifakla aldığı bu kara
rı Millî Eğitim Bakanlığına gönderecektir. 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilirken An
kara Üniversitesi Senatosunda şöyle bir konu 
ortaya atılmıştır: Acaba biz bu kararımızı 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderirken bir de 
öntasarı, bir kanun tasarısı taslağı, daha doğ
rusu kanun teklifi taslağı gönderelim mi, gön-
dermiyelim mil? Bu evvelâ bizim fonksiyonu
muz değildir. Çünkü Ankara Üniversitesinin 
bünyesinden, artık büyümüş ve inkişaf etmiş 
bir parçayı arıyoruz, ayrı bir üniversite ola
rak adlandırıyoruz. Binaenaleyh, yeni bir ka
nun yapmak bizim görevimiz değildir. Bu Mil
lî Eğitim Bakanlığının, Hükümetin görevidir 
denmiştir. Ve mesuliyet Hükümete bırakılmış
tır. Sonra başka bir fikir ileri sürülmüş, den
miş ki, bir taslak olarak fikir verici mahiyette 
bir şey, hazırlıyalım, gönderelim ve o da gön
derilmiştir. Fakat Talim Terbiye Dairesi ile 
yapılan temaslardan sonra bunun, bu tasarı
nın bâzı noktaları değiştirilmiş ve yetkililer 
tarafından yahut mesulleri tarafından üniver
site senatosunun ıttılaına bu değiştirgeler arz 
edilmiştir. Bunları söylemekdeki maksadım, 
bâzı arkadaşlarımızın zihninde ufak tefek te
sadüf noktaları hâsıl olmuştur, bunları izale 
etmek içindir. Her halükârda ortada bir ka
rar vardır. Ankara Üniversitesi Senatosu, bir 
fakülteler camiası halinde olan bir tesisi yeni 
bir üniversite olarak, Ankara'ya, memlekete 
kazandırmak kararı vermiştir. Bu, karardan 
sonrası Hükümetin mesuliyetine tevdi edilmiş
tir. Hükümet istediği kanun tasarısını buraya 
getirir, Parlâmentoda, komisyonlardan elene 
elene geçer. Meclisten geçmiştir, Senato komis
yonundan geçmiştir ve şimdi Yüksek Huzur-
larınızdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bâzı hususla
ra temas etmeme müsaade buyurunuz. Bili
yorsunuz ki, Yüce Senato Türkiye'de ilk de
fa olarak üniversitelerimizdeki sıkıntılar, üni
versitelerimizdeki dertler, üniversitelerimizdeki 
meseleler üzerine el koymuş ve bunların altın-
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da yatan sebepleri araştırmak için bir komis
yon teşkil etmiştir. Bu komisyonda bulunan 
bir üye sıfatiyle, üniversitelerimizde birçok 
hâdiselerin üzerine eğilerek, derinlemesine ine
rek müşahadelerimizden aldığımız intibalarla 
size arz edebilirim ki, Türkiye'de bir üniversite 
problemi vardır. Bu problemin anasebebide, 
Türkiye'de üniversiteler eğitimin henüz lâyik 
olduğu şekilde bir sistemi, standardı buluna
mamıştır. Bugün malûmunuz olduğu üzere, Tür
kiye'de dört türlü üniversiteler eğitim vardır. 
Bir tanesi mütevelli heyet ile idare edilen Orta 
Doğu Üniversitesi, özel bir kanun ile işler, bir 
tanesi 4936 sayılı Kanunun ile kurulmuş, darül 
funundan üniversiteye inkilâp gibi büyük bir 
hamlenin eseri olan bir üniversite nevidir ki, 
en kıdemlisi odur. Bir diğeri, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı halde kurulmuş ve halen müs
takil senatosu, fakültelerinin adedinin teşekkül 
edememesi dolayısiyle teessüs edememiş bulu
nan Atatürk Üniversitesidir. Bir tanesi de yine 
önümüze gelen Hacattepe Üniversitesi tipidir. 
Şu halde dört ayrı tip.. Şu halde biz Türkiye 
olarak modern ve mükemmel üniversiter eği
timi başarabilecek ve üniversite tipini aramak
la meşgulüz ve dört alternatif karşımızdadır. 
Şimdi şu da muhakkaktır ki, büyük bir hamle
nin eseri olan 4936 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan Darülfünundan üniversiteye geçişteki saf
hanın öncülüğünü yapan istanbul Üniversitesi 
meselâ, büyük hizmet görmüş bir müessesedir. 
Fakat her şeyde olduğu gibi, günün ihtiyaç7fı
rına artık 4936 sayılı Kanunun kapsadığı üni
versite tipi cevap verememektedir. Bunu ne şah
si intibaım ve ne de her hangi bir heyetin in
tibaı olarak söylemiyorum. Bunu üniversite se
natolarının aldığı kararlarla arz ediyorum. Üni
versite senatoları aldığı kararlarla 4936 sayılı 
Kanunun değişmesinin lüzumlu olduğuna ka
naat getirmiştir. Bu kararlar üniversiteler ara
sı kurullardan geçmiştir ve Millî Eğitim Ba
kanlığına kadar birçok değişen bakanların za
manında birkaç defa gidip gelmiştir. Şu halde 
•gerçek şudur, realite şudur ki, bugün 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanunu ihtiyacı karşılamak
tan uzaktır. O halde hangi tip bizim için, han
gi tarz bizim için, hangi sistem bizim için daha 
iyidir ve standardı, beynelmilel üniversiter eği
tim standardını düşünmeksizin hangisi daha 
başarılıdır? Bunu aramak mecburiyetindeyiz. 

Sayın senatörler, bu tasarı ile canlandırmak 
istenen üniversitenin, yani Hacettepe Üniver
sitesinin hususiyetleri nelerdir? Şimdi eski 
üniversitelerimizin bir problemi vardır. Yani 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile işliyen 
fakültelerden müteşekkil üniversitelerimizin 
özelliği şudur: Orada fakülteler muhtar mües
seselerdir. Yani üniversitenin başlangıç nok
tası fakültelerdir, üniversite rektörlüğü veya 
üniversitelerin şahsiyeti hükmiyesi değildir. 
Bu gelen tasarıda bir fark vardır. Biraz tadil 
ediyor, eski üniversitede rektörün yetkileri 
hemen hemen, ünsiversite fakülteleri arasında 
hemen hemen hiç denecek kadar zayıftır. Âdeta 
sembolik bir makam halindedir. 

Ve rektör nasıl seçilir? Rektör sıra ile, mü
navebe ile fakültelerden döne döne her sene, 
meselâ bu sene Ziraat Fakültesinden, başka 
bir sene İlahiyat Fakültesinden, bu sene Siya
sal Bilgiler Fakültesinden sıra ile seçilir ve ora
dan rektör kimse, kim lâyık görülürse gelir ve 
bütün öğretim üyelerinin, 400 - 500 öğretim 
üyesinin, iştirak ettiği büyük bir seçim, âdeta 
siyasi seçim yapılır gibi seçim yapılır ve rek
tör seçilir. Halbuki burada sistem farklıdır. 
Rektörü seçenler fakültelerin dekanları ve ida
reci grupudur. İşin müşkülâtı, üniversitenin 
ıstıraplarından bahsettiğimiz zaman muhatap 
arıyoruz, muhatap bulamıyoruz. Rektör, be
nim yetkim şu noktada biter, diyor. Sonra bir 
unsur daha var. Akademik kadro ile, yani ho
calarla idareci kadro arasında, klâsik üniver
sitelerde hiçbir ayırım yoktur. Her hangi bir 
kürsünün hocası rektör olabilir. Halbuki, kişi 
vardır ki idari kaabiliyetleri vardır ve haki
katen yaratıcı denecek derecede idari kabi
liyetlere sahiptir. Fakültesine veya kendisine 
sıra gelmiyeceği için; Ankara Üniversitesinin 
dokuz fakültesi vardır. Üç senede bir rektör
lük seçimi yapıldığına göre, 27 senede bir sı
ra gelecektir bir fakültede bulunan bir değere. 
Bu kısıtlamadır ve (x) fakültesinin (x) profe
sörü rektör olduğu zaman üniversiteye hiçbir 
katkıda bulunmıyaeaktır. Buna rağmen rek
tör olarak üç sene orada vaktini geçirecektir. 
Arkadaşlar, buna Türkiye'nin tahammülü yok
tur. Süratle inkişafa ihtiyacı olan bir devri 
yaşamaktayız. O halde bu özelliğini ben mak
bul bir özellik olarak yad ediyorum. 
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İkinci husus çok önemli bir husustur. Muh
terem senatörler, üniversiter eğitimde yeni bir 
sistemi uygulama meselesidir. Üniversiteleri ar
tık bir taraftan girilip, öbür taraftan çıkılan 
dersaneler, takrir salonları halinde tasavvur et
mek mümkün değildir. Üniversiteler bir gence, 
bir öğrenciye, kulağından, gözünden, bütün 
duygu ve duyu organlarından eğitim yapacak, 
onu, bulunduğu çevre içerisinde yetiştirecek 
ve cemiyete faydalı olacak bir hale getiren bir 
müessesedir. Üniversitelerde artık sekizbin ta-
lebeli fakülteler, dörtyüz kişilik sınıflar tarihe 
karışmıştır. Yani söyliyen hoca, dinliyen tale
be tipi tarihe karışmıştır. En büyük ders sa
lonu 30 kişiliktir. 30 kişilik sınıflarda hoca ile 
talebe arasındaki münasebet bir fikir antrenö
rü olmaktır hocanın rolü. Talebeler orada din
liyen, .daha doğrusu fikir antrenmanı yapan, 
düşünmeyi öğrenen, muhakemeyi öğrenen, mu
hakemesini inkişaf ettiren insanlardır. Onun 
içindir ki yabancı dillerde üniversite talebesi
ne öğrenci değil, etütyan ve saire gibi etüde-
den, inceleme yapan insan adı verilmektedir. 
Şimdi, bu Hacettepe Müessesesinin getirdiği, 
uyguladığı ve senelerden beri tecrübe ettiği 
eğitim sistemi ile ilgilenmenizi hassaten rica 
ediyorum. Size bir misal vereyim : İngiliz Kı-
raliyet Tıp Cemiyeti veya Tıp Eğtiminde Ee-
form Yapmak Heyeti Türkiye'ye gelmiştir. Ve 
Türkiye'ye geldiği zamaaı bir adres alarak gel
miştir. Bu heyet Hacettepe Tıp Fakültesini 
göreceğim diye gelmiştir. Hacettepenin kapı
sını çalmış ve Hacettepede siz nasıl eğitim ya
pıyorsunuz diye incelemede bulunmuştur. Bu 

heyetle ben de tanıştım. Çünkü, bize verdiği
niz vazifeyi devamlı addediyoruz. Üniversite
lerin problemlerine eğitmeyi bir vazife telâkki 
ederek hazırladığımız rapor Meclisimizin arşi
vine girmiştir. Fakat faaaliyetlerimizin daha 
devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu 
heyetle temas ettim ve intibalarıni sorduğumuz 
zaman, belki bizim 'memleketimizdedirler diye 
iltifat ediyorlar denecek derecede tefsire tabi 
tuttum, fakat sayın senatörler memleketleri
ne döndükten sonra resmî yayınlarında aynen 
şu ibareyi kullanmışlardır : Tıp eğitimimizde 
yapacağımız reformu aynen Hacettepe Tıp Fa
kültesinde yapılan metodu uygulamakla değer
lendirdik.. Yani bugün İngiliz tıp eğitim mü
esseselerinde tatbik edilmesi kabul edilen usul 

Hacettepe Tıp Fakültesinde tatbik edilerek 
başarı elde edilen usulden başka bir şey de
ğildir. Bu bizim için, millî gururumuz için 
gayet okşayıcı bir vakıadır. Bunu da böylece 
belirtmek isterim. 

Muhterem senatörler, bu konuda sizi, tam 
tarafsız bir müşahidolarak ve ömrünün büyük 
bir kısmını üniversite içinde geçirmiş bir ar
kadaşınız olarak temin etmek isterim, fazla 
söz söyliyerek vaktinizi almaktan içtinabediyo-
rum. 

Şimdi, bu müessesenin bize kazandıracağı 
hususlar nelerdir? Muhterem arkadaşlarım, bu 
müessese eğitimimizde bir değişiklik yapacak
tır, sistem bakımından. Bu müessese, üniversi
telerin idaresi, üniversitelerin başarılı netice 
almasının bir misali canlı olarak bize göstere
cektir. İkincisi; asıl çok mühim bir faktör, çok 
mühim bir görev olarak da bugün çok muh
taç olduğumuz üniversite öğretim üyesi yetiş
tiren bir lâboratuvar, mükemmel standartlı 
bir lâboratuvar, bir mektep, bir - artık adını 
ne söyliyebilirseniz - müessese olarak faaliyete 
geçecektir. Muhterem arkadaşlarım, demin 
Sayın Şevket Bey arkadaşımız da temas etti
ler, Amerika'da bulunan ve çok iyi formasyo
nu olan hekimleri bu müessese Türkiye'ye ka
zandırmıştır ve bundan sonra da birçok hekim
leri kazandıracaktır ve bunlara öğretim fonksi
yonu vermiştir. Ekipler halinde, yani bir, iki, 
üç öğretim üyesinin gidip gelerek orada gör
düklerinin burada tatbiki değil, orada nasıl 
çalışıyorlarsa aynen ekip halinde buraya ge
lip, burada bu meseleyi canlandırmışlardır. 
Ve size yine tarafsız olarak söyliyeyim ki, bu
gün tıp eğitimizde, hiç değilse 50 yıl ileri git
miştir bu müessese. Öbür fakülteler hakkında 
bir şey söylemiyorum, çünkü vukufum yok
tur, ihtisasları bakımından, ama sistemleri 
ba-kımından onların da aynı seviyeye geldikle
rine inanıyorum. Çünkü hakikaten tam mâna-
siyle Batılı ve Batı'da başarı kazanmış siste
mi uygulamaktadırlar. 

Şimdi muhterem senatörler, burada bâzı 
itirazlar akla gelebilir. Nitekim sayın Güven 
Partisi Sözcüsü arkadaşım Alpaslan da söyle
di, bu üniversite neden Anadolu'da kurulmuyor 
da burada buruluyor? Eğer bir kanun gelsey
di buraya sayın senatörler, bir Hacettepe Üni-
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versitesi veya bir üniversite açacağız, bunun 
yeri neresi olsun diye mücerret bir kanun tek
lifi gelseydi, hiç şüphesiz ki, hep birden bu
nun yeri Anadolu'dur, diyecektik. Ama bu fa
külte, bu üniversite, Ankara Üniversitesinin 
bünyesi içinde büyümüş, büyümüş inkişaf et
miş ve gerek tesisleri bakımından, gerekse 
metotları bakımından kendi varlığını, rüştünü 
âdeta ispat etmiştir. Şimdi, biz diyoruz ki, Ana
dolu'da olsaydı daha iyi idi. Sayın arkadaşla
rım, Erzurum Tıp Fakültesini yirmi dört saat 
zarfında kuran, ki bunu hiçbir kuvvet yapa
maz idi. Hacettepenin mevcudiyetidir. Ha
cettepe 35 veya 60 a yakın öğretim üyesi ile, 
rakamı tam hatırlryamıyorum özür dilerim, ora
da Sağlık Bakanlığı ile anlaşmış ve Sağlık Ba
kanlığı tesisleri içerisinde Erzurum Tıp Fa
kültesini fiilen işliyen ve buranın standardına 
yakın bir standart ile işliyen mükemmel bir 
fakülte olarak faaliyete geçirmiştir. Şimdi, de
mek ki, Anadolu'ya kol atıyor. Yarın başka 
bir fakültesini başka bir vilâyette, işte Diyar
bakır'da araştırma enstitüsünü açacağına ben 
şimdiden inanıyorum. Çünkü bu işler, muhte
rem arkadaşlarım, biraız da hizmet aşkına, hiz
met cezbesine kendisini kaptırma meselesidir. 
Şimdi, demin dedim ki; münavebe ile fakülte
lerde rektörlük sırası beklemek, rektörlük yap
mak bir şekildir. Evet. Ama bir de, bir insan 
.buluyorsunuz ki başarıdan başarıya koşmak 
onun için bir zevk, hayatın mânası o başarıla
rın peşinden koşmaktan ibaret oluyor. Bu tip 
insanlara Türkiye artık kollarını açacak devri 
geçmiştir. Yani bu tip insanları biz bulduğu
muz yerde, mumla arayıp bulup, administras-
yonun ayağa kalkması, hükümetlerin muvaf
fak ola/bilmesi, siyasi kuvvetlerin muvaffak 
olabilmesi ancak böyle gönülden çalışan insan
ların mevcudiyetiyle kaimdir. O halde ben ina
nıyorum ki, Hacettepe Anadolu'ya yüzü. dönük 
olan bir üniversitedir. Anadolu'yu besliyecek-
tir, Anadolu'yu öğretim üyeleriyle doyuracak
tır. Ve buradaki araştırmalariyle de Türk il
mine 'hizmet edecektir. Muhterem arkadaşlarım, 
bu mahzura bu cevabı, benim mantığımdan çı
kan bu cevabı arz ediyorum. 

İkinci olarak, bunu bir deneme üniversite
si olarak vasıflandıraıbiliriz. Türkiye'de nite
kim üniversitelerarası, İstanbul, Ankara, İz
mir üniversiteleri rektörleri buraya gelmişler

dir, son günlerinde toplanmışlardır ve arala
rında mutaıbık kaldıkları nokta şudur : Bu 
üniversiteyi bugünkü kanunun getirdiği espri 
içinde, 5 - 10 senelik bir periyot için dene
yelim ve diğer üniversitelerimize de burdan 
örnek alalım, kanaatma varmışlardır ve zanne
diyorum ki, böyle bir tadil teklifi de Hükümet 
veyahut da komisyondan gelecektir. 

Şu halde bir nokta daha üzerinde durulma
ya değer sayın senatörler o da bu üniversiteye 
ait kanunun böyle çok alelacele, süratle Mec
listen geçirilmesi gibi bir yola tevessül edil
mesi bâzı arkadaşlarımız üzerinde bir tepki 
uyandırmaktadır. Muhterem arkadaşlarım, keş
ke her kurumun mesulü olan kişisi gelse de 
kanunlarını böyle peşinden kovalasa, ama zorlı-
yarak değil. Ben şunu iddia edebilirim ki, bu 
kanun huzurunuza geldikten sonra tamamen 
müsamahanıza, tetkikinize bilgi ve görgülerini
ze sunulmuş ve istediğiniz tasarrufu kullanma 
hakkımızdan en ufak bir .tecavüz vâki olma
mıştır. Buna mukabil arkadaşımız bu müesse
senin başında bulunan arkadaşımız kanunun 
biran önce çıkmasını istemesinde şu hayırlı 
maksadı görüşüm ben; önümüzde bir akademik 
vıl vardır, bu akademik yıla yeni bir üniversite 
île girmek pek çok gençlerimize tahsil yapma 
imkânını sağlamak bakımından elbette bize 
heveean verir. Bu hevecanı duvan bu müesse
senin kanununun peşinden koşan arkadaşları
mızın, kanunun biran önce gerçekleşmesi dile
ğini bize ulaştıran arkadaşlarımız bu heyeca
nın içindedir, samimiyetin içindedirler. 

Muhterem senatörler zannediyorum ki, mak
sadımı ifade etmeye çalıştım. Hacettepe Üniver
sitesi Ankara'da başlıyan Anadolu'ya uzanacak 
olan ve Anadolu'ya yardımı olacak olan Türkive'-
ve öğretim üvesi yetiştirmede çok yararlı olacak 
olan, standartları yüksek, metodu mükemmel 
bir müessesedir. Bu kanunu biran önce çıkar
makla önümüzdeki 1967 - 1968 öğretim yılında • 
cok havırlı bir kapın açmış olacaksınız. Beni din
lediğiniz için teşekkür eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Savın Banguop-lu. 
TAHSİN BANGUOÖL (Edirne) — Sayın 

Başkan, çok değerli senatör arkadaşlarım, bu 
arkadaşınız, bu nâçiz arkadaşınız sribi, eski bir 
üniversite mensubu ve bir maarif mensubunun 
böyle bir müessesnin kuruluşu hakkında geti-
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rilen kanunun aleyhinde söz alması bir maz
hariyet değil, aksine bir talihsizliktir. Ama 
madem ki vazife yapmaya geldik, bu tallihsizliği 
üzerimize alacağız. Aslında benim aleyhinde 
bulunduğum şey, bir ilim müessesesi değil arka
daşlarım, benim aleyhinde bulunduğum şey, 
bu yüksek öğretim bahsinde Devletin tutumu 
ve gelip geçen Hükümetlerin davranışıdır 

Bilhassa son yedi sekiz seneden beri yüksek 
tahsil müesseselerimiz günden güne perişan bir 
durum almış, liselerden fazlasiyle yetiştirdiği
miz çocuklar bu müesseselere akın etmiş, bu 
müesseseler çiğnenmiş, Devlet bütün bu zaman 
zarfında bu perişanlığa âdeta lâkayıt kalmış
tır. Türlü vesilelerle bu kürsüden yüksek öğ
retim müesseselerimizin perişanlığını arz ettik. 
Bir defasında da sizler bizi bir Komisyon olarak 
seçtiniz, bütün Türk üniversitelerini gezdik, 
hocalarla, talebelerle konuştuk, inceledik, Yük
sek Huzurunuza hacimli bir raporla döndük. 
Orada bu perişanlığın izalesi tedbirlerini de 
göz önüne koyduk. Fakat o günden bu yana da 
ne Meclisçe ne Hükümetçe bu durumun ıslahı 
için bir ciddî tedbir alınmış değildir. 

Gelen kanun tasarısının dolayısiyle aleyhin-
deyim. Türkiye'de yüksek öğretim işi, üniver
siteler meselesi bir plâna göre düzenlemek duru
mundadır; en âcil şekilde düzenlenmek duru
mundadır. Biz böyle bir plân, öyle bir kanun 
beklerken, bövle acele bir kanunla karşı karşıya 
kaldık. 1961 den beri bu ihtiyacı hisseden bir
çok arkadaşlarımız kanun teklifleri getirdiler 
Meclislere. Bu kanun teklifleri arttı, 8-9 tane 
oldu. Memlekette üniversitelerin kurulması ve 
yavılması artık büvük bir zaruret halini aldı. 
Fakat 7 vıldan beri aşağı - yukarı 6 yıldan beri 
divelim bu kanunlar encümenden encümene gi-
divor, sallanıyor, savsaklanıyor, arada bir sıkı
şıl dığı zaman Plânlamaya sorul uvor, Plânlama
dan bir merciden mütalâa getiriliyor, kanun
lar yine duruvor. Hükümet tarafından da hiç
bir tedbiri öngören kanun gelmiyor, Meclise. 

Bu, elemli bir durumdur. Bu durumun psipo-
lojik sebeplerini de burada kısa kısa, vakit vakit 
arz ettim. Üniversitelerimize muhtariyet veril
dikten sonra Hükümet üniversitelerle meşsrul 
olmamıştır. Üniversitelere sahip çıkmamıştır, 
üniversitelerimiz sahipsiz kalmıştır. Sanki mev
cut birkaç üniversite bütün yüksek öğretim işini 

görüyormuş gibi Hükümet de işi haline bırak
mıştır. 

Üniversitelerin güçlüklerini halletmemiştir, 
çünkü radikal tedbirler isterdi. Üniversite açıl
mıştır, hoca bulunamamıştır. Hoca bulmak için 
palyatif tedbirler getirmiştir. Burada müna
kaşalarını yapmışızdır. Hulâsa esaslı bir hal 
şekli Yüksek Huzurunuza gelmemiş ve gelme
mektedir. Şimdi böyle bir kanun geliyor ve 
mazur görünüz, bir yıldırım kanun halinde ge
liyor. Bendeniz bu Geçici Encümende üyeyim, 
22.6.1957 tarihinde bir tezkere yazılmış bana. 
23.6.1967 günü saat 10,00 da toplanacağız deni
yor 'tezkerede. 22.6.1967 günü akşam üzeri çek
meceme baktım böyle bir kâğıt yoktu. 23.6.1967 
sabahı bâzı arkadaşlarım telefonla çağrılmışlar, 
bu Encümen toplanmış. Benim bu encümen top
lantısından haberim olmadı. Orada konuşmak 
imkânını bulamadığım gibi muhalefet şerhi yaz
mak imkânını da bulamadım. Bu bir yıldırım 
kanunu, yani Encümenden bu şekilde geçiril
miş bir kanun... Zaten kanunun metnine ba
karsanız harfi harfine Millet Meclisinden geçen 
metin kabul edilmiştir, ki burada hemen çabuk 
elden kanunlaşsın. Bu kötü bir usuldür arka
daşlar. Bu bahiste hususiyle iktidar partisi 
mensubu arkadaşlarıma hatırlatmak isterim, bu 
tek parti usulüdür. Bu Yüksek Mecliste tek 
•partiden belki birkaç arkadaşınız kalmıştır, hoş 
<?örün sözlerimi. Tek parti devrinde bu türlü 
kanunlar gelirdi. Gündemde çarpı işareti olmaz
dı bu kanunlarda ama kuliste çarpı işareti 
olurdu. «Yukardan» derlerdi. Kanun «Yukar
dan» demek, encümenden derhal geçerek, tadilsiz 
oreçecek demektir. Heveti Umumiveden de bir 
çırpıda geçecektir. Maalesef bu kanun bövle yu
kardan bir kanun manzarasını arz etmektedir. 
Övle görüyorum ki, iktidar partisi mensubu 
arkadaşlarıma hatırlatırım; yavaş yavaş tek 
narti usullerine kayıyorsunuz. Eski alışkan
lıklar sebebiyle srelip geçen iktidarlarda bu ol
muştur. Ama hiçbir zaman tek parti usûllerin
den memlekete fayda gelmemiştir. 

Şimdi arz ettiğim sribi, mesele Türkive'do bir 
^üksek öeretim meselesidir. Perman bir halde
dir, yapılan tekliflere Hükümetler evet deme
miştir, hayır demek cesaretini göstermemiştir. 
Her sonbaharda çocuklar vıshlır mektepler al
maz, çadırlar kurarlar, sandıklar vakarlar; İstan
bul, Ankara mahşerallah... Bu bir plâlama işi-
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dir, müesseseler kurma işidir, Devletin vazifesi 
budur. Bu kanunlar vesilesiyle encümenlerde 
konuşmalarımız oldu. Her defasında gelen Millî 
Eğitim Bakanı arkadaşlarımız yapıyorum, edi
yorum, hazırlıyorum, ben topunu birden geti
receğim diye vaitlerde bulunurlar, mühlet 
alırlar, giderler, o bakan değişir, yeni ba
kanı bir daha çağırırız o da mühlet alır. Böy
lece altı yıl geçmiştir. Plânlama da maalesef 
bu bahiste - mazur görün - kullanılmaktadır, fet
vahane gibi kullanılmaktadır. 

Yapılmış olan üniversite teklifleri, üniversite 
kurulma teklifleri için Plânlamadan fetvalar ge
tirilmiştir. Plânlama der ki; bellemiş oradaki 
genç arkadaşlar, mevcut üniversiteler bir optimum 
durumunu kazanmadan yeni üniversite açılması 
caiz değildir. Ama bu plânlama o zaman sahi
binin sesidir. Maalesef övle mütalâa istemiştir. 
o erün. Şimdi bu üniversite için başka türlü mü
talâa istenmiştir, başka türlüsü de gelmiştir. 
Arkadaşlarım Plânlama da bunu tasvibediyor 
tarzında sözler söylediler, bunun hükmü yoktur. 
Maalesef Plânlama Dairesi günden güne soy
suzlaşmakta ve Osmanlı İmparatorluğunun fet
vahanesi haline getirilmektedir. O sözlere bu 
cihetten itibar etmemiz caiz değildir. Kaldı 
ki Plânlamadaki arkadaşlarım üniversite ba
hislerinden henüz anlıya cak yaşta da delildirler. 
Simdi Devlet bunu vadetmiştir, yeni bir plân 
da çıkarmıştır Hükümet, Beş Yıllık Plân. 
Sö^de bu plân Devlet plânıdır, her sev bulunmak 
lâzımdır içersinde. Ama Millî Eğitim hakkın
da bâzı mülâhazalardan başka bir şey yoktur. 
plân d i l d i r bu. Bu bir iktisadi, bir endüstri
yel nlându-, Devlet plânı değildir. Halbuki en 
çok planlanması lâzımcelen müessesemiz maa
riftir. Bnmi-nkü perişanlığı maarifin, plansızlık
tan gelmektedir. 

Vaktivle ekspansion devirlerinde plân ihti
yacı bu derecede hissedilmiyordu. Ama simdi 
plânlama zarureti, ilköğretimle ortaöğretimi, 
ortaöğretimle yükseği plânlama, ayarlama za
rureti zorlavıcı olmuştur, hattâ yıkıcı olmuş
tur. Hükümet davranmıyor, getirmiyor bunu. 
Bize şimdi tepeden inme bir kanun getiriyor. 
Bu suretle Devletin bu isi ele almayıp, tümüyle 
ele almayıp bir ucundan tutması çok acınacak 
bir haldir. Ve Hükümetlerin sözlerini tut
mayıp da, vadettikleri kanunları getirmemeleri 
ümitsizlik verici bir haldir. Devletin plânı ne

dir, yüksek öğretimi nasıl tanzim edecek, ne 
yapacak, nereye mektep kuracak, ne kadar mek
tep kuracak, ihtiyaç ölçüsü nedir, bunları na
sıl tatbikatta halledebiliriz? Bunları asla göz 
önüne almazsınız, işte böyle tesadüfi teklifler 
getirmek hakikaten acınacak: bir şeydir. 

Bu getirilen teklif, tasarı bir defa Devletin 
Devlet işleri plânı içine girmiyecek bir şeydir. 
Plân yok ki girsin. Peki kafanızda bir plân 
yok mu bari, diye düşünseniz ve sorsanız, deriz 
ki burada bâzı arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, 
bu yüksek tahsil müesseseleri memlekete yayı'l-
malıdır. Memleket yer yer yüksek tahsil mües
seseleri ile nurlanmalıdır. Medenî Batı dünya
sının baştan aşağı nurlanması üniversitelerin ya
yılması sayesinde olmuştur. Amerika'da da böy
ledir. Bir kasabada bir şehirde bir üniversite 
kuruldu mu oraya sadece talebe getirmez nur 
getirir, irfan getirir, seviye getirir, uyanıklık 
getirir. Şunu söyliyebilirim size, Devlet üniver
siteleri koruyoruz biz, hiç özel üniversiteler 
vok. Şimdi tek tek fakülteler başgösterdi ya... 
Bunlar hep Devlet üniversiteleridir. Devlet üni
versitesi olduğuna göre bir düzene tabi olmak 
lâzımdır, bir programa göre açılması lâzımdır. 
Ankara'da üç tane üniversite üstüste kurarsınız 
ama Erzurum'da kuramazsınız, Diyarbakır'da 
kuramazsınız. Tasarının bu cihetten de bir ta
lihsizliği vardır. Bu tasarı Hükümetin ve Dev
i t i n düşündüğü bir müesseseyi kanunlaştırmak 
;çin getirilmemiştir. Bir şahsi teşebbüstür. 
Bir arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız 
^alışmış âdeta bir vakıftan para alıyor
muş gibi hesaplamış, anlaşılan, bir müte
velli heyeti ile anlaşıp da bir plân, bir üniver
site plânı yapar gibi yapmış, yavaş yavaş 10 yıl
dan beri bu müesseseyi Ankara Üniversitesinin 
vanı başında geliştirmiş bir ölçü dâhilinde. Şim
di bunu Devlete yüklüyor. Ama ben Devlet 
il arak bunu Ankara'da açmam. Dünyanın hiç
bir yerinde bir şehirde üç tane Devlet üniversi
tesi yoktur arakdaşlar. Ye gençliği büyük şe
hirlere yığmak bugün dünyanın her yerinde bü
yük mahzur olarak telâkki edilmektedir. Genç
liği, yüksek tahsil gençliğini büyük şehirlere 
yığmak büyük mahzur telâkki edilmektedir. Bu 
Mahzuru memleketimizde görüyoruz. Gençlik 
".rasındaki fikir ayrılıkları, fikir sapıklıkları bü-
-nik şehir hayatından doğmanktadır. Üniversi
telerin, büyük şehir üniversitelerinin verimsizliği 
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bütün dünyada malûmdur. Onun için üniversi
teleri yaymıştır bütün medenî âlem. İngiltere'de 
20 küsur üniversite vardı ben orada hoca iken, 
şimdi yenilerini daha açıyorlar, ama Londra'da 
açmıyorlar. Londra'da tek üniversite vardır. 
Moskovada'da bir tek üniversite vardır, büyük 
üniversitelerdir ama 20 şer bin talebeli falan. 
Bizim İstanbul Üniversitesi 33 bin talebeyi geç
miştir. Bu dev üniversiteler verimsiz olur, ha
cim büyüdükçe verimsiz olur. Onun için üni
versitelerin memlekete yayılması şarttır. Bir 
Devlet plânına sığacak bir şey değildir bu. Son
ra Devlet düzenine sığacak bir şey değildir. 
Devlet düşünür üniversiteyi tasavvur eder, iste
diği yerde istediği adama açtırır. Bir gayretli 
arkadaşa mütefekkir oluruz, ama ondan bunu 
Hacettepe'de değil Diyarbakır'da açmasını iste
riz, Devletsek... Devlet değilsek Arlah ne verdi 
ise, emrivaki... Bu itibarla bir emrivaki kanunu
dur, huzurunuzdaki Kanun. Bunun bu mahiye
tini hiçbir şey değiştiremez. Nitekim Celâl Er-
tuğ arakdaşım bunu söyledi, bu bir emrivaki 
kanunudur ne yapalım. Peki emrivaki nasıl ya
pılmış. milyonlar harcanmış?.. Devlet kesesin
den.. E, Devleti siz temsil ediyorsunuz haberiniz 
yok. Demek ki 10 yıldan beri yapılan şey bir 
Devlet proiesi değildir, Devlet eğretim, eğitim 
plânında bir şey değildir. Bâzı arkadaşlarım bu 
üniversite hakkında edebiyat yaptılar buradan. 
Edebiyattır ve naklettikleri şeylerin çoğu sayın 
senatörlerin tahkik edip aslım öğrenemiyeceklcri 
şeylerdir, maalesef. Mübalağalıdır, edebiyat
tır. 

Başka bir öğretim sistemi tatbik etmek. Hay 
hay. Biz yeni açtığımız üniversitelerde başka 
öğretim sistemleri tatbik ediyoruz. Bir tane 
Erzurumda, bir tane İzmir'de tatbik ediyoruz ve 
neticeler alıyoruz. Farklı neticeler alıyoruz. 
Bu öğretim sistemi de bir Devlet plânına uygun 
olarak memleketin başka bir köşes'nde, Konya'da 
Adana'da, Kavseri'de, Eskişehir'de açılabilirdi. 
Demek ki, Hükümet bir emrivakü tesc'l ed'yor 
Meclisler bir emrivaki! tesc'l ediyor, ne yapalırr 
oldu bir kere diyorlar. Bu Devlet tutumu değil 
dlr arkadaşlar. Eğer bir tutum emrivaki dalı 
olsa, memleketin dertlerini halletse razı olalım 
Değildir. Memleketin yüksek öğret'm derdini hal 
ledecek tarzda bir teşebbüs değildir. Ş'mdi böyL 
bir Devlet tasarrufu olmaması it'bariyle bunuı 
bir defa Devlet öğretim plânına girmesi lâzımdır. 

Eğer Maarif Vekili arkadaşım bunu hazırladığı 
Üniversiteler Kanunu içinde getirseydi, orada 
mütalâa edilirdi ve öyle beklerd.k. Tasarıyı da 
hazırladım diyor, getireceğim diyor. Niye getir
miyor1? Bir parça da burada çalr.ırız üzerinde. 
O, bir türlü gelmiyor, bir emrivaki geliyor. Hülâ
sa o1 arak şunu da arz etmek isterim, bir defa, bu
nu Devletin öğretim plânı içinde görmek isteriz 
vo açık söylüyorum, plânlamaya itimadımız yok
tur artık, bir fetvahane haline getirilmiştir. Is-
tlyen iktidar glcl'p oradan fetva alır. Ve Plânla
madaki genç arkadaşım da yetkili değildir bu ba
histe. Onlar bir üniversite açmayı bir çimento 
fabrikası açmak gibi farz ediyorlar, bir optimum 
farz ediyorlar. Belki üniversitelerde de bir opti
mum olur. Sanayiden almışlar bu lâfı, üniversite
ye nakletmişler. Belki üniversite de bir optimum 
olur, ama çok kompleks bir meseledir, çok mâne
vi şartlara bağlı bir şeydir optimum, sadece mad
di imkânlara değil. Çimanto fâbrakasım bir se
nede yaparsınız, kordelâyı kesers'n'z, şakır şakır 
istihsal yapar. Üniversite öyle değildir. Üniver
site bir organizmadır ki, 25 sene ister ağaç olmak 
iç"n. Eğer Devlet eliyle gelen bir tekLf, Devlet 
yolundan getirilen bir teklif olsaydı başka türlü 
olabilirdi. Bu fidan yetişti burada, Ankara Üni 
verslteslr/n yanında, bu fidanı ben kaldırıp Di
yarbakır'a dikeceğim, orada yetiştireceğim diye
bilirdi belki Devlet. Ama olmaz. «Şimdi bu da 
doğdu boğmaya gelmez, geldi kovmaya gelmez» 
diye bir söz vardır. Bu da büyüsün. Büyümez 
arkadaşlar, iki ağaç yan yana, aynı toprakta da
ha güç büyür. Nitekim, büyüyen dev şeklini alan 
üniversitelerimiz ıstırap içindedir. 147 1er hâdise
si gökten inme değildir. Üniversite bir arı kova
nı gibi kendi kend'ni yemeye başlar, oğul vere
cektir. Üniversite oğul verir, vakit vakit. Oğul 
verdiği zamanlar ayrı kovana aktarılır arı. Şim
di Devlet plânında değil, Devlet plânına sokul
ması lâzımdır, bunun. Devlet plânı ile birlikte gel
melidir. Yüksek öğretim plânı ile yeni açılacak 
üniversiteler plânı ile birlikte gelmelidir huzu
runuza, bu bir. 

İkincisi, böyle arz ettiğim gibi telefon ile ça
ğırılan arkadaşların süratle geçirdikleri bu kanun 
tasarısı Devlet düzenine uymuyor. Devlet üni
versitesi bu. Bir kere Devletin umumi nizamına 
uymuyor içindeki hükümler. Sonra bir üniversi
te nizamı koymuşuz bu memlekette, Devlet üni
versite nizamı, muhtariyet nizamı. Ona da uymu-
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yor. Birçok malî hükümler burada hükümsüz
dü-', kaldırıyor kanun. Maliyenin kontrolünü sağ 
lıyacak hükümleri kaldırmıştır kanun. Sonra aka 
demik kariyeri tâyin Üniversiteler Kanımunur 
anahatlarını reddetmiştir. Birtakım çelişmeler 
içindedir, buradaki hükümler. Trabzon'da ün: 
versite açmışız, Erzurum'da üniversite açmışız. 
hoca gönderemiyoruz. Devletin aczinden, Dev
letin aczinden, yoksa mükemmelcn Trabzon'a da. 
Erzurum'a da her yere hoca gider. Devlet bir 
muhtariyet kanunu vermiş efendim bunun hü
kümlerini yürütemiyor ve üniversiteler üzerinde
ki sahiplik sıfatını kullanamıyor. Gitmiyor efer
dim diyor, geliyor bize Millî Eğitim Bakanı ka 
mm getiriyor, Trabzon'a hoca gitmiyor, ne yapa
lım? Maaşını iki misline çıkaralım, gitsin... Geç 
ti bu kanunlar Yüksek Heyetinizden. Bir maaşı 
var, bir de ek para veriyoruz, ikramiye yahut 
tazminat, bir de maaşının iki mislini veriyoruz. 
Niçin veriyoruz arkadaşlar! Trabzon'a hoca git
sin diye . Demek ki, bir imtiyaz veriyoruz. Trab
zon Üniversitesini bir mahrumiyet bölgesi sayı
yoruz, genç ilim adamı oraya gitsin diye fazla 
para veriyoruz. Ya bu kanun o imtiyazı Anka
ra'nın içerisinde veriyor; bu kanun Trabzon Üni
versitesine verdiğimiz imtiyazı Ankara'nın için
deki hecava veriyor. Ne diye? G'ts'n Trabzon'a 
hoca bundan sonra. Ayağının dibinde, oturduğu 
yerde imtiyaz varken, Erzurum'a nedlye gitsin? 
Yani mevcut Devlet mevzuatiyle çelişmeler ha
lindedir. Müdafaa edilecek bir c'heti yoktur bu
nun. Bu sebeple de bu kanun hükümlerinin Dev
let nizamı yönünden, nizamı âmme yönünden 
d kkatle venden gözden geçirilmesi lâzımdır. Hü
lâsa olarak, bu açılışın bir defa Devlet tasarruf
ları çerçevesi içine alınması lâzımdır. 2 ne'si bu
nun içindeki imtiyazları, akademik imtiyazları, 
diğerler*ne nazaran akademik imtiyazları malî 
imtiyazları bir düzene koymalıdır, kaldırma ıdır. 
Yoksa bu türlü imtiyazlı bir müessese sadece 
Devlet plânında olmakta kalmaz bir nevi derebey
lik afeders'niz, akademik derebeyliği teşkil eder. 
Biz üniversite hoca1 arını bakkal dükkânı gibi 
serbest rekabet hal'ne mi getireceğiz? Yapamayız 
arkadaşlar. Bu cihetle de kanunun tervici müm
kün değildir. Ben eski bir hocanız olarak irfan 
hayatımızın ihtiyaçlarını 3-akmdan görüyorum, 
bu ölçüde değil, çok daha gen'ş ölçüde üniversi
telere ihtiyacımız vardır, yüksek tahsile ihtiya
cımız vardır; ama bir Devlet düzeni içerisinde. 

Maarifte maalesef kendi kendimize müesseseleri
nizi çürütmüşüzdür. Liselerde yabancı dd öğ-
•enilmez, bir fikir. N.çin öğren lmez? Öğret 
efendim, lisenin damı mı akıyor, niçin öğren'lmez? 
Nasıl öğretmek mümkünse öyle. Hayır, şimdi li-
îeler tü kaka... Kolejler açıyoruz Böyle Devlet 
maarifi olmaz, olmaz arkadaşlar. Blrgün gelmiş
tir, liseler tü kaka, lisan öğretmiyor koilej açı
yorum. Niye?... Lisan öğretmiyor. Böyle şey ol
maz arkadaşlar. Osmanlı maarifi dahi liselerinde 
lisan öğretmiştir. Ben İstanbul Lisesinde öğren-
d'm Almancayı. Mükemmelen öğretiliyordu. Bir
takım mektepler tü kaka, c'ci mektepler yara
tıyoruz. Burada konuşan arkadaşlarımın ifade
lerine dikkat ettim, mevcut üniversiteler «tü ka
ka» edip cici üniversiteler açıyoruz. Olmaz böyle 
şey arkadaşlar. Bu, Devlet nizamı değildir. Bü
tün yenilikleri taklbedcceğiz, bütün tecrübeleri 
yapacağız, yeni tecrübe sahaları açacağız, ama 
mevcudu ıslah etmek esastır; «Tu-kaka» etmek 
olmaz. Bu sebeple ben bu kanunun lehinde deği
lim. Çok temenni ederim, Millî Eğitim Bakanı 
arkadaşım bu kanunu geri alsın ve yüksek öğre
tim plânı ile birlikte getirsin Yüksek Huzuru
nuza. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu'nun, görüşül
mekte olan bu kanunun Komisyondaki görüşme 
şekline ilişkin iddiaları oldu. Başkanlığın görü
şünü açıklıyorum. Açıklamadan önce İçtüzüğün 
27 nci maddesinin 2 nei fıkrasını okuyacağım. 

«Cumhuriyet Senatosu veya Kom'synn Baş
kanı acele hallerde Komisyon üyelerini iadyo, 
telefon gibi vasıtalardan faydalanmak suretiyle 
de toplantıya çağırabilir.» 

Tetkik ettik, Komisyon acele hal olarak kabul 
etmiş ve Kom'syon acele olacak toplanmış ve bü
tün bir gün çalışmıştır. İçtüzüğe uygun bir gö
rüşme Komisyonda yapılmıştır. Görüşmelere de
vam edeceğiz. Görüşmelerin müddetiyle ilişkin 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmaların 15 er 

dakika olarak tahdidini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Görüşmelerin 15 er dakika ol
ması hususundaki önerge okunmuştur. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
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ler... Kabul edilmiştir. Söz sırası Sayın D .'keçi' 
gil'rı. B^Tr^r ı OV^ 'T- I 

HÜSNÜ D1KEÇL1GÎL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, bu yılki bütçe müzakereleri 
göriişü'ürken bendeniz Hacettepe Tıp Fakülte-
s'n'n bir üniversite haline çevrilmesini öne sür
düm ve konuştum ve samimiyetle ifade edeyim 
ki buna bir mukayesenin neticeslyle vardım. Ben
den evvel S a v a Maarif Vekilim, Maarif Baka
nım Banjuoğlu Bey konuştu. Sene 1947 idi ve 
ortaokul ve liselere nasıl istikamet vereVm diye 
br- ön toplantı yapıldı, ben de genr> ortaokul mü
dürü olarak katıldım. O zaman tabiî sistem klâ-
sV: görülüyordu, klâsik sisl-emi değiştirelim den
di ve müfredat da yeniliklerle do'du ve çocuk
larımızı hayata hazırlaıman-a şevki io'nde, yeni 
görüşlerle b'z okullarımıza dündük, tatb'k ettik, 
neticeler aldık ve o sistem drn°ve, tecrübeye da
yanan bir öğretim s'stemi idi. Hayati o1 ması ik-
t!z", ediyordu bu k-'bul ettirrmiz müfredat prog
ramının. Ama şimdi ben Sayn Maarif Vekilini 
dinledim, cidden o günkü rok ileri görüşleriyle 
bugünkü görüşü aracında bir tezat gördüm. Se-
beb'ne gelince havat ilerliyor dalma, olduğu yer
de kalmıyo", değişiyor. Bon acı ile itiraf edeyim 
h\ bugünkü bYm üniversitelerimiz klâsiktir. 
Daha 1912 tarihinde ünn-p-nslte bir konferans ter
tip1 TTI>., Pil "be1 i Ahmet H'Wi Bev biz'm Avru-
p^.'dpn geri kalmamızın seb^bmi tahlil ederek di
yor ki, «Biz sadece nâziği öğret'm yap^voruz. 
âmeH tarafımız yokt t r» c'ddTi de b'ivledir ar-
kn-df"*1."" Ünlversltele^mlz, kabul edelim ki, pa
zarı öğretimin ioens'nde, âmeli tarafı yok. Ya
kından Bütco Komrsyonrnda ve diğer tarafta.n 
tntk:'k etmek f ı ^ t ' a ı buldum, dolavısivle arka
daşlarım. pocukla^ı ünive^tede o1mvan1a"" da b*-
llr'e-, Hace^pne Tıp FnküUesi c'dd~n Tü^k e£i-
tfmclle^ln'n bir dokad ı r . bunu kabul etmek mec-
bu^lvetrndpvY Yepyeni b'r gö^iR venveni bir 
s : * ^ "•^tiril.mic!t*r. Ben hep ütülürüm. n :ç'n 
Tü~kivp'de maarif pil-e^ç düşünmek ve tatbik et-
mQk imkânı vp^rmiyo-, kWav"a,k bağ1a<T'voT,lar. 
Bunkarm '^eris^nde yalmr bu fakülte, rrmlm'vet-
lo itiraf pdpv:m ki, k^adi do^aYrımn. krndi ka-
bTıvetle-'ni ku^rnmışlar ve Avrupa'yı kopve et-
mem*slerdr\ B°n kopvec' sVcıi 'n aleylvndevim 
ve do^rnd^m dn^-nıvo, millî k^VlVetle^'ni kuM -̂n-
Tnı^l"^, Tü"k Milletin'n mcrYelermi etüt etmişler, 
tetkik etmVıer ve TiHVe ıranın b'r faküHe sis
temine doğru gitmişlerdir. Bakıyorum öbür üni

versitelere, öbür üniversiteler de çocuklar nazari, 
•mı buraya bakıyorum, gençler amelî.. Deneysiz 
'ıiobir şey yapmıyorlar. 15 günde bir imtihan 
Vuyorlar. Ve fizikten, kimyadan lâboratuvara 
giriyorlar. Lâbora tu varda muvaffak olamıyan 
ocuk di "er ders1 erinde de muvaffak olamıyor. 

Y n garibi arkadaşlar, burada çocuk yanmıyor, 
\arcanmiyo"", kazanılıyor. İkmale kalan çocukla
ra yazın y.lno ders veriliyor, eğitiliyor. Ben Ata-
'••'irk ÜnVersltesine gitmiştim. Orada gördüm, 
Vdd-.n burrsı tatbikî bir üniversite olacaktı. 
\mor'kalı bir profesöre baktım bizim işçilerlmi-
:\n arasına girmrş, Merino". koyunu makina ile 
Y-pmayı öğretiyor, yukarda da söyledim Bütoe 
T-,~ı'".vonıında. Brnu işlilerimiz öğrenlvor. Hal
buki b:a arzu ederdim ki, Ziraat Fakültesinden 
-ae-rn olan çocuklar bunu öğrenr.'n, tulumu giy-
-vn. Bunu Amerikalı profesör yapıyor. Maalesef 
V r / r ı oradaki öğretim üyelerim de benim şimdi 
-Vd'p-'rı s-^Yldo kravatlı giyinmişler onların ara-
Y^ında. do1 acıyorlar. Ama bu üniversitede d :ğer 
"aivers^VercVm farklıbk var, Vzzat üniversite 
^oc-'Ti, lâboratuvardr. elbisesini pvylyor çocuklar
da. beraber deneym io'nde. TaLbiki, aktif metot. 
"i'vvn, Beveferd'k?r b:z terakki kaydedeceğiz. 
TCkV-'k ü^versiteV^n karsısına yepvcn! hüviyet
te b :r ünive,rvlte ebette çıkacak. Ve dokıyıs:yle 
-'-"ı^nda, rnVıVt olack, yarış o!ac\k, do'avısiyle 
Tü^k masifinde ilerleme olacak, terakki kayde-
d'Vee.k. Bin iin'ver^.'teleri b-^.makalıp, Devletin 
V" gör "nü icp'-ı»de ele akp da övle kanunlar 
^kardığımız takdirde Türk maarifinde ilerleme 
^mn.-r. S^yn B-u'nıoğ'u Bey Avrupa'yı gördü, 
\v~ırrr.'d". kaldı, ben b'liyorum ki, Avrupa'da 
"'i-iverslte!er, okular blte-.iye pa^^.maz, mutlaka 
Mr-vvıet-.leri .vardr\ k^ndi kabiliyetlerı'ne göre 
' - W . b-ıln^n^nı tatbik imkân ın vardır. Bu, 
TiHklve'de Türk maarifelp'ae, Tü~k eğitimcisine 
-P-iimAm'^V-. Ama. bu knnun diğerlerinden el-
^^ttT farklı oi-cak. bu^'ınkü d'inva görih"ne ve 
TiH: ' ma.nr:fÎT,/>. vpn:-'ik getirecak, bu bakımdan 
yeniliklerle mücehhezdir. 

Arkadaş1 a", kplhul edelim. E - z ı n m tTniversi-
'L^ : açılalı cok oldu. Şimdi Tıp Fakü7tesi var, 
Vitün üniven;teler"'miz orava hoca göndermek 
'n'n. ö.",T*et'm üve^i gordprrar.k ie.in varış etmele
ri Ifmrıdı. Olmadı. O halde bir yeni kurulusun, 
rrn-; b^uşun. v°ni d ' v ^ m s m ieeris'nde olan 
Hacettepe, Fakülte olduğu halde derhal burala-
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ra öğretim üyesi gönderdi. Talebeler hocasız kal
madı. Talımrn ediyorum ki, bu fakülte üniversite 
olsaydı Trabzon ıztırap cekmiyecskti, Trabzon 
Üniversitesine buradan öğretim üyesi gidecekti. 
Arkadaşlar, yine bu fakülte üniversite olduğu 
takdirde bir yenilik getireceğine ben kaamiim. 
ÇürAü doneyle:»! bunu gösteriyor. Bakıyorsunuz 
Hacettepe Fakültesi Altındağ'da ve diğer vilâyet
lerimizde araştırma enstitüleri açıyor. Hangi üni
versitemiz yapıyor bunu? Siz bu üniversiteyi di
ğer klâsik üniversiteler "gibi görürseniz, kanunu
nu öyle çıkarırsanız, imkân vermezseniz bunu ya
pabilir mi? 

Arkadaşlar, yapar değil, yapmadı şimdiye 
kadar. Bırakalım bu şeyleri. Arkadaşlar, be
nim kanaatim üniversite burada olur fakat 
fakültelerini Anadolu'nun muhtelif yerlerine 
yayar. Her tarafta üniversite kurulmaya.bilir. 
Fakat bir yerde nüve olan üniversite olur, 
fakültelerini Kayseri, Konya, Sivas muhtelif 
yerlere yayar. Kayseri olacağını olmuş, ben 
Kayseri için burada edebiyat yapmıyorum. 
Şimdi, bizim ecdadımız olan Selçuklular böy
le yapmışlardır. Her yerde kültür merkezlen 
kurmuşlardır. Maalesef ondan sonra merkezi
yetçi sistem hâkim olmuş Türk Milletine, an
cak bir iki yere yığılmıştır. Ben de Banguoğlu 
Bey gibi düşünüyorum, büyük merkezlere üni
versitelerin yığılması Anadolu'nun aleyhine
dir. Çocuk burada okumaz, başka istikamet
lere sevkdilir. Fakat böyle anlayışta geniş çap
ta öğretim üyesi kadrosu, üniversitesi bu ba
rajı yıkacaktır. Ve üniversiteli olarak Türki
ye'ye nur saçacaktır, irfan saçacaktır, diyor. 
Benim kanaatim diğer fakültelerimiz, yani di
ğer üniversitelerimiz saçmadığı halde, bir fa
külte olduğu halde Hacettepe araştırmalara 
girmiş, bulunduğu yerlere irfan saçmış, nur 
saçmıştır arkadaşlar, bunu kabul etmemiz lâ
zım. ' Bunun çıkmamasını isteyenler olabilir, 
çıkmasın derler. Bence alışkanlıkları bırak
mak biraz zordur. Biz alışkanlıklarımızı, klâ
sik metodl arımızı bırakmak mecburiyetindeyiz. 
Her gün biraz yeniye doğru adım atmak mec
buriyetindeyiz, ileriye doğru bakmak mecbu
riyetindeyiz. Niçin bu kanun acele geldi? Ar
kadaşlar, acele gelmedi. Biz acele gelen ka
nunların da karşısındayız. Defalarca durdum. 
Nitekim bu grupumuzda da tartışıldı, görü
şüldü, bütün meseleleri gözönüne getirildi, 

I muhalif olan arkadaşlarımız da oldu, fakat 
fikirler ortaya atıldığı taktirde bu kanunun 
gayet iyi, elâstiki imkânlar verdiği kabul edi
lerek grupumuz tarafından benimsendi. Dev
let olarak, Senato olarak biz acele kanunlar 
değil, çabuk çıkan kanunlar değil, Türk Mille
tinin bünyesine uygun kanunlar çıkaracağız. 
Arkadaşlar, acele olması da doğru. Niçin ve 
neden? Altı tane fakülte olduğu halde, şubele
ri vardır çeşitli, Türkiye'de şimdiye kadar ol
mayan şubeleri. Hiç olmayan branşlar ve bi
zim bu branşlara ihtiyacımız vardır, sosyal 
sahalarda, öbür sahalarda. Bu fakülte bunu ge
tirmiş. Şimdi bir devre sonraya kaldığını ka
bul edelim. Ekime, Kasıma kaldığını kabul 
edelim. Türk Milletinin menfaatine uygun ol
maz bu. Çünkü bu devrede burası üniversite 
olacaktır ki yazdan hazırlığını yapacak, Ana-

I dolumun muhtelif yerlerinde fakültelerini aç
mak imkânını bulacak. Şimdiden düşünüyor, 
Diyarbakır'da arkadaşlar üniversite açacaksı
nız, kimi göndereceksiniz? Gitmiyorlar. Fakat 
benim kanaatim, bu fakülte idealist insanlar 
yetiştirebiliyor, bağhyor ve bu fakülte Erzu
rum'a gönderdiğ-i gibi Diyarbakır'a da gönde-
robilecektir ve bunun hazırlığı içerisindedir. 
Memleketimizin muhtelif yerlerini etüt ediyor. 
Orada fakültelerini açmak imkânını sağlıyor. 
Arkadaşlar, artık biz başkalarını kopye değil, 
başkaları bizi kopye yapsın. Türk eğitimcileri
nin dehası burada gözükmüştür. Bu dehalara 

I imkân verip bu kanunu ivedilikle çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Eğer vermediğimiz taktirde 
memlekette ve İndialla-h'ta mesulüz. Çünkü 
artık bu memleketin düşünen kafalarına, gem 
vurmak, imkân vermemek hiç bir hükümetin 
ve Parlâmentonun hakkı değildir. Vermek 
mecburiyetindeyiz. Onun için ben samimiyetle 
söyleyeyem ki bu kanunun lehlndeyim, Türk 

I Milletinin menfaatinedir ve aynı zamanda Türk 
eğitimcilerine de imkân verilmiş oluyor. 

Hepin.zi hürmetle selâmların, (alkışlar) 
BAŞKAN — Saym Öztürkçme, Duyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

i Başkan, muhterem arkadaşlarım, Hacettepe Üni
versitesi emin olunuz ki, binaya çokılan bir lev
ha olmayıp her yönü ile kendi varlığını dünya 
ilmi karşısında bir ekil olduğunu ispat etmiş 
müesseselerimizden birisidir. Bu bir emri vaki 
kanunu değildir. Bu ilmin ve ihtiyacın zorladığı 
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bir tasarıdır. Bu itibarla bu kanunun lebinde 
oy vermenizi hassaten rica edeceğim. 

Bu kanun çok çabuk geldi ve ekspres gibi 
gibi çıktı, dediler. Muhterem arkadaşlarım, ta
sarı 12 . 5 . 1967 tarihinde Millet Meclisine arz 
edilmiş ve 23 . G .1967tarihinde de bizim Komis
yonumuz tarafından Millet Meclisinin metni ka
bul edilmiş, yani tasarının verildiği andan Se
nato Komisyonundan çıkıncaya kadar arada ge
çen zaman bir ay 11 gündür. Halbuki bu Yüce 
Meclisten Meclislere verildiği andan itibaren 
her iki Meclis komisyonları dâhil, müzakereleri 
dâhil 33 saat gibi kısa bir zamanda geçen san-
dalya kanunları da var idi. Bu bir sandalya ka
nunu değildir, bir hizmet kanunudur. Bu iti
barla bu kanun bir ekspres kanunu değil nor
mal seyir üzerinden çıkmış bir kanundur. Yalnız 
Sayın Bakanımızdan istirhamım şu olacak; 
7475 sayrı Kanunla İzmir ve Elâzığ'da Teknik 
okullar kurulmuştur. Bunlar şu ana kadar öğ
retim üyesi lâyikı veçhile bulumamaktadırlar. 
1G5 sayılı Kanunla Zonguldak'ta bir Teknik 
Okulu açılmıştır, bu da normal bir şekilde çalışa
mamaktadır. Elâzığ'daki faaliyette değildir, 
İzmir Teknik Okulunda bir tek Makina Mühen
disliği dalı açılabilmiştir. Diğer kısmının bir 
kısmı da normal bir şekilde çalışamamaktadır. 
Bu durumun izalesi için Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri Kanunu hakkın
da 8 . 10 .1966 tarihinde Yüce Meclise bir 
Teşkilât Kanunu getirdik. Millî Eğitim Komis
yonunda, Hükümet de bir tasarı getirecek, de
nerek 9 ay gibi bir zamandan beri sıra bekle
mektedir. Bu teklif ve tasarı kanunlaşmadığı 
takdirde biz istedğ'miz kadar yüksek okullar 
açalım, öğretim üyesi bulamadığımız müddetçe 
bunlar bir ekol olmaktan z'yade binalara çıkılan 
bir levhadan iler: gidemezler. Ama Hacettepe'
nin binaya çıkılan bir levha değil, bir ilim mü-
ossesed olduğunu arz etmiştim. Hacettepe Üni
versitesiyle mevcut Üniversiteler Kanunu ara
sında bâzı ufak tefek farklar mevcuttur. Fakat 
bu farklar işin mekanizması yönünden gayet ra
hatlıkla işliyecek bir durum arz etmektedir. Şöy-
leki, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun, fa
külteler bilim ve yönetim özelliğini haizdirler. 
Fakültelerin ita âmiri dekandır. Hacettepe Üni
versitesinde ise bunlar kaldırılmıştır. Bunun 
faydası nedir kaldırılmakla? Bir kliniği gez
diğimiz zaman, öyle âlet vardır ki, alnıdığı 

günden beri bir defa kullanılmıştır. Halbuki 
yüz binlerce lira para ödenmiştir âletin alınması 
için. Ama maalesef gerek ilme, gerekse tecrü
beye bir defaya mahsus elmak üzere kullanılmış
tır. İşte bu tasarı ile fakülteler arasındaki mal
zemenin geliş: güzel alınmasına mâni olacak hü
küm, saymanlığı doğrudan doğruya rektörlüğün 
bizatihi kendisine verilmiştir. 

Diğer bir husus, fakültelerin açılması veya 
kapanması veya birleştirilmesi, Üniversiteler Se
natosu tarafından benimsenmesi ve bunun da 
Millî Eğitim Bakanı tarafından onaylanması ica-
bediyordu. Millî Eğitim Bakanı onaylamadığı 
zaman nihai karar Senatoya kalıyordu. Bu da 
birtakım idari çelişmelere yol açıyordu. Tasa-
rada ise bu fakültelerin açılması, birleştirilmesi 
doğrudan doğruya Üniversite Senatosunun ken
disine bırakılmıştır. Yalnız burada bir açık ka
pı kalmaktadır. Eğer Sayın Bakanımız bunu 
da kapatırsa memnun olacağız. Senatonun tek
lif etmiş olduğu enstitü açmaları, bunların kad
ro durumlarını normal seyirlerle takibedilecek, 
yani Bütçe kanunları ile olacağına göre, farz 
edelim ki, bu üniversite veya fakültesi bir reak
tör kurmak arzusunda bulundu, bunun bütçede 
hemen derhal parası olmadığına göre bu hüküm 
nasıl yürütülecektir? Tereddüde mahal kalma
ması için Sayın Bakanımızın bu mevzu üzerin
deki izahatı yerinde olur kanaatindeyim. 

Hacettepe Üniversitesinin görevleri, bir de 
üniversite organlarını tetkik ettik; üniversite 
organı olarak burada senato ve rektör vardır. 
Halbuki diğer üniversitelerde Üniversite Yöne
tim Kurulu da mevcuttur. Bu üniversitenin yö
netim kurulu olmadığına göre, Senatonun al
mış olduğu kararları ne şekilde yürütecektir, 
Üniversite yönetim kurulu mu, yoksa rektörün 
bizatihi kendislmidir? Bu husus biraz kapalı 
kalmıştır. Tavzihinde bir fayda vardır. Netice 
itibariyle tasarı fevkalâde yerindedir. Hele 
1050 ve 2490 sayılı kanunları da şümulü dışına 
aldıktan sonra üniversite gibi bir müessesede 
ihtiyacı olan her hangi bir şeyin alınmasında; 
verilmesinde gayet rahatbkîa olacaktır. İnşal
lah günün birinde bu gibi ilim müesseselerinde 
acınacak olan bu gibi âlet ve edevatlar da Kızı
lay'ın beraberinde getirdiği gibi, Turizm Ba
kanlığının getirmiş olduğu bâzı eşyalarda oldu
ğu gibi ilim müesseselerinde kullanılacak bu 
gibi ultramikroskop, mikroskop, tıbbi alet ve 
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edevat ve tecrübede kullanılacak aletler güm
rükten muaf tutulması hususunda bir tasarıyı 
Hükümetten beklemek en tabiî hakkımızdır. Zira 
bir aletin karşısında yüzlerce talebe bulunmak
tadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın turnen. 
Gerçi verilmiş iki yeterlik önergesi vardır. 

Ancak grupların dışında konuşan üye sayısı Sa
yın İsmen ile beraber beş olmaktadır. Altıncı 
üye konuştuktan sonra yeterlik önergesini oylı-
yacağını. Altı kişiden sonra söz alan daha yedi 
sayın üye vardır. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Ban
kan, sayın senatörler, elimizdeki memlcketimir-
de bir üniversite kurulman hakkında bir kanur 
tasarısı ve pek yakında, belki de biraz sonrr 
kabul edildiğine dair bir beyanda bulunulacak 
bir üniversite kurulması hakkında görüşüyo
ruz. 

Ay cim kişiler olarak memleketimizde bir üni
versite kurulmasına elbette ki, hiçbir kimse kar
şı gelemez, buna hiç şüphe yoktur. Ancak ku
rulması düşünülen elimizdeki tasarıda görülc^ 
üniversite hakkındaki bâzı şeyler söylemek ve 
yermek durumunda kakyoruz. Yıllar boyuna 
memleketimizde çeşitli Hükümetler halk çocuk
larının: dar gelirli vatandaşların çocuklarının dr 
eğitimler göreceğini, yetiştirileceğini ve bunJa-
~u '^^"sinl fit rırlantıların seçilip ortava çı
karılacağını ve buna bonzer birçok vaitlerlc 
karşımıza gelmişlerdir. Bir üniversite kurulur 
ken veyahut da her hangi böyle bir eğitim mer 
k'vi kurulurken memleket şartları uzun nzur 
etüdedlllp, gerekli yerlerde açılması elbette İr. 
en do->ru yoldur. Bugün Ankara'da mevcut ik' 
büvük üniversite vr^dır. B'r üe'ln^'i iHVorait 
açılmak isteniyor. Eğer yurt sathında bütün ço-
coııkl°r'n okumalarına imkânlar sağlı vaci': ün' 
versitelerimiz olsaydı, bir de böyle bir tip ün:-
ve^V-n'n "«^masını hep:m'z büvi'ık bir hey o 
canla desteklemek durumda olacaktık. Yine b ; 

zim halk çocukları üniversitelerde okurrrk im 
kânlarını kolaylıkla bulamıyaca-klardır. Yine b" 
ün'vcr^tede okuyah^mok için Anadolu'nun cc 
şitli yerlerinden, Ankara'da en azından ayd° 
400 - 530 l'nn vermek suret i vl e bursları, ana1" 
rından babalarından ailelelerinden elbette ¥ 
temin edilecek ve okutulacaklardır. Bunu da her 

keo yapamıyacağı için yine yurt çocukları okul
suz kalmış olacaklardır. Bir üniversite açmak ko
lay olsaydı, bugüne kadar çok üniversiteler açı
lırdı. Zor olduğuna göre de böyle bir üniversi
tenin açılmasından sonra derhal bir üniversite 
daha açılmasına imkân sağlanacağını da ben şah
san hiç zannetmiyorum. Bu üniversite açılma
sı halinde 'ki, açılacak, Ankara Üniversitesinin 
eğitim üyeleri de belki bu tarafa kaymak duru-
manla olacaklardır. Çünkü bu üniversitenin 
çeşitli iyi yönleri olduğu belirtilmektedir. Hattâ 
.»ayın Celâl Ertuğ A. P. sözcüsü burada görü

şürken, «bugüne kadar ki üniversiteler bir ka
pıdan girip öbür kapıdan çıkma niteliğinde idi, 
bu üniversitenin kurulması ile bu da önlenmiş 
alacak» gibi hepimize... 

BAŞKAN — Sayın İsmen, Celâl Ertuğ şa
hıslan adına konuştular. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Özür dile
rim, ben A. P. sözcüsü diye, grup adına demek 
istemedim. Yani Adalet Partili bir sözcü ar
kadaşımın, diye düzelteyim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Tashih edilmiştir efendim. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Bugüne ka

dar, üniversiteler bir kapıdan girip öbür kapı
lan çıkma niteliğinde idi, dediler. Ben bunu as
la kabul etmiyorum arkadaşlarım. Bugün bu 
memlekette aydın geçinen insanlar ve meseleleri 
yürütür durumda olan bütün arkadaşlarımız bu 
•okildc nitelenen üniversitelerden çıkmış arka
daşlarımızdır. Çeşitli uzmanlarımız dünyanın 
»ireok memleketlerinde ün salmışlardır, kendi

lerinden büyük yaralar da görülmüştür. Onun 
için ben bunu hiç kabul etmiyorum. 

Öğretim üyelerini Devlet Anadolu'ya gönde-
remiyor, bu üniversite gönderecekmiş. Demek ki, 
biz her meselede özel sektörcülüğe, özel teşebbüse 
ığmmak mecburiyetrnde görüvoru" k^nd^-T-î. 
A. P. sıralarından, bunun özel teşebbüsle alâkası 

-ok sesleri) Nihayet bu da bir özel teşebbüstür. 
Ti açıkça burada ifade edilmiştir, arkadaşlarımı
zın gayretleri, arkadaşlarımızın çalışmaları ve 
' n suretle ortava gelmiş bir üniversitedir diye 
-aç arkadaş söyledi ve kimse de buna itiraz et-
nedi. B3n de öyle olduğunu biliyorum esasen. 
'A. P. sıralarından. ne biliyorsun? sesleri 

BAŞKAN — Mü-^ hale e^m^vin efendim, 
,-1 atin görüsünü tam bir serbesti içinde ifade 
edecektir. Devanı buyurunuz. 

— 140 — 
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HİKMET İSMEN (Devamla) — Tasarı üze
rinde kenii görüşümü söylüyorum. Devletin 
kendi üyelerini memleketin, yurdun diğer köşe
lerine göndermedeki zorluğunun sebeplerini pe
kâlâ •çökebiliriz. Icalbederse çeşitli yollarla öğre
tim üyelerini açılmış olan üniversitelere gönde
rir». oradaki çocukların da okumalarını da temin 
edebiliriz, etmeliyiz daha doğrusu. Ama neden 
edilmiyor, bunu tabiî ben bilemiyorum, onu ge
ne mevcut idareciler takdir edeceklerdir. B^n 
diyorum ki, madem ki. böyle çok iyi nitelikte 
bir üniversite açılma imkânı vardır. Neden An
kara'da avnı nitelikte olan üniversitelerden. 
Ankara Üniversitesi bir çeşit takviye edilmek 
suretiyle daha iyi bir gelişmeye götürülmüyor 
da yanveni bir üniversite ararak tekrar yeni 
masraf kapılarına ve gene üçüncü bir üniversite 
açılmasına sebebolunuyor? 

Benim öğrendiğime göre, bilmiyorum, demin 
özel teşebbüstür dedim, eğer yanlışsa, özür dile-
rrm. doğrrlasmlar, 29 milyonu yabancı sermaye 
olarak geliyor. Geri kalan 33 milyonu da. bilmi
yorum bu kadar mı, bu benim öğrendiğim ka
darı, Devletten geliyor, (öyle değil sesleri) 
Ben bövle işittim. Böyle de olabilir, aded itiba
riyle noksan vrva fazla olarak. Fakat yine dedi
ğim gibi, arkadaşlar itiraz ediyorlar «özel sek-
törcülük değildir» diyorlar, fakat gene bir özel 
teşebbüsün himayesine sığınmaktır. Ben, Devlet 
o1 arak bunu kabul etmemek ve bunu kendi üni
versitelerimizi takviye etmek, öğretim üyeleri
mizi daha cazip meselelerle Anadolu'ya taşıyıp 
oradaki çocukları da okutabilmek imkânlarının 
sağlanmasına taraftarım. Trabzon Üniversitesi
nin hali hepimizce malûmdur. Ben burada vakit
lerinizi israf edip aynı meseleleri tekrarlamak 
istemiyorum. 

Bonim burada söyliyeceklerimin anahatları 
bunlardır. Vakitlerinizi israf etmemek bakımın
dan fazla uzatmak istemiyorum. Ben de bir şey
ler sövliyebilirim. Fakat bütün bu şikâyetleri
me rağmen biz işçi Partililer olarak, tabiî, eği
timi en başta olarak tutuyoruz. Ve eğitimin hız
lanması için mümkün olan şeylerin karşısına çık
mayı, hiçbir suretle istemiyoruz. Ben her ne ka
dar bu mesele üzerinde şikâyet ederek reddede-
cekmiş gibi konuşuyorsam da ki, sistemi reddet
mekteyim, fakat üniversite açılmasına karşı ve 
daha bir tane, daha bir tane, mümkünse daha 

birçok üniversitenin açılmasına, hiçbir suretle 
karşı olmadığımı da beyan etmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Berkol. 

M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli senatörler, âdeta bir mesele 
ile karsı karşıya imiş!z gibi görüşmeler yapılı
yor. Halbuki ortada bir hakikat var. Aslına ba
karsanız yeni bir üniversite kurmuyoruz gibi 
<reliyor bendenize. Zira 1954 te hiçbir şey yok. 
iki oda. gme bir hoca. gene bir profesör ve gay
ret. Mesai, calısıvor, hastaları gidin rv'nde bu
luyor, evinde bakıvor. Hensi bu işin iki oda ile 
bn^lıyor. 19o7 rlp ürı'ye^itf oVyor. 3903 tp fa
külte, yepyeni b ;r Tıp FaMi^'t^i, yepyeni esas
lara, yepyeni çalışmalara yönelmiş h :r vaz'vette, 
V^hyo"*. !̂~>k?rr>. ün;veT,'vi

1o"'ne ba^lı. Ankara 
fTn.r-e^Vtp '̂.-ne bağlı bir Tıp Fakültesi daha var. 
O Tıp Fakültesi de, elıb^tte ki, bu memVıete erk 
deo>e~v K^.VrnV" yetiştirmekte,' ama fv t̂em farkı 
var. Tıpkı diğer ürılvers'teberim'zde oMufhı gibi, 
rv^-n.dprrz'n d^ menm oMıifhım İstanbul Üniver-
*vtes:nd*. olduğu g'fo'.. Hacettepe yepveni b :r me-
to* preti^yo". Ama nereve bı^lı? Ankara Üniver-
sr.tm'ne bağ1!. Bakıyorsunuz bir kanuna tâbi. ay
nı bünvode V^V^'nd^n tamamen farklı tedrisat 
•*™T)~n '?'\ T^n F "kültemi. Kuruluvo- bu FakiVto 
d^, parlâmentodan gec:yor bunun kanunu ve el-
'bn'-te ki, rrü^atle bir ."el.r.me başlıyor. Bu ore1 ilme
de. bu ya-""smada d°.^a hızlı p̂ V-en p-eeivor. is
mi T.n.ten. <rITacetf,-,-na Tıp vp Sa,%İ1^ B' l 'm^r ' ~Pn-
Vi,up^:^ h-dıbnki d'^eri, «Tıp Fakültesi» bilebil
diğim kadar, yanılmıyorsam. 

S.imdl kend" tr.b'î nrelişmesi olarrık bu tıp fa-
kıT'-PT yan^d^ki yi'.V-e.k okuman ile yan*nda.ki 

birtakım bölümleri ile ira'ye^'te o ^ a lüzumu
nu kendi1 i^md^n hrn^d'vo- değil, normal geliş
mesi olacak oluvo-, olmuş. Ve ondan sonra top
lanıyor /nVr*1. Ün'versltosi Senatomu ve Ünive~-
ı^elerarası Kurulu bunu tandlk etmek suret.'v1^ 
Vmıın ün!veTv.*ıe oT-m.°. zaruretmi tese'l ed'vor 
adet0, ve kanun gel'vor tadarı geliyor. Şimdi ne 
vapma'k lâzım, kendi kendisine olmuş bu üniver-
s;+/rv. ne yapacağız? Biz, nr^'n memleketin ba.~,ka 
yerinde kurulmadı diye, niem bunu bnrk.a yerde 
' k ı n a d ı k diye reddetmeye kalkacağız ve onun bu 
^ız1! calı^ım^nı enTellemeye kalkacağız. Bu hiç-
b :r surece ilim fikri ile, terakki fikri ile, ilerle
me fikri ile bağdaşamaz. Bir de denildi ki, Sa-
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yın tşmen dediler ki, bir üniversiteyi kurmak 
kolay değildir. Zor bir iş başarılmış. Bu bir ta
rafa. Reddetmemiz lâzım değil. Ama bu güç işi 
başarıldıktan sonra başka bir üniversitenin Tür
kiye sathında kurulabileceğine inanmıyorum, bu
yurdular. Sonradan da dediler ki, özel sektör 
Devlete yardım etti, bu üniversiteyi ku^du. Bu 
üniversite demek ki, kendi fikirlerine göre soy
lu v-oTim. De-V^.o z-rten yüfc olmamı0', özel sek
tör kunmıs. Niçin Devlet özel sektörden yardım 
gömmüş? Nk*rn övle ise Devlet b :r başka üniver
site kurmasın t Her halde Sayn Bıkan izahat ve
recekle**, o zaman z°nnedivorum ki, tahmin etmi
yorum ki, kendHerinden bg~ka bu şekilde düsü-
r"v»°k a-"k',da-'0- b^m^un . o^.frlir, hükmet ederiz 
fikHe~'n<\ emmim ki, Sayın Bakan izah edecek
lerdir ki, b;rcok üniverrvtenm kurulması arifesin-
dev*z. Amn, z^man is-tivor Temenni ederim ki, bu 
ünive"<rteorimiz de Hacettepe gibi cok süratli 
geV^Y'^m, hizmet rrö'T'iek varv^t'n": gp^Vı. 
^.'md; ho.Vn. m*tot f a l a r ı var. Cok kısa kati
yen ne kendi mezun olduğum fakültevi ne de di-
ğe~ cok seT"dip*miz. cok trkrîir ettiğ'nrz mesaile
rinde d^rv . v ,^- , rnC 1 olmak i ^ e d ^ m ' z di/re-
tır> vp^-, (J'r^r foHiH.r>!p-»i, h^kuk faküHele"" n'. 
diğer üniversiteleri katiyen küçümsemiyerok. bâ-
7-1 Im.^T^o-^n n$-r-. h-^de. kalan intibaha** ve b ; ıâ-
haT,n. d'̂ 1°ırl,;"';Tn. isiH^-v^ ve ka^ivrn edrbiyat ol-
mıyan, bâzı isterseniz hâtıra diyelim, arzu eder
seniz savın senatörler bura sadece hakikat dive-
lim. bunlan eo,k ki?.'1, nakledevim. Simdi bende-
n'", da n^Van^ık v«\-n+*,Tn, ünive^'+ede okudum. 
asVanlık vartt^m. B a h a r a doçentlik imtihrm d*ı 
geçirdim. Şimdi arkadaş1 anmız-ın arasT-da ö\Tİe 
scrc+PTi Arkadaşlarımız va~dı ki. her fr.bn.h saat 
7 de kalktıkları zaman, hocanın geliş saati de bel
li de^il. b'raz d*1. bünveleri va.go tonik af buyu
run n,ı]',n>ı ge°ir.r\ reniVpri s°rarır fenalık po-

o^'ir'e^di, hoca. geliyor d've. Hoca asistanlara 
karcına. dizerdi, her birine e^b^'nd^cı senin 
şuadaki h^st^nm ateşi kae, buradaki ha^.°nın 
na.bzı ne kada", niçin yattı, nasıl geldi?.. Bun
ları oTdu*Hı yerden sorar, büvük bir haşmet1^ 
- za+en kampa<r^. çalmıştır, geldiği zaman - kli
niği dolaşır. Şimdi insaf etmek, şu bakımdan lâ
zım- H s e ^ e p e Faıkültesine gidiniz. Dekanı asis-
taniyle b;rlikte sıraya giriyor, yemek yiyor. Ken
di tepsisini kendi alıp otrruvor. Bir kavn°.sma. 
var. O meşhur aded edindiğimiz, «hocam, hocam» 
diye karşısında zoraki, korku ile bitirme yok. 

Ne var? Hürmet edip, sevdiği hoca var, karşısın
la. Hocaya gerektiği yerde, ismi ile hattâ, ica.be-
lrQ nazik kelimeyi de ilâve etmek suretiyle hi-
'ab:dob:liyor, bugün bir asistan hattâ hocaları 
bunu bu şekilde teşvik ediyor. Bu sistemde bir 
değişiklik, cesaret, münakaşa cesareti. Bizim za
manımızda bir tıp mecmuasında, sonraları da baş
ka mecmualarda da çıktı, bir fıkra vardır, bunu 
gavet güzel belirtir. Vizit yapılıyor. Hoca önde, 
asistanlar da arkada bir hastanın başına geliyor-
}&ı\ Hoc". biraz dalgın, her âlim gibi, hastaya bel
ki bira-*; boş bulmuyor söyle bakıyor, ölmüş di-
vov, asistanına. Trm yürümeye başlıyorlar, has-
t-, as'stanm gömlefrn'n eteğini çekiyor, aman di-
"0* hocaya. sövle ben ölmedim. Asistan dönüyor 
d'-vo^ ki, su", d'vo~ c°nrm, sen hocadan daha mı 
iyi bilecrıks'cı. (Gülüşmeler) 

Ama, Hacettepe'de talobe hoca Pe, asistan ho-
ea, ile karşı karşıya geçip bugün, ilmî bir şekil
de pekâ^ her hâdisenin müna.ka^a^m yapabili-
"0"*. Muhterem senatörler, şunu bir kere daha 
belirtmek isterm ki, bu kanun ne bendenizin 
kanaatToce ne yıldırım hızı ile gecen bir kanun
dur, ne de bir emrivaki kanunudur. Arz ettim, 
tekrar etmiyeceğim, olmuş bu. Kendi kendine ça-
hsan insanların, gayret eden, memlekete hizmet 
etmek fo^.Yven insan1 a^a yamrrş olduğu, getir-
m:~. o'duğu bir kanun. Tekâmül nasıl olacak ilim
de? Tekâmül benden sonra gelecek olan, benim 
as'stanın. e~'er ben da^a o kü"süvü işaral eder
ken beni fersah fersah geçmemişse ben hoca-
'ık vaz'feni yapmamış olurum. Bütün dâva. o 
tahammülü, o olgunluğu hakikî hocalığın ifa
desi olan o olgunluğu o profesörün orada gös
termesi, yanmdakini teşvik edebilmesi, ona o 
imkânı tanıması ve kendi sağlığında, kendi 
sıhhatli zamanında o kürsünün başında durur
ken yanında 3 - 5 tane kendisinden fersah fer
sah ileride ilim adamı yetiştiğini görmesidir 
bir hoca için muvaffakiyet. Ama hoca yanın-
dakinin ilminden ürkecekse işte o zaman ilim
de tekâmül, o zaman fakültelerde gelişme ol
maz. Eğer bir fakültenin kurulması için 25 se
ne, bir üniversitenin olması için 25 sene geçe-
cekse, bizim daha eski metodlarımızla 23 se-

\e geçecekse, Sayın Banguoğlu öyle buyurdu
lar, o devirde değiliz, muhterem senatörler. İş
te biz bugün bundan sonra kuracağımız üni
versiteleri, böyle kıymetli, imkân bulan ilim 
adamı yetiştiren fakültelerin inkişafı ile, üni-
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versitelerln inkişafı ile çoğalması ile sağlaya
cağız, çok daıha süratli yapmak gayretini gös
tereceğiz ve bu Hacettepe Üniversitesi ki, 13 
senede eğer vanıknı organı ve a H4 senede ; n 
versite olabilme vasıflarını kazanmıştır. Gön
lümüz isteyecek ki, bundan sonra bu üniver
sitenin diğer üniversitelerimizin yardımı ilo 
el birliği ile ve bdhasca yeni çıkacak um.erö 
teler kanununun ela. hu °'bi hö^1" o-ı '~r'y f~ 
ferruatma kadar inkişafa imkân sağlıyaeak 
maddeleri ihtiva etmesini sağlamak suretiyle 
yetişsin, olsun, çoğalsın, kısa zamanda da 13 
yerine 10 senede olabilsin. Hacettepe Üniver
sitesi, Hacettepe Fakülteleri hususunda tıp fa
kültesi hususunda söylenecek daha çok söz var. 
Fakat, zamanım iki veya üç dakika kaldı. Kı
saca sistem üzerinde de durmayı hakikaten ar
zu ederim. Bugün bâzı üniversitelerde, bâzı 
tıp fakültelerimizde adı iki sömestr olan, as-
kııda üçer aydan 12 ayın sadece altı ayı olan 
ve onun içerisinde de tatiller ile beraber çok 
daha kısalan ve bu suretle bir seneyi beş ay 
kabul edersek, 30 avda. hek'n n'-a^-n +v-ii 
telerimiz var. Ama, bakınız İngiltere'de 9 ay, 
altı sene 9 ay, bir sene de mezun olduktan son
ra ücretli olarak çalışıyor. İngiltere'de klinik 
devresi oıan ikin?i üç yılda aradaki üçer aylık 
tatil sırasında hekimin bulunduğu mahalde bir 
hastanede çalışıp sınıfını geçtiği, yeni sınıfa 
geldiği zaman bir belge ibraz etmesi lâzım
dır. Bugün Hacetepe Fakültesi senede sadece 
altı veya yedi hafta tatilde çalışmaktadır. He
kim yetişecek tedrisat yedi senedir. Bu bir sis
temdir. Laboratuvarı var, her talebenin kendi 
mikroskobu, kendi laboratuvarı yeri var. Işto 
bu yer de gelen hoca... Hoca talebenin ayağı
na geliyor. Bu lüks gibi geliyorsa da ekonomik 
tarafı da var, bunun muhterem senatörler. 
Nerede? Bizim fakültelerimizde patalojik -
anatomi lâboratuvarında yüz mikroskop, iki-
yüz mikroskop, histoloji lâboratuvarında yüz 
mikroskop, ikiyüz mikroskop. Ama burada bü
tün dersler o lâboratuvarda o mikroskopla ve 
imkânlarla sağlanmakta. Bunların hepsi, bu 
kadar teferruata girmemize lüzum yok, imkân 
da yok, kabul edelim ki, yenidir yeni sistem
lerdir, modern sistemlerdir. Bugün tıp fakülte
lerimizi bitiren bendeniz de yapmamıştım hiç 
iğne tıp faküites ni b.tird-ğım.z zaman, hele da 
mar iğnesi hiç yapmamıştım, bilmiyorum belki 

I çok meraklı arkadaşlarımızdan o devreden, ya-
pan a "ka^ar a/ o İra ustur. Bu^ün clah ? ne yaı-; -a-
yi dahi bilemeden hekim yetişmekte, ama kıy
metli hekimler bllâhara çalışmakla, mesaileri 
ile birçok muvaffakiyetler elde etmekte. Bu
nunla tekrar sözlerimi bitirirken şu maruzat 
La b ihas-'a bulunmak .ster m, j-erui ve" ' •'•rı 
feyz aldığım üniversitelerimizi katiyen küçük 
görmek veya onları çekiştirmek maksadı ilo 
konuşmadım. Arada arz ettiğim gibi, ilim te
kâmüle dayanır. Tekâmül ettikçe bendeniz 20 
sene evveli değil, 20 sene sonrayı görmek mec
buriyetindeyim. Bu bakımdan, Hacettepe Tıp 
Fakültesinin muvaffak olmasını, muvaffak ola-
cağ nı, artık hattâ sizlerin de kıymetli tasvip
lerinizle Hacettepe Üniversitesi kanun tasarı
sının kanunlaşacağına inanarak huzurunuzdan 
ayrılıyorum. .Saygılarımı takdim ederim, muh
terem senatörler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 6 sayın üye konuştu. İki grup 
adına konuşuldu. Daha 7 sayın üye süz almış
tır. İki yeterlik önergesi gelmiştir. Yeterlik 
önergeleri kabul edildiği takdirde Hükümet, 
Komisyona ve sırada bulunan Sayın Özgüneş'o 
Söz vereceğim. Kabul edilmediği takdirde gö
rüşmelere devam edeceğiz. Yeterlik önergesi 
aleyhinde Sayın Somunoğlu yazı ile müracaat
ta bulunmuştur. Ona söz vereceğim. Yeterlik 
gnergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarı üzerinde altı sayın üye fikirlerini 

beyan etmiş ve mevzu anlaşılmıştır. Maddeler 
üzerinde müzakereler cereyan edeceğinden, 
tasarının tümü üzerindeki konuşmaların kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Ahmei Nuri Ademoğlu 

BAŞKAN — Aynı mahiyette Sayın Necip 
Seyhan'ın da önergeleri vardır. Önergelerin 
aleyhinde Sayın Somunoğlu. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; üniver
site kurulması hakkındaki tasarı üzerinde leh
te konuşulduğu gibi aleyhte de birkaç arka
daş burada konuştular. Lehte konuşanlar pek 
hafızalarda yer tutmaz, fakat aleyhte konuşu
lanlar daima istifham yaratır. Onun için mü
saade ederseniz, mevcut arkadaşlar veya daha 
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birkaç kişi üniversite kanunu üzerinde konu
şarak, umumi efkârı ve Yüksek Senat:yu ay
dınlatmış olsunlar. Çünkü, 17 nci asırda Prus
ya mağlubiyeti sırasında ne yapalım diye dü-
şenenler üniversite kuralım demirlerdir. Şim
di biz yüz seı:eyi, mütecaviz bir zaman tek 
üniversite ile bu işe devam ettik ve bir şey ya
pamadık. Ankara Hukuk Fakültesini küçüm-
siyenler, Ankara Tıp Fakültesi ile «Mektebi 
Tıbb'yei İptidaiye» diye alay edenler, iste gö
rüyorlar, bugünkü bir tıp fakültesi, ikinci tıp 
fakültesi, Erzurum'da üçüncü Tıp Fakültesi, Di
yarbakır'da dördüncü Tüp Fakültesi. Türk Mil
leti verimlidir, çalışkandır, azimlidir, üniver
siteye ve ilme aşıktır. Bu ünivers'tenin üzerin
de, aleyhte konuşanlara cevap vermek ve ko
nuyu tamamen aydınlatmak için önergenin 
aleyhinde oy kullanmanızı r b a edeceğim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu, 
ulchyinde konuşuldu, yetcrUği cyunuza arz 
eliyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeııler... 
Kabul edilmiştir. 

Sıym Geçici Komisyon Başkanı Okyaynz 
buyurun eferd'm. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, 
say;n senatörler; Komisyon Başkam olarak bâ
zı arkadaşlarımın tenkidlerine cevap vermek 
ü-ere yapacağım kısa mâruzâtıma, Güven Par-
t'si ve C. II. P. sözcü1 eri ile bâzı arkadaşlarımın 
Hacettepe Üniversitesi hakkında yaptıkları 
yapıcı tenkitler dolayısiyle teşekkür etmek su
retiyle başlamak istiyorum. 

Hepiniz çok iyi bilirsiniz, hayatı daima se
venler yaratır. Bu hükmün taşıdığı fikri ve 
gerçek kıymeti memleket hizmetinde değeri en-
dirmek, S^yın Banguoğlu tarafından bulada 
tenkided^en bir davranış gibi ifade edilmiş
tir Bu memlekete hizmet etmenin gücünü fik
rî hayatında, gönül hayatında bütün ihtişa
mı i7e duyanlar vicdansız ir 'anın faydasız-
lığı yanında şüphe yok ki, irfansız vicdanın da 
büyük tahribatını çok iyi bilmekte ve yürek
ten hissetmektedirler. Bu aziz vatanı bu tür
lü bir tahribattan korumak ve kurtarmak is
teyenlerin her hamle ve hareketini 'gerçek 
odur ki hepimiz yürekten alkışlamabyız. Şah
san ve daima hü-met ettiğim Sayın Banguoğ-
lu'nun bu kürsüden söyledikleri, bizi gerçek

ten üzmüştür. Sözlerine başlarken, benim aley
hinde clduğum şey Devletin tutumudur, ge-
l'p geçen hükümetlerin davranışıdır, dediler. 
Kusura bakmasınlar, ben burada gelip geçen 
hükümetlerin iç'nde Banguoğlu'nun da vazife 
ye mesuliyet aldığını şu anda hatırlıyorum. 
Eski devirierden bahsederek bâzı kanunlar için, 
yukardan gelen, tâbir ve ifadesinin kullanıldı
ğını da söylediler. Ben bu kürsüden cesaretle 
ve faziletle ifade etmek istiyorum, biz hepimiz 
fikrî hürr'yetten mahrum mânevi kıymet hü
kümlerine hatır için emirle ayak basan küçük 
insanlar değiliz. Ben şahsan ve hasbelkader 
kendileri ile aynı safta vazife ve mesuliyet alan 
arkadaşları için Sayın Banguoğlu'nun daha 
nazik olmalarını beklerdim. 

Sayın senatörler, bugün mütehassıs bir mü
essese olarak plânlarımıza gerçekleri kapsı-
yan riyazi bir ölçünün kuvveti ile yapıcı hü
viyetini veren plânlama müessesesini, bu kür
süden kırıcı bir hükümle, scysuzloşmakla itham 
etmesi de insaflı ve gerçekçi bir hüküm değil
dir. Bâzı senatör arkadaşlar edebiyat yaptı
lar, dediler. Ben şüphe yok ki tevazuun fazilet 
olduğunu bilmenin ahlâk ölçüsü içinde kendi
lerine öğretici olmak iddiasına girecek deği
lim. Ama bilmiyorum ki, kendileri de lütfedip 
kabul edeceklerdir ki, her meslekin mutlaka 
bir cdeb'yatı vardır. Ben bu ölçü içinde dryu-
rabilenin şartı olan, duyan ve bunu ifade ede
bilenin gücüne ulaşan arkadaşlarıma bu kür
süden Banguoğlu hocanın tamamen aksine yük
sek takdirler ve yürekten hürmetlerimi arz 
ediyorum. 

Sayın İşmcn'e gelince, İşçi Partisinin sena
törü bir taraftan İşçi Partisi olarak eğ'timin 
ve öğretimin karşısında olmadıklarını söyliye-
rek, diğer taraftanda yine hepimizce bilinen 
belli bir metot içinde bu kürsüyü kendi politi
ka kanatlarının parti his ve hırslarının propa
gandası yolunda bir plâtform haline getirmeye 
•gayret sarf etmiştir. Biz her şart içinde hakkı 
bilmenin, hakikati sevmenin yenilmez gücü ile 
drluyuz. Bu memleketin muzaffer ümidi Türk 
gençlerini kaldırımların karanlığından alıp il
min ışığına ve aydınlığına götürmek teşebbü
sü içinde ve peşinde olanlarla daima berabe
riz. Ve biz tam bir fikir ve gönül birliği ile 
Hacettepe Üniversitesinin memleket irfanına 
faydalı olacağına hakikaten inanıyoruz, bu 
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müessesenin kuruluşuna emek katmayı parlo-
manterlik hayatımızın da en büyük bahtiyarlığı 
say-yoruz. Hepinizi en yürekten hürmetlerimle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Cumhur'yet Senatosu
nun çok muhterem üyeleri; Hacettepe Üniver
sitesi kanun tasarısı münasebetiyle, tasarının 
faydalarını ve lüzumunu anlatan arkadaşların 
fikirlerine ve çok vukufla arz ettikleri husus
lara başka ilâvede bulunmayı zamanınızı al
mamak için lüzumlu hissetmiyorum. Yalnız, 
bâzı arkadaşlarımızın bâzı tenkicllerine kısaca 
cevap vermeyi lüzumlu buluyorum. Karşılık
lı konuşmadan asla fayda çıkmıyacağmı ka
bul ediyorum. Ama buna rağmen Sayın Ban-
guoğlu'nun her zaman büyük zevkle ve istifa
de ile dinlediğimiz konuşmaları içinde bulun
mayıp çok ağır ithamkâr ifadelerde bulunma
sını cidden üzüntü ile karşıladım. Evvelâ Dev
let Plânlama Teşkilâtı sureti kat'yede bir soy
suzlaşmada delildir. Ye bir profeaörün, bir 
k-ymetli senatörün bir müesseseyi bu tarzda 
ifadeleriyle rencide etmesini de katiyen kabul 
etmiyorum. Türk yüksek öğretimi asla perişan
lık içinde değildir. Bunu da çok ağır çok yer-
s'z bir isnat olarak kabul ediyorum. Elbctteki 
memleketimizin problemlerinin halledilceck ta
rafları çektur, hepsinin özlediğimiz dereceye 
ulaştığını iddia etmek mümkün dcğ'dHr. Bi
naenaleyh, yüksek öğretimimizin de halledile
cek daha birçok yıllar o mükemmeliyete ka
vuşması için heyecanını duyduğumuz ve du
yacağımız hususları vardır ve olacaktır. Ama 
Türk eğitimi her safhasiyle iftihar edilecek ve 
bizo ümit verecek bir inkişaf içindedi". İşte 
Hacettepe de bir üniversite haline gelmekle 
bu hım! e1 e "den biri i gerçekleştirmektedir. Biz 
yüksek eğitimin, yüksek öğretimin ve üniversi
telerin planlanmasını yurdun her tarafına ya
yılmasını kabul etmiş bulunuyoruz. Yüksek 
huzurunuzda bir sözlü s~ru münasebetiyle arz 
ettiğim gibi, Hükümet yurdun muhtel'f yer
lerinde 10 üniversite kurulması hakkındaki ka
nun tasarısını tamamlamak üzeredir. Bakanlı
ğımızca hazırlanıp ilgili bakanhklara sunulan 
mütalâaların en sonuncusu da Mali ve Bakanlı
ğı tarafından b'tirilmek üzeredir. Yalnızca Ma
liye Bakanının imzasına kalmıştır. Binaenaleyh 

biz üniversiteleri bir plân dâhilinde yurdun her 
taraüna yayacağız ve yaymakta biran evvel 
üzerimize düşen vazifeyi yapmakta devam ede
ceği::. 

İkinci husuı, kıymetli arkadaşlarımın her 
zaman belirttikleri gibi, üniversite açmanın 
en mühim meselesi, eğretim üyesi bulabilme, 
yetiştirebilmektir. Bunun için de bilhassa asis
tanları alâkadar eden ve üniversitelerde öğre
tim üyesi yetiştirilmesini sağhyan kanun tasa
rısını da hazırlamak üzereyiz. Yakın zamanda 
onu da yüksek huzurunuza arz etmiş clacağız. 
Böylelikle yüksek öğretimin üniversite dalla
rındaki, bölümlerindeki lüzum göste.ilcn ihti
yaçları bir plân dâhilinde ele alınmış bulun
maktadır. 

S:.ym öztürkçlne'nin yüksek okullar hak
kındaki sualle: ine de iki kelime ile cevap arz 
edeyim ki, yüksek okul1 arı bugünün gelişmesi
ne uygun bir statüye kavuşturmak yolundayız. 
Gerek teknik okulların, gerekse güzel sanat
lar akademilerinin kanun tasarılarını Bakan
lık olarak hazırlayıp ilgili bakanlıkların mü
talâasına sunmuş bulunuyoruz. Böylelikle bir 
yandan yüksek öğretimin bir dalı olan üniver
siteler üze inde ehemm'yc^e plânlı bir şekilde 
dururken, öbür yandanda yüksek öğretimin ikin
ci kısmı olan yüksek okulların zamanımızın 
icabetti z-dif i şekilde değişiklik1 erini yapıp in
kişafları için lâzımgelen vüsati hazırlamak 
üzereyiz. 

S:yın Bar.guoğlu plânda insan gücünün 
dikkate alınmadığını ve bunun iht'yacmm de
ğerlendirilmediğini söylediler. Bu görüşleri 
plânı tetkik etmediklerini ifade etmektedir. 
Plân muhtelif yıllarda, muhtelif bölümlerdeki 
insan gücünü tesbit etmiş, ihtiyacı belirtmiş ve 
onun yetiştirilmesi için gerekli tedbirlerin ana-
hatlarını da belirtmiş durumdadır. Hacettepe 
Üniversitesi Kanununu bir emrivaki kanunu, 
Hükümetinde emrivakilere uyar durumda ol
duğu tarzda da ifade ettiler. Bu tamamen ger
çeğin dışı bir i"adc tarzıdır. Hacettepe Üniver
sitesi bir emrivaki değildir. Ama, bir müessese 
başta çocuk sağlığı araştırma cnntitüıü olarak 
çok mahdut imkânlar içerisinde 150 yataklı bir 
hastane içinde kurulursa ve zaman içinde dur
madan inkişaf ederse, bir yandan doktora dedi, 
öbü:- yandan hizmet gelişmesi birbirini takibe-
der de bugün, yarın 1 200 yataklı bir sağlık te-
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sisi halinde, içinde her türlü değerli ilim adam-
lariyle fakül'e halinde, bir teşekkül halinde ge
lişirse buna emrivaki denmesi ve bunun lâyık 
olduğu statüye kavuşturulmasını da Hükümetin 
emrivakileri kabul etmesi tarzında anlatıl
ması insafsızlık olur, yanlış bir ifade olur. Biz 
gelişmenin, ilmî gelişmenin d?ima yanında cla-
cağız ve memleket gerçeklerinin icabettirdiği 
gelişmeler neticesinde memleket hayrına olan 
her müesseseye lâyık olduğu statüyü vermekte 
de daima heyecanla öncü olmaya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, yine çok ağır it
hamlarla Devlet nizamına uymuyormuş, malî 
kontrolü kaldırıyormuş gibi cümleler sarfet-
tiler. Bu tasarı içinde Devlet nizamına uymı-
yan tek bir satır yoktur. Bulunması da hatır
dan dahi geçmez. Eğer kendilerinin maddeler
de kabul etmedikleri kısımlar varsa bunları 
umumi ifadelerle söylemesinler, gelsinler han
gi maddenin neresi Devlet nizamını hangi tarz
da rencide -etmektedir, nasıl derebeylik yarat
maktadır, bunları ifade etsinler, biz de ken
dilerine bu kanunun bir imtiyaz kanunu olma
dığını, bu kanunun memleket gerçeklerine ce
vap verici bir zaruretin ifadesi olduğunu ve 
bu yürde de t u sayede de üniversitelerimizin 
bir canlılık içinde bulunacağını kendilerine ifa
de ede'im. Kanun içinde bulunmıyan hüküm
ler, müphem gibi görünen meseleler üniversi
teler kanununun atıfları içindedir. Buradaki 
mevcudolmıyan her husus üniversiteler kanu
nunun hükümlerime tabi olacaktır. Üniversi
teler kanunu da eldedir, zamanımızın ihtiya
cına uygun değişiklikler yapılarak yükrek 
takdirlerinize kısa zamanda sunulacaktır. Biz 
Hacettepe Üniversitesini kurmakla Türk eği
timi-e, Türk öğretimine, Türk ilmine hizmet et
tiği inancındayız ve bu sayede gençlerimize 
daha çok ilim yapmak, yüksek tahsil yapmak 
imkânının sağlandığı kanısındayız. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. Hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, tasarının aleyhinde konuşan arkadaşlar 
kanaatimce iki önemli noktaya dokundular. 
Bunlardan birisi miFî eğitimimizin, bilh.a~.sa 
millî eğitim kurumlarının açılmasının bir plân
dan mahrum oluşudur. Bu bir vakıadır, arka

daşlar. Bugün Türkiye'de ortaokullar bir zaman 
ve yer plânına göre açılmamaktadır ki, üni
versiteler veya fakülteler bir zaman ve yer 
plânına göre açılsın. Hakikat cdur ki, kim ne 
derece inkâr ederse ets"n Millî Eğitim Bakan
lığı bugün de, dün de bir plândan mahrum idi, 
bugün de mahrumdur. Hattâ arkadaşlarım ben 
yarım asra yaklaşan hayatımda öyle bakan
ların beyanlarını dinlemişim ve okumuşumdur 
ki, acaba bu bakan plânla program arasında, 
eğitim politikası ile eğitim felsefesi arasında, 
eğitim konsepti arasında farkı biliyor mu, bil
miyor mu diye şüpheye düşmüşümdür. Bu mem
lekette öyle müesseseler öyle zamanlarda açıl
mıştır ki, plân fikriyle telif etmeye imkân ve 
ihtimal, yoktur. Bu vakıadır, doğrudur. Ama, 
bunun Hacettepe ile ilgisi ne? Bir tarafta eğer 
bizim eğ'tim kurumları açmak için bir plâ
nımız yoksa veya bu plânı tatbik edecek gü
cü zaman zaman gösteremiyorsak, bir tarafta 
küçücük bir bina ile i"e başlıyan ve bir plâna 
•.'•"•re günden güne gelişen ve gayet önemli hiz
met eden, memlekete hizmet eden bir müessese 
haline gelmişse bu müesseseyi, hayır inkişaf et
me. bulunduğun yerde dur, illâ bir fakülte 
kabuğunun içerisine gi*\ daha dışarı çıkma, 
orada boğul demenin faydası ne? Arkadaşla
rım kanaat şudur ki, Hacettepe Tıp Fakültesi
ne yn bu kabuğu kırıp inkişaf etmek imkânı-
r; ^ereceSiz. yahut bu, binası ile, öğretim üye
si ile getirdiği öğretim metctlarlyle yeni yeni 
a.bşkanlıklarla yepyeni bir üniversite tipi or
taya çıkarmak için karşımıza gelmiş olan bu 
fakülteyi orada boğacağız. İkisinden birisi. O 
nlfmTüdık ayrı, ama Hacettepe ile bir alâkası 
yok. 

İkinci getirilen nokta, arkadaşlarım, dedi
ler ki, Anadolu'da açılmalıdır üniversiteler. 
Doğrudur, arkadaşlar, Anadolu'da açılmalıdır. 
Biz şöyle tarihimize doğru bakarsak Selçuk 
dedelerimizin aynı politikayı takibettiğini go-
rünh . Selçuklar yalnız Konya'da değilı Ana
dolu'nun çeşitli vilâyetlerinde: Erzurum'da, 
Sivas'ta, Kayseri'de, büyük külliyeler, medre
seler, eğitim kurumları açmışlardır ve Osman
lılardan farklı olarak yalnız bir tarafa toplama-
mışlar, aksine memleket sathına yaymışlardır. 
Bugün Anadolu'yu gezen herke3 Selçuklardan 
kalma eğitim müesseselerinin bakiyelerine 
rastlar. Ama bunun da Hacettepe ile bir alâ-
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kası yok, alisine bu husus Hacettepe'nin lehi
ne. Çünkü Türkife'de ilk defa Hacettepe Üni
versiteler, fakülteler yüksek okullar, Ankara'
da, İstanbul'da değil Anadolu'nun bağrında 
açmalıdır demiş ve tutmuş kendisi ilk defa bir 
bölümünü götürmüş Diyarbakır'da açmış ve 
ondan sonra Orta Anadolu'nun bir başka şeh
rinde bir başkasını açmak için gayret içerisin
de ve yine Hacettepe bu fikre taraftar olarak 
demiş ki falan Anadolu şehirlerinde şu kadar 
müddet çalışmıyan bir doçenti profesör yap
mam, asistanı da doçent yapmam demiş, öyle 
ise akla şu gelir, acaba ben çelişme içinde mi
yim? Niye Hacettepe kendisini kaldırıp ta me
selâ Kayseri'de, meselâ Konya'da, meselâ Si
vas'ta açmaz. Arkadaşlarım öbür tarafta bir 
gerçek var, daha geçenlerde kabul ettiğimiz 
bir kanunla bir profesöre net olarak eline geç
mek üzere 7 441 lira para verdiniz Karadeniz 

Üniversitesine gitmesi için. Karadeniz Üniver
sitesinin Rektörüne bsn sordum, bu parayı al
dıktan sonra gidecekler mi? Şüpheli, dedi. Şu 
halde bir yerde bir atmosferi meydana getir
meden kolay kolay oraya eğitim üyesi gönder
mek, zorla göndermenin bir mânası yok, za
ten imkânı da yok bu rejim içerisinde, şu hal
de evvelâ o atmosferi meydana getirmek lâ
zım. Selçuk!arda böyle göndermiş arkadarlar. 
Osmanlı Sultanları Orta Asya'dan âlim getir
tebilmek için her konağında altın dökmüş, ko
nakladığı her yerde sana şu kadar altın vere
ceğim gel memleketime demiş. Bilim adamını 
kolay kolay öyle posta neferi gibi şuraya git 
diye buraya gönderip, buraya git diye şura
ya göndermeye imkân yektur. Şu halde yapı
lacak şey, evvelâ Hacettepe'nin getirdiği bu 
yeni sistemi, yani as'stana, sen doçent olmak 
istiyor musun arkadaş, git Erzurum'da, git Di
yarbakır'da üç sene hfcmet et ondan sonra gel. 
demeli, doçentlikten profesörlüğe mi geçmek 
istiyorsun, git Anadolu'da hizmet et evvelâ, 
ondan sonra gel demek ve böylelikle bu eğit" m 
gücünü, Ankara, İstanbul da toplanan eğitim 
gücünü kanalke etmek lâzımgelir. öyle ise bu 
meselenin de Hacettepe ile alâkası yok. Aksi
ne Hacettepe bu meseleyi geliştirmiş, bunu 
çok daha önceden görmüş ve bu faaliyete baş
lamıştır ve gönlümüz çok ister ki bundan 
sonra bütün üniversiteler aynı şekilde davran

sınlar, öylelikle Anadolu'ya öğretim üyeleri gön
dermek imkânı hâsıl olsun. 

Arkadaşlarım ben Hacettepe'nin getirdiği 
bir iki yeniliğe daha değinmek istiyorum. Bun
lardan birisi tüm - gün çalışma meselesidir, 
bizim frenkçe sevenlerin «Full - Time» dedik
leri. İlk defa kanun ve saire çıkmadan Hacet
tepe tüm - gün çalışmayı muvaffakiyetle tat
bik etmiştir. Arkadaşlar başka müesseseler de 
bundan almış, tatbik etmeye çalışmış fakat 
başaramamıştır, öyledir ki bugün birçok ku
rumlarda bu bir alay mevzuudur. Diyorlar ki, 
12 den 2 ye kadar hortaym, yani uyuma za
manı, 2 den 4 e kadar firtaym yani kaçma za
manı. Birçok tüm - gün çalıştığını iddia eden 
müessese1 ere gidersiniz, cidden birçok kimse
lerin daha saat 3 te, 3.5 da ayrılmış olduğunu 
görürsünüz. Kolay değil, arkadaşlar. Tüm gü
nü de tatbik edebilmek için güç ister, güc. 

Arkadaşlarım, Hacettepe'nin getirdiği di-
"ecr nokta daha, bir kısım idealist insan topla
mış bir araya getirmiş, sağa koşmuş, sola koş
muş ve her gün binaları yükselmeye başla
mıştır. Benim evimden baktığım zaman ben 
TîacYtep'-'n:n b*nalarını görürüm. Âdeta ba
karsınız ki, şöyle bir iki ay uğramadığınız za
rtan, bakrırdığmız zaman pencereden âdeta 
karşınızdaki manzarayı tanıyamazsınız, yep
yeni binalar ortaya çıkmıştır. Acaba bu yan-
'ış mı? Yani bir üniversite 30 - 40 senede ge-
Hşlr. Bir âlim olabilmek için mutlaka insanın 
-.öyle göbeğ'ne kadar uzamış sakalı olması 
'âzım? Böyle midir acaba zihniyet? Arkadaşla
rım zannediyorum ki bu devir artık geçmiştir. 
Yalnız Hacettepe def il önümüzde bir başka 
misal daha var. İste Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi O da büyük binalariylc, öğretim kad
rosu ile yepyeni mctotlanyle ortaya çıkmış, 
ama mükemmel bir üniversite. Bugün onun ta
lebe1 erini, me~unlarmı yabancı üniversiteler 
büyük bir istekle alıyorlar, onun mezunlarını 
birçok iş adamları kendi işlerinde çalıştırmak 
için büyük bir arzu duyuyorlar, öyle ise kısa 
zamanda çıktı efendim, yedi senede ortaya cjk-
tı, sekiz senede ortaya çıktı diye bu şekilde 
bir üniversiteyi yermenin doğru olmadığı ka
nısındayım. 

Arkadaşlarım zaten kâfi konuşuldu, iki nok
tayı daha belirtip ben sözlerimi bitireceğim. 
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Bir diğer nokta emrin tepeden gelmesidir. 
Ben bu komisy num üyes'yhn arkadaşlar. Al-
îalıtan bajka kimseden çok az emir akbm, öm
rümde. Yani şu dcaıiş, bu demiş diye ben ko
misyona gideceğim, arkacından tutacağım Sü
leyman Demir.1 böyle istemiş, yahut falan böy
le istemiş d*ye A. P. li arkadaşlarım parmak
lar ın kaldıracaklar, kaldırdıklarını zannetmi
yorum, sureti katlyede tenzih ederim kendileri
ni, bu arada biz de o s^c kapılacağız, parmak 
kaldıracağız... Yoktur böyle bir şey, arkadaş-
l a \ Bu kanım tasarısı komisy nda serbest bir 
şekilde müzakere edilmiş, münakaşa edilmiş, 
herkes rahath'k'a sözünü söylemiş ve sonunda 
komisyonda kabul edilmiştir. 

Bir diğer nokta, arkadaşlarım; Plânlama 
Teşkilâtının artık bir fetva müessesesi hali
ne gelişidir. Plânlama üzerinde şöyledir, böy
ledir, münakaşa edilebilir, şöyle olur veya böy
le olur, denir. Ancak arkadaşlarım, bâzı kır
gınlıkların tesiri altında Plânlama Teşkilâtın n, 
plânlama fikrini yermeyi sureti katlyede doğ
ru bulmuyorum. Plânlama Teşkilâtı bir fetva 
•müessesesi değildir. Hele burada hiç ilgisi yok
tur. Çünkü, komisyonda plânlama dinlenme
miştir. Öyle ise nereden çıiryor bu fetva? Hiç
bir komisyon üyesi plânlama böyle diyor d'ye, 
veya Hükümetin plânlamadan getirdiği bir 
fetva ile bu işi böyle yapmış değildir. Kaldı ki, 
muhterem arkadaşlarım, plânlamadaki arkadaş
ların çoğu benim evlâdım yasmda-dır. Hiçbirisi 
padişahım çok yaşa diye bağırmamıştır. Yani 
bununla ben, padişahım çok yaşa diye bağır
mış olanları eski yaşlı arkadaşlarımızı k:na-
mak istemiyorum. Ama bu çocukların hepsi 
Cumhuriyet çocuğudur. Bu çocukların hepsi 
istisnasız bir fetva müessesesi halice gelecek 
bizim, zihniyetimizin aksine söylediği zaman 
fetva müessesesi İnline geleli d .ye p Hm1 amayı 
toptan yermek yanlıştır. Ben aksine iddia ede
rim ki, bütün teferruatlyie plânlamanın millî 
eğitim kısmı, - diğerlerini ineellyemcdim maa
lesef - incelemiş bir kimse olarak derim ki, 
plânlama millî eğitimde söz sahibi bir kurul
dur. İyi incelemiştir, birçok konularda ışık ge
tirmiştir, birçok meseleleri gayet derinliğine 
incelemiş ve zannederim memleketin uzak istik
balini hesaba katarak gayet esaslı noktaları 
ortaya koymuştur. Binaenaleyh, ben bu tasa-ı 
üzerinde sözlerimi bu şekilde bitirirken, bu 

üniversitenin meydana gelmesi için çalışanları 
ve bunun içerisinde feragatle çalışan bütün öğ
retim üyelerini ve bu arada Plânlama Teşkilâ
tının değerli elemanlarını saygı ile anmak iste
rim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Katbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon Balkanının görüşmelerin 
başında okunan önergesinin ikinci bir kısmı 
vardı, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «öncelikle görüşülmesi kararlaş

tırılan işler» kısmının birinci sırasındaki «Ha
cettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki ka
nun tasarısının: ; 

Hakkında iredillk kararı alınmasını saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon sözcüsü 
Turgut Cebe 

BAŞKAN — ivedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hacjjitopa Üıüvcrsitosi kurolması hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Merkezi Ankara'da olmak üze
re «Hacettepe Üniversitesi» adı ile tüzel kişiliği 
haiz özerk bir üniversite kurulmuştur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karanıaa oradan mı 
müracaatınız, söz mü? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Söz is
tiyorum erendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım; tasarın'n tümü üzerinde konuş
mak fırsatını bulamadım. Fakat birinci madde 
kuruluş maddesi olarak tasarının özüdür ve ge
rek bu kuruluş maddesi, tasarının birinci mad
desinde şahsan fazla gördüğüm birkaç hususun 
çıkarılması için sonunda bir önerge vereceğim, 
gerekse bu arada da fikirlerimi kuruluş dolayı-
siyle kısaca arz etmek istiyorum. 
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Arkadaşlarım, 40 sene evvel Hacettepe ismi. 
Ankara'da küçük bir semt, bir mahalle ismi ola 
rak biliniyordu. Yalcn zamanlara kadar 7 - 8 
sene evvelki bir tarihe kadar da spor severler 
tarafından bir kulüp ismi olarak bilinen bir isim
di. Ama, bugün Hacettepe ismi bütün memV'r 
te ve memleketi de aşarak milletlerarası bir bi
limsel hüviyet taşıyan bir mahiyet arz etmekte
dir. Bu itibarla görüşülmekte olan kanun tasa
rısını da Hacettepe isminin milletlerarası şöhre 
t3 kavuşmuş olan hüviyeti içerisinde ben şah
san gelişini selâmlıyorum. 

Hacettepe, müessese olarak bir ilim müeese-
sesi, bir tıp müessesesi olarak son yıllardaki ge
lişmesi aşağı - yukarı Ankara'ya uğrıyan her
kes tarafından görülmektedir, bilinmektedir. 
Bir kere beş altı. vedi s "m e evvel küçük bir kli
nik halinde, küçük bir sağlık merkezi halinde 
bulunurken bir hastane haline gelmiş, ondnr 
sonra bir fakülte haline gelmiş ve nihavet cid
den yani, tasarıda, biraz sonra da arz edeceğim 
şekilde, tasarıda istenilen hüviyeti çoktan almış 
bir manzara içerisindedir. Ve bunun imarcdık 
bakımından da veçhesi şövle : Ankara'nın Ha
cettepe semtini ne Ankara Belediyesi, ne Hükü
metler. ne Devirt onu eski halinden kurtarmak 
kudretinde değilken, bugün orası birkaç sene 
sonra Samanpazarı'na kadar baştan başa birbi
rinin üzerine aşan dev binalarla büyük bir site 
haline gelmektedir. Yani böyle bir enerji potan
siyeli var orada. Hastane olarak ve bilim mües
sesesi olarak hakkında birçok rivayetler var, bu 
müessesenin. Ook yüksek ücretli, çok paralı, çok 
pahalı falan; hattâ biraz evvel konuşmalar aba
sında da özel teşebbüs gibi lâflar oluyor; bövV 
bir kanaat da zaman, zaman birçok çevrelerde 
yaygın. Evet, dünyanın birçok yerlerinde oldu
ğu gibi tıp ve tedavi masraflıdır, birçok yerler
de de ücretlidir. Hacettepede belki bu ücreti. 
ben şahsan vakinen tattım, cidden biraz pahalı
dır. Ama, Hacettepe yalnız paralı tedavi yapan 
bir müessese değil; Hacettepe Anayasanın sosyal 
adalet ilkelerini yerinde ve zamanında birçok 
fakir fukaraya da uygılıyan ve buna def naile şa-
hidolduğumuz bir müessesedir. Demek ki, bu 
hüviyetiyle tamamiyle paralı bir kuram, tama-
miyle yüksek ücretli bir şev hakkında yapılan 
sözler yanlıştır, noksandır. Yani, brgün serbest 
teşebbüsün liberalist düşünen insanların, sosya
list düşünen insanların heyeti umumiyesinin ar-
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sularını tatmin edebilecek bir memleket gerçek
çiliğine ulaşmış bir müessesedir. Yani burada şu 
veya bu doktrinin tatbikatını aramamak lâzım
dır. Burada düpedüz ilmin bir tatbikatı ve hat
tâ gelişmiş yepyeni, dünya için yepyeni, başka 
vabancı memleketler için tetkik konusu yapılan 
vepyeni, metotlar getiren bir yenilik vardır. 
\ma şu veva bu doktrinin tatbiki yoktur. Mem
leket gerçeklerinin arzusu, isteği ne ise onu şu
ur! andırmış bir enerji ve bir faali yet vardır. Bu 
müoır.eseye bir özel teşebbüs müessesesidir de
nildi. Bu da yanlış arkadaşlarım. Bu müessese
nin özel teşebbüs ile alâkası yok. Bu müessese
de ferdin özel teşebbüs kabiliyetinin, enerjisinin 
eserini görüyoruz. Ama, ekonomik mânada özel 
teşebbüs tarafından desteklenmiş bir düz-m yok
tur, burada. Bugüne kadar Devletin yardımı ile, 
d\ş yardımlarla, dış vakıf yardımlariyle, borç 
vardımlariyle değil, vakıf yardımlariyle bu yü
ce durumunu almış bir müessese. Bunun ekono
mik mânadaki özel teşebbüs ile alâkası yoktur. 
Binaenaleyh meseleyi böyle göstermenin de yer-
"̂z oldu/nı kanıpmdayım. özel müessese nasd 

olabilir? Bugün Türkiye'de özel yüksek okulla-
~m hattâ, hattâ mazur görün beni, taşoronluk-
tan gelmiş rektör kılıklı kişilerin idaresindeki 
gayriciddî tutumunu biliyoruz, yönetimini bili-
voruz. B'rkaç gün evvel gazetelerde k^p mera
simleri görüvoruz. özel yüksek okullar için; 
gevrici'ldî müteşebbislerin fa ali ve ti erini görü
voruz. Bu müessesenm hasırdaki eleman1 arla 
gösterdiği faaliyet, şöhret olarak dünya i1 im 
çevrelerine yayılmış bir ciddivet a~z ediyor. Bu-
n-n ekonomik mânadaki özel teşebbüsle hiçbir 
alâkası olamız. 

özet olarak arz etmek lâzımgelirse; Hacet
tepe ben Sayın Banguoğlu'nun bir sözüne katı
lıyorum, bir emrivaki kanunu karşısındayız ar
kadaşlar, doğrudur. Ama ben o anlaşılan mâna
da. ifade edilmek istenen mânada bir emrivâ-
kiyi kabul etmiyorum. Bu öyle bir emrivaki ki, 
bi" ^"nVsrese kendilisinden taşmış, bir enerji 
kendilisinden bir üniversite hnl:r>p T I ^ H 
b'.z bugün ona ad koyuyoruz, emrivaki burada
dır. Yani mazur görün Plânı, progrrım,. H J!:ü-
meti, ve Devleti aşan bir teşebbüs karşmndayız. 
A.m*ı, takdirle karşılarım bu teşelJbüsü. Biz ona 
bugün ad koyuyoruz; ben emri vâkıyı bn nok
tadan kabul ediyorum. Ama, bu emri vâki da 
hiçbir surette yasama organlarının mesailerini 
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emrivakilere uydurmuş bir anlam taşımaz. Ya
samı organları kendi içtüzükleri içerendeki nor
mal faaliyetlerini göstererek icrai faaliyet et
mektedirler ve biraz evvel arz ettiğim gibi ge-
llşm'ş, dünya çapında şöhret kazanmış ve Tür-
Cdye'de yepyeni bir tıp metodu ile bir üniversite 
karakterini çoktan kazanmış bir müesseseye bu 
tadarı ad koyuyor. Binaenaleyh; emri vâki sade
ce bu noktada vardır. 

Özet olarak Hacettepe mahallesinin izbe co-
kakları arasında atılmış bir rüşeym, on yıl ev
vel atıinrş bir rüşeym kcmalirm'n birçok saha
larda gördüğümüz büvük potansiyel kazanan 
kudretini tıp sahasında buralarda, bu Hacettepe 
sinesinde geliştirmiş ve Türkive için iftihar edi
lse e \ memkekot için iftihar edilecek, bütün dün
ya âlom"n;n do takdirlerine mashar o'muş b :r 
nür^-esedir. Tasarı bu brfcmdan birinci mad
desi ile kuruluş hükmüne de uygundur. Yalnv 
vesile ile, kuruVH-rta ohan her üuiveraitcn'n 
Ana-a^^ınn 120 n"' maddes'nie o^bı^u <?'.vv h :r 
Devlet üniversitesi hüviyetinde okluğu muhak
kaktır ve bütün kapsamıyla 13, 17 madde
den ibaret, o1 an bu t n sa rn 'n da ona rv^.n '^ '1-ı-
r\ kanru i^erVindev'm. Ve o şümul içerisinde 
de; zaden Dev1 et ellvle kurul nvor, (kanunda ]"v 
rF ' ."n - ' bi1 ;nsei ve i dar' özerkliğe sahip kamu tü-
zelkVtli"-': h^l-ndedir. Y°ni Anayas-anan 120 -^ : 

madlo-i hükmü içerisinde • bir üniversitedir. 
TOnd'leri tT^fmd^n "cePen rpret'm üveTevnler> 
kurulu organlar eli ile yönctPcceği ve denctV 
rs-".-,'"i: An^vnss hükmüdür. TOnun hükürı^r" 
de b'Uia mm^ndur. fk-vyonite ora^ulan. ö "•>•"•> 
tim üre1 eri ve yarduucıları ün'ver?'t e d^n/l"!-' 
rrkamharc'-\ İmr ne sureti e o1">"r:̂  o1 sun rr"~"v-V-
r '>ı-ı^ n""Mır.rı4-|rıi"rrv^'>Tk <TSÜ î'lari ve bP'm-
o-ı ("~n~Y!ĵ  f^s-van b :r Devlet iH'v^rs'trvü r ,"f" 
3ifVnd-vl"r\ Annnk, An<ı'*r,sanın 120 n": md.dor ; 

ıH'va '-si t^r n D-^vl^t e1 i ^e ve kanunlarla k",~m1-
d n ^ n ' i *fad° odr,,'!'_rvn huni.n'>'>,n ü"ci kuru1 us1'1'' 
r ıuh t r ,r ]r'iı»-->•'-(?"'"?» oidu^urm. 'f^de d̂'"'">•"' T~̂  v"-
r-,-, t-v~1k'[-'1:kicri buk^duğ 'ur ı d"1 hüküm1^-
m^'-'-nd-j :lıfivf, ^diyor. Bu it ;b°rla f̂ -̂,-,--
K.rinel masITc'kn "K merkezi Asker-1.'d e n1,"'"% 

ü-er°ı İT"»ertem Üniversiten adı i'e tüsekk's'l'"'" 
r-sh öserk bir ünrver~-'ta k u r ^ V r ^ u r . ibırr^n-

^ W ı f-^viır . C'Vdi Devlet eHvV k ı W p ^ b;~ 
D^vi-̂ t. ün :^"r"'t^ '1'T", bu zaten ö~erkt'r. id*1""1 

ve bilimsel özerkliği haizdir, bu zaten kamu tü-
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zol kişiliği niteliğindedir. Binaenaleyh Anayasa
nın bu hükmü dışında orada kamu tazeikişJıği 
dendiği halde, burada tüzelkişiliği deniliyor. 
Ayrı bir şeymiş anlamını vermemek için taşan
ımı 1 ne i maddesindeki «Hacettepe Üniversitesi 
adiyle» sözünden sonra «tüzel kişiliği haiz özerk» 
kelimelerinin çıkarılmama kanaatimce lüzum var
dır. Çünkü Anayasa hükmüdür. Hem kamu tüzel 
kişiliği olması Anayasa hükmüdür, hem de idari ve 
bilimsel czcıtdiği bulunduğu Anayasa hükmü
dür. 

Ben yüksek tasviplerine sunıdmak üzere 1 nci 
maddenin bu kısmının çıkarılmadı üzere bir öner
ge takdim ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BAT UR (Sinop) — Muhterem ar-

daş'arım; Koi mayonun Sayın Başkam Cavit 
Okyayuz Hacettepe Üniversitesi hakkında çok 
sitayişkâr ve lütuf kâr sözlerde bulundular. Bit-
tabiî ondan sonra benim sitayişkâr sözlerde bu
lunmam biraz sönük kaçacak ama, ben de birin
ci madde ddayısiyle; bu sefer tesadüf yardım 
etti bana, ben onun arkasından çıktım küsüye, 
konuşma imkânını bulacağım. 

Şimdi, hakikaten tasarının birinci maddesi 
benim anladığım gibi, ise, tekniğinde bir hata 
yok ise şayanı şükran. Bu tasarıyı hazırlıyan 
arkadaşları tebrik etmek lâzım. Çünkü, tasarı
nın birinci maddesi diy^r ki. <"?Torve î̂ .Anka
ra'da olmak üzere Hacettepe Ücaiversitesi adı ile 
tüzel kişlLği haz özerk b-r ünr.crsıte kurulmuş
tur.» Demek ki bu üniversite diğer vilâyetleri
mizde de fakülteler aeabilceek, yüksek okullar 
aeabilceck, araştırma merkezleri açabilecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Açabilecek de
ğil, aeaeak. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Eğer kanun 
tekniğinde hata yoksa açabilecek ki, pek muh
terem, bendeniz tabiî 1 nci maddeyi pek iyi 
okumamıştım tekniğinde hata var zannettim, 
demek ki tekniğinde hata yokmuş. Sayın İlhami 
Beyefendiye soracağım, fakat kaçtı müzakereden 
nerelerde üniversite açacak f Acaba Samsun'da 
açacak mı, efendim, Hakkâri'de açacak mı, Si
nop'ta açacak mı, diye de soracaktım. Bakayım 
nereye kadar gidecek bu. 

HULUSİ SÖYLEMEZ03LU (Sivas) — Sa
yın Batur Sivas'a yok mu? 
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SUPHİ BATUR (Devamla) — Sivas da var 
Paşam, Sivas da var. Biliyorum bir lise var 
Sivas'ta. Şayanı eseftir, Sivas gibi büyük bir 
vilâyette yalnız bir lise olması şayanı eseftir. 
Onu da söyliyeyim. Şimdi demek ki, çok teşek
kür ederim, bu tasarıyı hazırlıyanlara. Demek 
ki, bu Üniversiteler Kanunu ile fakülte açılabi
lecek, yüksek okullar açılabilecek, araştırma 
merkezleri açılabilecek. Yani Bismil'de var bir 
tane; ben doktor değilim ama biliyorum Bismil'
de var, bir araştırma merkezleri var. Demek ki, 
Hacettepe Üniversitesi yeni bir ilim hareketi 
getiriyor, yeni bir öğretim hareketi getiriyor, 
Türkiye'ye. Benim anladığım şey bu. Demek 
ki, bütün Türkiye'yi kucaklıyacak bir Üniversi
te Kanunu ile karşı, karşıyayız. Ötekiler ma
hallî kalmışlar, belediyeler gibi, bu yayılıyor, 
demek ki. Yayılacak bütün Türkiye'ye. Allah 
razı olsun. Benim bunu öğrendikten sonra bir 
temennim var. Türkiye'de ençok, en geri kalmış 
bir şey beslenme mevzuu; sağlıkla büyük ilgisi 
var. Polat gibi insan olmazsa istediğiniz kadar 
hastane açın. Koruyucu hekimlik diyorlar ga
liba bizim doktor arkadaşlar, protein ihtiyacı 
var; noksan Türkiye'de bu. Yani 20 sene ev
velime nazaran süt eksik et eksik, balık eksik, 
yağ eksik. Şimdi benim istirhamım var, bu 
Üniversite Kanununu hazırlıyan arkadaşlardan: 
Bittabiî Hükümet tasarısı, Hükümete de teşek
kür ediyorum, muhalifim ama Hükümete de te
şekkür etmek vazifem, iyi bir yeş getirmiş. Bes
lenme mevzuunda bir enstitü veya araştırma 
merkezi açarlarsa hakikaten memlekete büyük 
hizmet ederler. Çünkü modern devletlerde, millî 
geliri çok yüksek, her cihette besliyebilen yer
lerde hattâ bakanlık var, Beslenme Bakanlığı 
diye. Bizde hiçbir şey yok. Bizde olsa olsa 
besleme bakanlığı var. O da işte parklarda, 
marklarda besleme buluyor. Ama asıl bu benim 
kanaatime göre, bu üniversiteye en büyük ha
yatiyet verecek, en büyük yeniliği getirecek bes
lenme mevzuunda bir araştırma merkezi veya 
enstitüsü kurmaları lâzımgelir. Benim bittabiî 
bunları istirham ediyorum ama, gerideki tek
nik terimlere pek o kadar aklım ermiyor. Bu 
itibarla eğer bunları yapabilecek ise tekrar arz 
edeyim, Cavit Tevfik Okyayuz arkadaşım kadar 
sitayişkâr şeyler söyliyemiyorum, ama kendi ka
naatlerine iştirak ediyorum ve bu üniversitenin 
kurulması aleyhinde bulunan arkadaşların fikir

leri ne kadar muhterem olursa olsun bu ilim, bu 
ışık Türkiye'ye yayılacağı itibariyle ben âcizane 
tervicetmiyorum; hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde bir öner
ge vardır; Sayın Karaman'm önergesini okutu
yorum. Sayın Karaman, yasama organı olarak 
bizim dahi İçtüzüğümüzde çeşitli Anayasa mad
deleri aynen almış bulunmaktadır. Bu sebeple 
kanun tekniği bakımından bir kusur değildir. 
(A. P. sıralarından geri alıyor sesleri) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz... 
Maddeyi oyalrmıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Hacettepe Üniversitesine bağlı 

ve tüzel kişiliği haiz «Fen ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi», «Tıp Fakültesi» ve «Sağlık Bilim
leri Fakültesi» kurulmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi içinde fakültelere, 
yüksek okul veya okullar ile enstitüler açılma
sına; bunların birleştirilmesine veya kaldırılma
sına Senato karar verir. 

Hacettepe Üniversitesi ile buna bağlı fakül
telerin, yüksek okul. okul ve enstitülerin iş
leyiş, akademik düzen, yönetim ve denetimini 
ilgilendiren hususlar Senatoca hazırlanacak yö
netmeliklerle belirtilir. 

Bu madde uyarınca açılacak fakülte, enstti-
tü, okul ve kurumlardan yeni Ödenek ve kad
ro alınmasını gerektirenler için genel usullere 
uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesi Senato
su, Rektörün başkanlığında öğretim görevi ba
şında bulunan önceki rektörden, fakülte de
kanlarından, her fakülte profesörler kurulları
nın kendi üyeleri arasından üç yıl için seçe
ceği ikişer profesörden ve rektörlüğe bağlı her 
yüksek okulun müdüründen kurulur. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar; Senatoya önceki rektör de alın
maktadır. Yalnız burada bir kayıt konmuştur, 
öğretim görevi başında bulunmak kayıt ve şar-
tiyle önceki rektör Senatoya üye olacaktır. Ka
naatimce bu doğru değildir. Maksat önceki rektö-

— 151 — 
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rün derin bilgisinden görgüsünden tecrübesinden 
istifade olduğuna göre önceki rektör öğretim gö
revi başında bulunmasa bile, Senatoya alınmalı
dır. Bu balamdan maddede bir değişiklik ya
pılması gerekmektedir. Bendeniz diyorum ki, 
ikinci satırdaki, «Rektörün başkanlığında öğ
retim görevi başında bulunan» ibaresinin çıka
rılması suretiyle bu maddenin tashihi gerekmek
tedir. Bir önerge takdim ediyorum, iltifatınızı 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeııt. 
Yok. Önergeyi okutuyorum. (A. P. sıraların
dan geri alıyor sesleri) Sayın Artukmaç, öner
genizi geri alıyor musunuz? 

'SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Alınıyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 3 ncü 

maddenin ikinci satırındaki (öğretim görevi 
başında bulunan) ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAYİT 

OKYAYÜZ (İçel) — Sayın Başkan, eski Üni
versiteler Kanununda da buna tamamen mütena
zır hüküm vardır. Öğretim görevi başında bu
lunan önceki rektör eliyor. Buna muvazi getiril
miştir, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alınıp, alınmaması hu

susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. —• Hacettepe Üniversitesi Rektö
rü, Üniversite Senatosu tarafından, Senato 
üyeleri arasından beş yıl için seçilir. Dönem 
süresi biten rektör üç defadan fazla olmamak 
üzere birer yıl süre ile yeniden seçilebilir. Rek
tör, Senato üyelerinden bir veya ikisini rek
tör yardımcısı olarak seçer. 

Rektör, işi başında bulunmadığı zaman rek
tör yardımcılarından veya dekanlardan birini 
vekil tâyin eder. 

Rektör üniversite tüzel kişiliğinin temsilci
sidir. Rektör, üniversite ve ona bağlı fakülte
lerle diğer kurumların yürütme ve ita âmiri 
olup tahakkuk memurlarını tâyin eder. Rek
tör yardımcılarına, fakülte dekanlarına, okul 
ve enstitü müdürleri ile Üniversite Genel Sek
reterine uygun göreceği ölçüde ita amirliği 
yetkisi verebilir. 

Memur ve hizmetlilerin atanma, terfi ve 
nakilleri Rektör veya görevlendireceği rektör 
yardımcıları, dekanlar ve Üniversite Genel Sek
reteri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Sa
yın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bu maddede idarede bir ahenksizlik meydana 
getirecek, hattâ izzeti nefsi rencide edecek, hiye
rarşiye uygun düşmiyecek bir hüküm vardır. O 
da 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasmdadır. Bura
da şöyle deniyor : 

«Rektör işi başında bulunmadığı zaman rek
tör yardımcılarından veya dekanlardan birini 
vekil tâyin eder». (A.P. den doğru doğru ses
leri) 

Simdi, - doğru değil - anladığım şey şudur : 
Rektör yardımcısını rektör seçmektedir, bir veya 
iki arkadaş. Rektör yardımcısı hiyerarşive göre 
rektörden sonra gelmesi lâzım gel en bir şahsiyet
tir. Simdi ortada yardımcı var iken dekanlardan 
birisinin vekil olarak tâyin edilmesi, rektör yar
dımcısının izzetinefsini rencide eder. İleriki 
muamelelerde ahenksizliğe meydan verir, huzur
suzluk vara tır. Bu bakımdan dekana rektör ve
killiği verilmesinde hiçbir surette isabet mütalâa 
edilemez. İki rektör yardımcısı vardır, yardım
cılardan birine bu vekâletin verilmesinde sayı-
lamıvacak kadar favda vardır. Bir önerce tak
dim ediyorum, iltifat buyurmanızı Yüce Heye
tinizden istirham ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Savın Başkan, 

savın senatörler; rektörlük müessesesi hakkında 
Korrnsvonda konuşmalar olmuş idi, mâruzâtta 
bulunmuş idim. Rektörlük müddetinin şimdiki 
halde tesbit edilmiş olması keyfivette bir deği
şiklik getirmediğini o vakit arz etmiş idim. Yine 
avm mütalâa üzerinde duruvorum. Ancak ge
lecek Üniversiteler Kanununda bu meselenin şü
mullü şekilde müzakere edileceğini de düşünü-
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yorum. Şimdi sayın arkadaşımızın verdiği tak
rirde cidden öne sürülen mülâhazalar varittir. 
Eski teamül dekanlardan birinin vekil bırakılması 
şeklinde idi. Fiilen rektör yardımcısı ortaya çı
kınca rektör yardımcısının vekâlet etmesi elbet
te maksada uygun düşmok lâzım gelir. Bir husu
su bu vesile ile yine arz edeceğim. İkinci mad
dede bir sual sormak istemiştim. Üniversitenin 
yüksek okul ve okullar açacağı zikrediliyorlu. 
Bunlar hakkında da malûmat rica edeceğim. (A. 
P. sıralarından, o madde geçti sesleri) Yüksek 
okul ve okul, nedir bunların üniversite içindeki 
hüviyeti! Çünkü maddenin sonumla yalnız 
okuldan bahsedilmektedir. Yukarda da yüksek 
okul ve okulların açılacağı zikredilmektedir. 
Bunun da tavzih edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, sual mi sora
caksınız, konuşma mı? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Konuşma, fakat az. 

Muhterem arkadaşlar, 4 neü maddenin son 
fıkrasını müsaadenizle okuyorum. «Memur ve 
hizmetlilerin atanma, terfi ve nakilleri, rektör 
veva görevlendireceği rektör yardımcıları, dekan
lar ve Üniversite Genel Sekreteri tarafından 
yanılır» hükmü bana süre vazıh delildir. Sebe
bi : Neve göre vapıhr? Eğer mevcut teamüle ve 
memurlar hakkındaki umumi hükümlere, ka
nunlara. göre vamlacak ise, kasıt o ise burava 
bir «umumi hüMimlere süre vapılır» ibaresinin 
eklenmesi gerekir. Yani hiçbir kavı t, şart ve
ya kanuni, bugüne kadar tatbik edilen, me
mullara tatbik edilen usullerin dışında mıdır 
bu? Meselâ, terfi edivor. Hâkimler hakkındaki 
terfi iki senece tabi, dip-er memurlar hakkırd? 
ün sen eve tabi. Burada bövle bir hüküm yok. 
Umumi "hükümlere p-'ö^e bu makamlar tarafındar-
ya/nıhr denilmesi gerekirdi. YaDilır demiş, ne^e 
gö^e vaoılır? Hangi kanunlar tatbik edilir? 
Veva burada bir atıf vaoılıp da Üniversiteler Ka
nunundaki filân maddeve göre vamlır. Övle bir 
atıf da vok. Bir hususivet taşıdığına püre şu 
tasarı, buradaki bosulklar acaba üniversitenin, 
emsal o1 an diğer üniversitelerin bu volda yap
mış oldumı terfi, nakil ve atamalara dair hükme 
tabi olarak mı vamlacak? Buna ait de bir sarahat 
yok. Ama bendeniz şunu istihracedivorum; bu
rada ne kadar sarahat olmazsa olmasın kendi
liğinden umumi hükümlere p'öve yanılacak mâ 
nasmı taşıyor, zannmdayım. Hiç olmazsa sara

hat bakımından, bu fikirde iseler, evet umumi 
hükümlere göre yapılacaktır, ancak bu o kadar 
bedihidir ki bunu maddeye koyma lüzum ve 
zarureti görülmemiştir, o kadar tabiîdir ki, 
umumi hükümlere göre yapılacaktır, şeklinde 
gelsinler, ifade etsinler, yarın tatbikatta bir 
müşkilât çıkmasın. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, yerinizden de
ğil mi efendim Mütalâanız kısa ise yerinizden 
ifade edebilirsiniz. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Sadık Artukmaç arkadaşımız 4 ncü madde
nin 2 nci bendinde rektör işi başında bulunma
dığı zaman rektör yardımcılarına veya dekan
larından birini vekil tâyin eder sözüne değin
diler. Bu madde doğrudur. Çünkü, açılan bir 
bilim müessesesidir, üniversitedir. Rektör bu
lunmadığı gibi yardımcıları da diğer üniversi
telerin beynelmilel toplantılarına iştirak edebi
lir, hasta olabilir. Bu vaziyet karşısında dekan
lardan birini rektör yerine vekil koyabilmeli
dir. Bu bakımdan yerindedir, aynen kalmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon cevap verecek misi
niz, arkadaşların bâzı sualleri oldu? 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEFİK OKYAYUZ (içel) — iştirak etmiyoruz, 
beyanlarına; memurlar hakkında endişesi va
rit değil. Kanunun 9 ncu maddesi sarahat ifa
de ediyor. Bu kanunun kapsamadığı hususlar 
hakkında Üniversiteler Kanunu ek ve tadille
rinde sarahat var zannediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 

4 ncü madde 2 nci fıkrasının 2 nci satırındaki 
(veya dekanlardan) kelimelerinin metinden çı
karılmasını saygı ile telklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Atukmaıç 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına yüksek öğre
tim genel müdürü iştirak etmiyor. 

Önergenin dikkata alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabili eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hacettepa Üniversitesine bağlı 
fakültelerin dekanları, Fakülte Profesörler Ku
rulu üyeleri ile, bu fakültelere bağlı yüksek 
okul müdürlerinin bir arada yapacakları top
lantıda dört yıl için seçilir. 

Dönem süresi biten dekanlar üç defadan 
fazla olmamak üzere birer yıl süre ile yeniden 
seçilebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Hacettepe Üniversitesi fakülte 
ve diğer kurumlarına atanmış öğretim üye 
ve yardımcıları, üniversitenin diğer fakülte ve 
kurumlarındaki kadrolara atanmamış olsalar 
bile, buralarda da gerekli öğretini, eğitim ve 
araştırma hizmetleri ile görevlendirilebilirler. 
Fakülte kadrolarına atanmış öğretim üyeleri 
yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre yük
sek okul, okul veya enstitü kurullarına katılır
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurunuz Sayın Arıbu-
run. 

TEKİN APJBURUN (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarım; bu madde ile yeni kurulmakta 
olan üniversitenin teşkilât kısmı aşağı - yu
karı kadrosu çıkmaktadır. Bundan sonra bâzı 
teferruat geliyor, diğer maddelere geçiyor. Hiç 
şüphesiz yeni kurulmakta olan ve hakikaten 
memleket içinde büyük inkişaflara sebebiyet 
verecek olan ve bunun bütün gönlümüzle he
pimizin arzu etiğimiz bir müessese vaziyetin
de olan bu müessesenin, adını da koyalım, Ha
cettepe Üniversitesinin sanıyorum kuruluşunda 
bir fikrin daha dâhil olması icabeder. Bunu 
şimdi her hangi bir önerge ile buraya kaydet
menin zamanı değildir. Yalnız bir temenni ma
hiyetinde arz ediyorum ve bu hususun 6 ncı 
maddenin fikrine uygun olduğunu veyahut da 
dâhil olduğunu öğrenmek isterim. Kanaatim 
bu merkezde. Bu müjdeyi öğrenmek istiyorum. 
Efendim bir misalle arz edeyim, Amerika'daki 
üniversitelerde, o üniversitenin inkişafını sağ-
lıyacak olan ve diğer üniversitelerden müteşek
kil olan kontrol gözlerini onun içinde yaşatan 
bir kurul vardır daima. Başka üniversitelerin | 

sorumlu ve salâhiyetleri, mümessillerinden ek 
seriye din veya rektörlerinden müteşekkil bir 
de bu gibi eğitim sahasında otorite olan ze
vat müteşekkil bir kuruldur. Bu kurul üniver
siteyi içinden takibeder ve onun inkişafına hiz
met eder. Aynı zamanda birbirlerine de bu su
retle yardım etmiş veya kontrol etmiş olur
lar. Bu 6 ncı maddede bir anlaşma oluyor, bir 
şey anlamak içimden geliyor, ama kâfi derece
de vazıh değil. Söz almamın sebebi, temenni 
ederim ki, bu 6 ncı maddeye bu arz ettiğim 
husus anlamına dâhil olmuş olsun, değilse is
tikbalde yönetmeliklerle Hacettepe gibi bizim 
hakikaten göz bebeğimiz olacak olan ve diğer 
üniversitelere de örnek olacak olan bir müesse
semiz de bu husus unutulmuş olmasın. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başta söz istiyen... Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Hacettepe Üniversitesinin in
şaat, makina ve tesisatı ile ilgili işlerde 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci 
maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar Se
natoca hazırlanacak bir yönetmelikle belirti
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — Bu madde üzerinde Maliye 
Bakanlığı adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı adına görüş
meniz için yetki belgeniz var mı? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Var efendim. 

BAŞKAN — Gönderiniz lütfen. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, burada, maddenin başında Hacette
pe Üniversitesinin inşaat, makina ve tesisat gibi 
işlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 135 nci maddesi ile Plân Kanunu uy
gulanmaz deniyor. Burada kasdedilen inşaatın 
devamı müddetince midir? Yoksa inşaat bittik
ten sonra işletmeye geçmekle beraber mubayaa 
edilecek ve çalıştırılacak bilcümle makinalara 

I da şâmil midir? 
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BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Şâmildir efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcaılı soru
nuz, 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (izmir) — Muhte
rem Başkan, bu madde ile 2490 sayılı Kanun, 
1050 sayılı Kanunun 135 nci maddesi, bu ka
nunun, bu üniversitenin hususiyeti bakımından 
dışarıda bırakıldığı beyan edilmekte ve hüküm 
altına alınmaktadır. 

Anayasanın 127 nci maddesinde genel ve 
katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider
leriyle mallarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlenmesi ve sorumluların hesap 
ve işlemlerinin kesin hükme bağlanması Sayış-
taya verildiğine göre, bu da Devletin genel 
bütçesine dâhil olan bir müessesedir, yahut kat
ma bütçeye dâhil olsa bile bunun dışındadır, 
yani bu madde ile bunu nasıl telif ediyorlar? 
Maliyeci arkadaşlarımızın bu yalda malûmat 
vermesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

OKYAYUZ (İçel) — Denetime tâbidir, dene
tim dışında bırakılmıyor. Esasen Ege Üniver
sitesinin de içinde bulunduğu imkânsızlıkları 
yenebilmesi ve lüzumlu inkişafı yapabilmesi 
için bu istikamette bir tasarı Millet Meclisinin 
gündemindedir. Ona da aynı halk verilmekte
dir Sayım Başkanım. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — İzahat vermek isterim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bütçe ve Malî İşler 
Umum Müdürlüğü müşaviri olarak sizin izaha
tınız hangi yolda olacaktır? Söz mü istiyorsu
nuz? Bu hususta Millet Meclisinde Hükümet 
görüşü olarak bir dileğiniz oldu mu? Mesele 
şu: Hükümet görüşü tasarıda bir kül teşkil 
eder. Hükümet görüşü olar-ak gelen bir tasarıda 
Maliye Vekâletinin ayrı bir görüşü mü var
dır? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Tasarı çıktıktan sonra Millet 
Meclisinde bu 7 nci madde tedvin edilmiştir. 
Bu bakımdan tasarıdan sonra gelen bu madde 
karşısında olduğumuzu ve nedenlerini arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet şimdi, orada vazi
yet almış olsa dahi ancak geri alabilirdi. Hü
kümetin bir tasarıdaki görüşü bir kül teşkil 
eder. Hükümet orada bir itirazda bulunur, an
cak orada geri almak müessesesi işler. Geri al
madığına göre, Hükümet zımmen buna iştirak 
etmiş sayılır. 

Bu sebeple ısrar ediyor musunuz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Takdir Yüksek Heyetindir, 
diyorsunuz. 

İki sayın üyenin sorularına komisyon cevap 
vermiş bulunmaktadır. Bu cevaplar üzerine 
başka bir önerge de verilmemiştir. 7 nci mad
de üzerinde başka söz istiyen... Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Aslî görevleri Hacettepe Üni
versitesi ve buna bağlı fakülte, yüksek okul 
ve diğer kurumlarda olan öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları, Senatoca işbirliğine ka
rar verilen kurumlar dışında başka müessese
lerde ek görevle çalışamazlar ve serbest meslek 
icra edemezler. Bu madde gereğince Hacettepe 
Üniversitesi ile işbirliği yapılmasına karar ve
rilen kurumlardan alman ücretler, öğretim 
üyelerinin ve öğretim yardımcılarının bu üni
versiteden alacakları üniversite tazminatlarına 
halel getirmez. Hacettepe Üniversitesi kadrola
rına ek görevle tâyin edilen ve hariçte resmî 
veya özel bir işi bulunmıyan üniversite men
subu öğretim üyelerinin aslî görevleri dolayı-
siyle almakta oldukları üniversite tazminatla
rına halel gelmez. 

Bu üniversite aslî görevi bulunan öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mitşir. 

Madde 9. — Bu kanun hükümlerinin kap
samadığı hususlarda 115 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile eik 
ve tadillerine uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 10. — Başka kanunların işbu kanun 
hükümleri ile çelişmesi halinde bu kanun hü
kümlerine uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 11. — Hacettepe Üniversitesi ku
ruluş kadroları bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde gösterilmiş ve 26 . 9 . 1963 tarih, 337 sa
yılı ve 16 . 2 . 1965 tarih, 534 sayılı kanunlar
la alman bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi (1) ve (2) sayılı cetvelleri ile 
beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Ankara Üniversitesi Hacet
tepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesince ya
pılan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, 
bu fakülteye ait bilûmum menlkul ve gayrimen
kul mallarla alacaklar ve döner sermayeler 
«Hacettepe Üniversitesi» ne intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 1. — Bu kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 1967 malî 
yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddeyi cefcvel-
leriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 2. — Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimler Fakültesi ile 
bu fakülteye bağlı kurumlarda görevli öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları ile memur ve 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve üniversite ku
rumunun adı değişmiyenlerin yeniden tâyinle
rine lüzum olmayıp, aylıkları ve ücretleri ve
rilmeye devam olunur. 

Aylıkları, kadro unvanları ve üniversite ku
rumunun adı uymıyanlarm atanmaları, bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 
yapılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve 
başlamak kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarunza ara ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 3. — Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine 
ait ihalelerle ilgili yükümlülükler ile yatırım
lar için verilmiş emanet yetkileri 1967 malî yılı 
için Hacettepe Üniversitesine intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 4. — Hacettepe Üniversite
sinin ilk rektörü, geçici 2 nci madde gereğince 
Hacettepe Üniversitesine geçmiş odan Hacettepe 
Tıp Ve Sağlık Bilimler Fakültesi ve bu Fakül
teye bağlı yüksek okullar öğretim üyelerinin 
bu kanunun yayımından itibaren iki hafta için
de bir arada yapacakları bir toplantıda seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yayımı ta
rihini takibeden iki aylık süre içinde, Hacettepe 
Üniversitesi Senatosu, Ankara Üniversitesi Se
natosunda, bu kanunun yayımından önce üye 
olup aslî görevleri Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi ile buna bağlı kurumlarda bu
lunan profesörlerden kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 6. — Bu üniversitenin her 
çeşit sarfiyatı Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanunu çıkıncaya kadar Ankara Üniver
sitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi 1967 yılı bütçe tertiplerinden bu kanun hü
kümleri gereğince yapılır. 

Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanu
nunun yayımı tarihine kadar bu kanunun 11 nci 
maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici bir 7 nci maddenin tasarıya eklenme
sine ait önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanılğa 
Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 

kanun tasarısına geçici 7 nci madde olmak üzere 
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aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

• Kırşehir 
Âli Rıza Ulusman 

Geçici madde 7. — İş bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 5 yıl sonra bu kanunun 
3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 10 ncu maddeleri hüküm
leri yürürlükten kalkar. Bu tarihten sonra, kal
dırılan bu maddelerin kapsamına giren hususlar
da Üniversiteler Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde eklenmesi 
hakkındaki önerge üzerinde söz ist iyen yoktur. 
Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK ÖKYAYÜZ (İçel) — Senatonun tak
dirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ 
EMİN ÇAKIBOĞLU — Senatonun takdirine 
bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergedeki geçici 7 nci 
madde şeklinde bir ilâve hususunun dikkate alı
nıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını -kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul 
edilmemiştir. 

Madde 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir dakika sayın üyeler, tasarı açık oylarını
za arz edilecektir. Açık oya arzı sırasında tümü 
üzerinde lehinde Sayın Hasan Âli Türker söz 
istemiştir, ona söz vereceğim. 

Açık oylama vardır, küreler sıralar arasında 
dolaştırılarak yapılacaktır. Hacettepe Üniversite
si kurulması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
müspet oy verenler beyaz, aleyhinde oy verenler 
kırmızı, çekinserler yeşil oy kullanacaklardır. 
Küreler sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Tümü üzerinde Sayın Hasan Âli Türker, 10 
dakikalık bir konuşma, buyurun. 

HASAN ÂLİ TÜRKER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Hacettepe Üniversite
sinin kurulmasına dair Kanunun kabulü dolayı-
siyle evvelâ bu kanunu hazırlıyanlara, buraya 
kadar getirenlere ve müspet oy kullananlara şah
sım adına teşekkür ederek sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Geçenlerde de arz ettiğim gibi Türkiye'de il
min daha ziyade pratiğe intikal edip memleket 
gerçeklerine yararlı bir hale gelmesi zarureti var
dır. Hacettepe'nin gerek bir çocuk hastanesi, ge
rek Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
olarak bugüne kadar Ankara Üniversitesine bağlı 
bir halde yaptığı çalışmalarla arzu edilen, memle
ket gerçeklerine uygun bir eğitim ve öğretim 
sisteminde olduğu görülmüştür ki, Üniversite İm
line geldikten sonra da aynı yolda çalışacağına 
inanmaktayım. Bu vesile ile Türkiye'nin birçok 
problemlerine, bilhassa sağlık bakımından, insan 
sağlığı bakımından birçok meselelere eğileceğini 
tahmin ediyorum. Gönül arzu eder ki, daha ev
vel kurulan ve aşağı - yukarı on senelik mazisi 
olan faraza Ege Üniversitesinin daha geniş çap
ta .yayılması icabederdi. İstanbul Üniversitesi 
arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi tarihî vazife
sini yapmıştır. Ankara Üniversitesi de keza, An
cak Hacettepe Üniversitesinden yayılma isten-
möktodlr. Birçok senatör arkadaşımızın ela 
ifade ettikleri gibi memleketin muhtelif yerlerin
de çeşitli fakülteler kurarak ışıklarını memleke
tin ihtiyacı olan bölgelerine götürmesi arzu edil
mektedir. Bu bakımdan Hacettepe Üniversitesi
nin, diğer üniversitelerden daha evvel bu işi yap
masını arzu ederek sözlerime son veriyorum. Ka
nunun memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını temenni ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Hacettepe Üniversitesi kurulma
sı hakkındaki kanun tasarısına 128 sayın üye oy 
kullanmış, 128 kabul oyu tesbit edilmiştir. Ret ve 
çekinser oy tesbit edilmemiştir. Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanı Hacettepe Üniversitesi
nin kurulması hakkında kanun tasarısının görü
şülmesinin bittiği, şu sırada Başkanlık Divanı ola
rak bu kanun tasarısının başarılı bir zincir ola
rak bütün eğitim sahamızda görülmesini temenni 
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eder, örnek ve öğünülmeye değer bir mesaiyi gö
nülden tebrik eder ve memlekete hayırlı olmasını 
diler. (Alkışlar). 

5 Temmuz Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,55 

6. SORULAR VE CEVAPLARI 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, merhum Cumhurbaşkanı Cemal GürseV-
in ebedi istirahatgâhına dair soru önergesi, ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ı/azılı ceva
bı. (7/340) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarını saygı ile arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sadi Kcvçaş 

Eski Cumhurbaşkanı, rahmetli Orgeneral 
Cemal Gürsel'in vefatını takdbeden günlerde, 
yetkili kişilere atfen, merhumun Anıtkabir şe-
hjtliğindeki ebedî istirahatgâhmm, en kısa za
manda, Devletimizin itibarına ve merhum Cum
hurbaşkanının yüksek şahsiyetine lâyik bir şe
kilde yaptırılacağı, basın yolu ile kamu oyuna 
ımüjdelenmişti. 

Bu konudaki çalışmalar ve son durum hak
kında yazılı olarak bilgi verilmesine müsaade
lerini rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 646 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına, Ankara. 

İlgi : 5 . 6 . 1967 gün ve 8028/04773 - 7/340 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın 'merhum Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel'in ebedî istıirahatgâhına dair önergesine 
ait cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. • 
Saygılarımla. 

Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp 

Vazife başında iken veya sonna vefat eden 
Cumhurbaşkanlları için, bir mezar meselesinin 
bugüne kadar bir esasa bağlanmamış olduğu 
malûmunuzdur. 

Birçok milletlerce ise bu durumda yapıla
cak işlemler tesbit edilmiştir. 

Sayın Gürsel'in vefatı üzerine konu Hükü
metimizce ele alınarak gerekli her türlü etüde 
başlanmıştır. 

Hatırlanacağı gibi Anıtkabir bir Panteon 
olmayıp özel bir kanunla Aziz Atatürk için 
inşa edilmiştir. 

Diğer taraftan Sayın Balıkesir Milletvekili 
Adnan Akın ve Sayın Çanakkale Milletvekili 
Cihat Baban'm Cumhurbaşkanları ve Türk 
büyükleri için verdikleri kanun teklifleri bir
leştirilerek halen alâkalı komisyonlarda incelen
mektedir; 

Yapılmakta olan çalışma ve etütlerin netice
sine göre gereği en kısa zamanda yapılacaktır. 

Saygı ile arz olunur. 
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Hacattepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan Skanunlaşmıştır.)' 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 128 

Kabul edenter : 128 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 55 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

.M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sangöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlE 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Byas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 
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Zeki Kumrulu 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şeref han oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdendi 

ft, Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER: 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katilmtyanlar] 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

80 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 7 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 

Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı 
maddelerinin uygulanmasına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/441) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/444) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Hamido'nun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/440) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/443) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması 

hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/349; 
Cumhuriyet Senatosu 1/797) (S. Sayısı : 945) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/232; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayı
sı : 950 [Dağıtma tarihi : 20.6.1967] (Veto) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACACK 
İŞLER 

X 1. — İnsan haklan ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/341; Cumhuriyet Se
natosu 1/796) (S. Sayısı : 961) [Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1967] 

X 2. — İnsan hakları ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu rak-
kmdaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Taıtma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/795) (S. Sayısı : 962) [Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1967] 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi 1/359; Cumhuriyet 
Senatosu 1/797) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 288) 

Millet 31eclisi 
Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4266 - 25190/359 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1967 tarihli 122 nci Birleşinvnde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile 
birlekte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbcyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 5 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 15, 19 ve 21 . 6 . 1967 tarihli 119, 121 ve 122 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabıd edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 288) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon .. 23 . 6 . 1967 
Esas No. : 1/797 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 Haziran 1967 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1967 tarihli ve 4266-25190 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 22 Haziran 1967 tarihli 76 nci Bir
leşiminde, Bütçe ve Plân ile Millî Eğitim komisyonlanndan seçilecek sekizer üyenin iştiraki ile ku 
rulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun. 23 Haziran 1967 tarihli Birleşiminde, Hükümet adı
na Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem ve Bakanın müşavirleri olarak da Bakanlık Basmüsteşarı 
Ferit Saner, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doğan Karan ve Prof Dr ihsan -
Doğramacı ile Maliye Bakanlığı Temsilcisi Zeki Memişoğlu'nun iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tasarı, merkezi Ankara'da olmak üzere,. Hacettepe Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulma
sını öngörmektedir. 
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Bu üniversciteye nüve teşkil edecek olan, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 1957 yılında 

bir enstitü olarak kurulmuş ve 1963 yılında da Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte haline gel
miştir. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim hizmetinde bulunduğu süre içinde yeni bir 
eğitim sisteminin uygulayıcısı olmuş ve uygulayıcısı olduğu farklı eğitim sisteminin bir sonucu olarak 
da, fakülte bünyesi içlinde bu eğitimi dostekliyecek ve gerçekleştirebilecek eğitim kuruluşlarının da 
meydana getirilmesi bir zaruret halini almıştı. Bu eğitim kuruluşları arasında o güne kadar mem
leketimizde işlememiş alanlarda da eğitim gören yüksek okullar ve bölümler kurulmuştur ki, Fizyo
terapi, Rehabilitasyon, Temel Bilimler, Hemşirelik Yüksek okulları ile Tıbbi Teknoloji ve Diyet bö
lümleri bu cümledendir. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim teşkilâtlanmasında (uyguladığı farklı siste
min de sonuçları olarak) devamlı bir gelişme göstermiş ve bu gelişme fakülte statüsünü zorlar bir hale 
gelmiştir. 

Nitekim bu gelişmeyi müşahede eden Ankara Üniversitesi Senatosunun 31 Mart 1967 tarihli 
oturumunda, Hacelttepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile ilgili bir konunun görüşülmesi vesilesiyle, 
Senato üyeleri Hacettepe Fakültesinin bağımsız bir üniversite olarak teşkilâtlanmasına işaret etmişler 
ve fakülteye bu yolda bir teklif getirme direktifini vermişlerdir. 

Fakültece bu yolda mütalâası sorulan Devlet Plânlama Teşkilâtı 3 Nisan 1967 tarihli ve SPD 
256/11-1-65-931 sayılı yazısında; yüksek öğretim kademesinde çekilen öğretici insan gücü sıkıntısı, 
mevcut tesislerin genişletilmesi ile sağlanacak ek yüksek öğretim kapasitesinin iktisadi bakımdan 
sağladığı avantaj ve Hacettepe Üniversitesinin bağımsız bir kuruluş olarak 'teşkilâtlanmasının olumlu 
karşılandığı bildirilmiştir. 

Bu mütalâanın Üniversite Senatosuna intikali ile kurulmuş olan dokuz profesörden müteşekkil 
bir komisyon konuyu incelemiş ve Hacettepe kuruluşunun milletlerarası normlara göre bir üniversi
tenin kuruluşu için gerekli ölçülerde bulunduğunu ve Hacettepe Üniversitesinin Türk üniversiteleri 
camiası içinde memlekete ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunacağını tesbit etmiş ve aralarında 
Anayasa Hukuku, İdari İlimler ve Fen Bilimleri profesörlerinin de bulunduğu bu komisyon, Hacet
tepe Üniversitesinin (kurulmasını oy birliğiyle uygun görmüştür. Bu mütalâa, Anlkara Üniversitesi 
senatosuna intikal ettirilmiş ve senato, 25 Nisan 1967 tarihli ve 526 sayılı toplantısında, Hacettepe 
Üniversitesinin kurulması ,görüşünü benimsemiş ve Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin 
bilûmum menkul ve gayrimenkul mallarla, alacakların ve döner sermayelerin, bu fakülte ve ona bağlı 
yüksek okullara ait kadroların Hacettepe Üniversitesine intikaline, keyfiyetin (kanuni gereği 
için Mıillî Eğitim Bakanlığına intikal ettirilmesine, ıoy birliği ile karar verilmiştir. 

Bu üniversite .'kararı Millî Eğitim Bakanlığınca da ıbenimisienerek hazırlanan tasarı Bakanlar 
Kuruluna getirtilmiş ve Bakanlar Kurulunca da 10 Mayıs 1967 tarihimde Türteiye Büyük Millet 
M'eelisine arzı «kararlaştırılmıştır. 

Teşeildkülünden beri Hacettepe yüksek öğrenim kurumlarının anallıadefi öğretim üyesi yetiş
tirerek yurdun çeşitli bölgeli erinde yeni faJkültelerin ve üniversitelerin 'kuruılmasına yardım et
mek olmuştur. Nitekim, halen öğretim kadrosu 476 yi bulan Hacettepe Bilim Merkezi 1965 yılında 
Erzurum Atatürk Üniversitesinde bir Tıp Fakültesi 'kurulması ıgör evini üzerine almış ve Hacette
pe'den altmış öğretim üyesi ve yardımcısı sürekli hizımeıt için Erzurum Tıp Fakültesine atanmış
tır. Hacettepe 'öngörüldüğü üzere üniversite statüsüne kavuştuktan sonra bu yoldaki gayretine 
daha güçlü bir şekilde devam edebilecek hattâ getirilen esaslar ve düzen sebebiyle bunu gerçelk-
leştirmelk daha •kolaylaşacaktır. 

Komisjronumuzca, Hacettepe Üniversitesinin teşekkülünü mütaakıp gerçekleştireceği fakültelerin 
öncelikle büyük şehirler dışında ve Anadolu'da tesisi temenni olunmuş ve bu temenni üzerine ve-

C. Senatosu (S. Sayısı : 955) 
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rilen izahatta, üniversitenin faaliyet ve teşkilâtlanma plân ve programlarında bu hususların esas 
alınmış olduğu açıklanmıştır. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi Metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, geçici 1, geçici 2, geçici 3, ge

çidi 4, geçici 5, geçici 6, 13 ve 14 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
içel 

C. Okyayuz 

Çorum 
A. Çetin 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Sözcü 
Ankara 
T. Cebe 

Ordu 
Söz hakkım saklıdır 

Ş. Koksal 

Çankırı 
E. Dağlı 

H. 

Kâtip 
Denizli 

H. Atmaca 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır 

M. Özgüneş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakim mahfuzdur 

Z. Tüzün 

Bingöl 
Yurtsever 

Ankara 
T. KapanU 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

İzmir 
Söz hakkım saklıdır 

t. Birand 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Merkezi Ankara'da olmak üze
re «Hacettepe Üniversitesi» adı ile tüzel kişiliği 
haiz özerk bir üniversite kurulmuştur. 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesine bağlı 
ve tüzel kişiliği haiz «Fen ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi», «Tıp Fakültesi» ve «Sağlık Bilim
leri Fakültesi» kurulmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi içinde fakültelere, 
yüksek akul veya okullar ile enstitüler açılma
sına; bunların birleştirilmesine veya kaldırılma
sına Senato karar verir. 

Hacettepe Üniversitesi ile buna bağlı fakül
telerin, yüksek okul, okul ve enstitületriın iş
leyiş, akademik düzen, yönetim ve denetimini1 

ilgilendiren hususlar Senatoca hazırlanacak 
yönetmeliklerle belirtilir. 

Bu madde uyarınca açılacak fakülte, ensti
tü, okul ve kurumlardan yeni ödenek ve kad-

GEÇİOİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Mliltat M«'FBİaıoe kabul edi
len 1 ııci madde laıynea kabul ödiimiişıbir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci ımıaıdde ayınen kabul ediilmıiıstık'. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 955) 
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ro alınmasını gerektirenler için genel usullere 
uyulur. 

MADDE 3. — Hacettepe Üniversitesi Senato
su, Rektörün başkanlığında öğretim görevi ba
şında bulunan önceki rektörden, fakülte de
kanlarından, her fakülte profesörler kurulları
nın kendi üyeleri arasından üç yıl için seçe
ceği ikişer profesörden ve rektörlüğe bağlı her 
yüksek okulun müdüründen kurulur. 

MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesi Rektö
rü, Üniversite Senatosu tarafından, Senato 
üyeleri arasından beş yıl için seçilir. Dönem 
süresi biten rektör üç defadan fazla olmamak 
üzere birer yıl süre ile yeniden seçilebilir. Rek
tör, Senato üyelerinden bir veya ikisini rek
tör yardımcısı olarak seçer. 

Rektör, işi başında bulunmadığı zaman rek
tör yardımcılarından veya dekanlardan birini 
vekil tâyin eder. 

Rektör üniversite tüzel kişiliğinin temsilci
sidir. Rektör, üniversite ve ona bağlı fakülte
lerle diğer kurumların yürütme ve ita âmiri 
olup tahakkuk memurlarını tâyin eder. Rek
tör yardımcılarına, fakülte dekanlarına, okul 
ve enstitü müdürleri ile Üniversite Genel Sek
reterine uygun göreceği ölçüde ita amirliği 
yetkisi verebilir. 

Memur ve hizmetlilerin atanma, terfi ve 
nakilleri Rektör veya görevlendireceği rektör 
yardımcıları, dekanlar ve Üniversite Genel Sek
reteri tarafından yapılır. 

MADDE 5. — Hacettepe Üniversitesine bağlı 
fakültelerin dekanları, Fakülte Profesörler Ku-

l 

rulu üyeleri iie, bu fakültelere bağlı yüksek 
okul müdürlerinin bir arada yapacakları toplan- j 
•ti d a dört yıl için seçilir. j 

Dönem süresi biten dekanlar üç defadan' 
fazla olmamak üzere birer yıl süre ile yeniden i 
seçilebilirler. ! 

j 
MADDE 6. — Hacettepe Üniversitesi fakülte j 

ve diğer kurumlarına atanmış öğretim üye ş 
ve yardımcıları, üniversitenin diğer fakülte ve 
kurumlarındaki kadrolara atanmamış olsalar j 
bile. buralarda da gerekli öğretim, eğitim ve 
araştırma hizmetleri ile görevlendirilebilirler. | 
Fakülte kadrolarına atanmış öğretim üyeleri j 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — MiH'lett M'e-dLisânee kabul 
3 noü .madde aynetn kabul «bilmiştir. 

edi-

MADDE 4. — Millet Med^inee (kabul edi
len 4 madde aynen kabul 'edilmiştik. 

MADDE 5, 
k a 5 iici ma 

— Millet Meclisince kabul edi-
•ı r i , .aynen kabul dil îJimiKiMr. 

MADDE '6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 955) 
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yönatmelikleırde belirtilecek esaslara göre yük
sek okul, okul veya enstitü kurullarına katılırlar. 

MADDE 7. — Hacettepe Üniversitesinin in
şaat, makina ve tesisatı ile ilgili islerde 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci 
maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar Sena
toca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 8. — Aslî görevleri Hacettepe Üni
versitesi ve buna bağlı fakülte, yüksek okul 
ve diğer kurumlarda olan öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları, Senatoca işbirliğine karar 
verilen kurumlar dışında başka müesseselerde 
ek görevle çalışamazlar ve serbest meslek icra 
edemezler. Bu madde gereğince Hacettepe Üni
versitesi ile işbirliği yapılmasına karar verilen 
kurumlardan alman ücretler, öğretim üyeleri
nin ve öğretim yardımcılarının bu üniversite
den alacakları üniversite tazminatlarına halel 
getirmez. Hacettepe Üniversitesi kadrolarına 
ek görevle tâyin edilen ve hariçte resmî veya 
özel bir işi bulunmıyaıı üniversite mensubu öğ
retim üyelerinin aslî görevleri dolayısiyle almak
ta oldukları üniversite tazminatlarına halel gel
mez. 

Bu üniversitede aslî görevi bulunan öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına 7244 sayılı Kanunun 
3 neü maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 9. —• Bu kanun hükümlerinin kap
samadığı hususlarda 115 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek 
ve tadillerine uyulur. 

MADDE 10. —• Başka kanunların işbu kanun 
hükümleri ile çelişmesi halinde bu kanun hüküm
lerine uyulur. 

MADDE 11. —• Hacettepe üniversitesi ku
ruluş kadroları bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde gösterilmiş ve 26 . 9 . 1963 tarih, 337 sa
yılı ve 16 .2.1965 tarih, 534 sayılı kanunlarla alı
nan bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kal
dırılmıştır. 

MADDE 12. — Ankara Üniversitesi Hacet
tepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesince ya
pılan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, 
bu fakülteye ait bilûmum, menkul ve gayrimen-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 7. — Mileit Meclisince kabul edi-
m 7 nci ımıadde avnoıı kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDn 9. — Milini Meclisince (kabul cdi-
:ja 9 ııeu ımadde aynen ıkabul cdı'dınisür. 

MADDE 10. — Millet Meclisince Ikaibul 'edi-
ileıı 10 ncu madde avneıı kabul! cdiknisitir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince ^abul edi
len 11 ndi ımadde aynen 'kabul 'edllinıiştir. 

MADDE 12. — Millet Medlisİnee Ikabul edi
len 12 nci ımadde 'aynen kalbul odilııüş'tir. 

Senatosu (S. Sayısı : 955) 
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kul mallarla alacaklar ve döner sermayeler 
«Hacettepe Üniversitesi» ne intikal etmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna bağlı 
(4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 1967 ma
lî yılında kullanılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile 
bu fakülteye bağlı kurumlarda görevli öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları ile memur ve 
hizmetlilerden aylıkları, kadro ve üniversite ku
rumunun adı değişmiyenlerin yeniden tâyinle
rine lüzum olmayıp, aylıkları ve ücretleri ve
rilmeye devam olunur. 

Aylıkları, kadro unvanları ve üniversite ku
rumunun adı uymıyanlarm atanmaları, bu ka
nunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 
yapılır ve bunlardan izinli olanlar için göreve 
başlama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine ait 
ihalelerle ilgili yükümlülükler ile yatırımlar için 
verilmiş emanet yetkileri 1967 malî yılı için Ha
cettepe Üniversitesine intikal etmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Hacettepe Üniversite
sinin ilk rektörü, geçici 2 nci madde gereğince 
Hacettepe Üniversitesine geçmiş olan Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve bu Fakülte
ye bağlı yüksek okullar öğretim üyelerinin bu ka
nunun yayımından itibaren iki hafta içinde bir 
arada yapacakları bir toplantıda seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yayımı ta
rihini takibeden iki aylık süre içinde, Hacettepe 
Üniversitesi Senatosu, Ankara Üniversitesi Sena
tosunda, bu kanunun yayımından önce üye olup 
aslî görevleri Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ile buna bağlı kurumlarda bulunan pro
fesörlerden kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Üniversitenin her 
çeşit sarfiyatı Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanunu çıkıncaya kadar Ankara Üniversi
tesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
1967 yılı bütçe tertiplerinden bu kanun hükümle
ri gereğince yapılır. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — MMıelt İMJe ellisine e ka
bul edilen geçici 1 aııdi ımadıde laıynen tkaibu! ediil-
•miişltıir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul 'edilen (geçici 2 inci anıaldde aynen fcabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Milett Mecfeince (ka
mil edilen 'geçici 3 ucü ımadde aynen tkalral edil-
ımiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — MUlet Meclisince ka
bul edilen geçidi 4 oıeü ımadde aynen, .kabul edûl-
ımiş/tir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Milet MedMnoe fea-
'buıl edilen geçici 5 nci tmadde aynen skalbul edil-
/mistir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Mecl^ince ka
bul edilen geçici 6 mcı ımiadde aynıem. kıabul edil-
ımıişitir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 955) 
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Hacettepe Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanu
nunun yayımı tarihine kadar bu kanunun 11 nci 
maddesi uygulanmaz. 

MADDE 13. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edi
len 13 ncai madde aynen tobul ledillmüşitir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edi
len 14 ncü ımadde >a>yn:exı flcıa/buü 'edilmiiş'tir. 

Geçidi Kamiisyıo'nıun Ikabul ettiği cieltvöTler 

[1] SAYILI CETVEL 

Miüdt Meclisi ımötnıine .bağlı (1) sayılı cet
vel aynen Ikabül 'edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

'Millet iMe.cOM (metinline bağlı (2) sayılı cet
vel aynen feabu'l 'edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Millet Meöli'si ımetnine 'bağlı (3) sayılı cet
vel aynen 'kabul 'edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

MJUeit MecilM ımeltnline 'bağılı (4) sıayılı cet
veli aynen IkaJbul 'edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 955) 
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[1] SAYILI CETVEL? 

Hacettepe Üniversitesi 

Aylık 
Aded tutarı 

a) Öğretim üyeleri 

Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Profesör 

Tıp Fakültesi 

» 
Doçent 

» 
» 

Profesör 
:» 
» 

Doçent 
» 
» 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Yüksek Okul ve Enstitüler 

Profesör 

» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

2 
7 

20 
20 
25 
30 
44 

b) Öğretim Yardımcıları 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

000 
750 
500 
250 
100 
950 
800 

750 
500 
250 
100 
950 
800 
700 

40 
80 
100 
140 
140 

C. Senatosu 

950 
800 
700 
600 
500 

Görevin cesidi 
Aylık 

Aded tutarı 

11 Asistan 
12 » 
4 
4 
5 
6 
7 
6 
7 

Uzman (İhtisas mevkii) 
» 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

c) Memurlar 

Merkez örgütü 

3 Genel Sekreter (İhtisas mevkii) 
3 Personel Müdürü 
5 Fakülte Sekreteri 
6 Yazı İşleri Müdürü 
4 Öğrenci İşleri Müdürü 
3 Kütüphane Müdürü 
3 Hastaneler Başmüdürü (İhtisas 

mevkii) 
4 Başeczacı 
4 Hastane Müdürü 
5 Hastane Müdür Yardımcısı 
6 Personel Müdür Yardımcısı 
6 Yüksek Okul Sekreteri 
6 Haberleşme ve İstatistik Mü

dürü 
6 Ayniyat ve Levazım Müdürü 
6 Yurt Müdürü 
G Kütüphane Müdürü 
7 Eczacı 
7 Ayniyat Saymanı 
8 Eczacı 
8 Ayniyat re Lev. Müdür Yar

dımcısı 
8 Yurt Müdür Yardımcısı 
8 Büro Şefi 
8 Sicil Şefi 
8 Öğrenci İşleri Şefi 
8 Kütüphaneci 
9 » 

(S. Sayısı : 955) 

50 
50 
10 
35 
40 
40 
60 
35 
35 

450 
400 
500 
250 
100 
950 
800 
950 
800 

1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
2 
1 
12 

1 
1 
1 
4 
4 
1 
o o 

2 
1 
1 
1 
1 
6 
10 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 250 

1 500 
1 250 
1 250 
950 
950 
950 

950 
950 
950 
950 
800 
800 
700 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
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9 
10 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
7 

Görevin çeşidi 

Memur 
» 

Başhemşire 
Hemşire 

» 
» 

» 
» 

Ebe 
» 

Tıbbi Teknolog 
» » 
'» . » 
» » 
» » 

Protez Uzmanı 
Rehabilitasyon Uzmanı 

Aded 

15 
15 
25 
35 
50 
80 
70 
70 
25 

6 
4 

15 
15 
15 
15 
20 

5 
8 

Aylık 
tutarı 

600 
500 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
800 
800 

D. 

8 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
8 

4 
7 
8 
9 
9 

Görevin çeşidi 

Fizyoterapist 

» 
y> 

» 
Diyetisyen 

» 
» 
b» 

Sosyal Çalışma Uzmanı 

Aded 

10 
5 
5 
5 
5 
2 
2 

23 
23 
20 

Saymanlık 31üdürlüğü 

Saymanlık Müdürü 
» Müdürü Muavini 

Saymanlık Büro Şefi 
Saymanlık Memuru: 
Veznedar 

1 
1 
1 
6 
1 

Aylık 
tutarı 

700 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
700 

1 250 
800 
700 
600 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Rektör 
Rektör Yardımcısı 
Fakülte Dekanı 
Yüksek Okul Müdürü (Dekanı1) 
Enstitü Müdürü 
Okul, Müdürü 
Başhekim 

1 
2 
5 

15 
12 

5 
1 

400 
300 
210 
210 
210 
180 
210 

D. 

[3] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

5 
6 
6 

11 
11 
18 
22 
24 

000 
750 
500 
250 
100 
950 
800 
700 

D. Oörevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutan 

b) öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 » 
8 Asistan 
9 » 

10 > 
4 Uzman 
6 » 

9 
35 
45 
64 
60 
15 
12 

8 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
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7 
8 
6 
7 
8 

4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
G 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
10 
10 
10 
10 

Görevin çeşid: 

Uzman 
» 

Okutmam 
> 
» 

A 

c) Memurlar 

Hastane Müdürü 
Hastane Personel (Müdürü 
Başeezacı 
Sekreter 
Hastane Müdür Muavini 

» » •> 
Kitaplık Müdürü 
Ayniyat ve Levazım 
Yurt Müdürü 
Eczacı 

> 

Müdürü 

Kitaplık Müdür Muavini 
Kütüphaneci 
Eczacı 
Büro Şefi 

» » 
Öğrenci İşleri Şefi 
Yurt Müdür Yardımcısı 
Ayniyat Saymanı 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Levazım 
Kütüphaneci 
1 nci Mümeyyiz 
2 nci Mümeyyiz 
Hesap Memuru 
Ambar Memuru 
Karantina Memuru 
Memur 

L Memuru 

.ded 

15 
12 

2 
5 
S 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
6 
3 
3 
2 
4 

Görevin 

Dekan 
Hacettepe Diş ] 
Okulu Müdürü 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
950 
800 
700 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
950 
950 
950 

. 800 
800 
800 
700 
800 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
500 
500 
500 
500 

çeşidi 

îekimliği 

D. 

11 
11 

6 

7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

rr 
i 

8 
9 
8 

9 

10 

11 

9 

10 

11 

12 

9 
10 
11 
12 

Görevin çeşidi A 

Eşya Ambar Memuru 
İaşe Ambar Memuru 
Hemşirelik İdaresi Uzmanı 
(İhtisas Mevkii) 
Hemşirelik İdaresi Uz. Yar. 
Başhemşire 
Hemşire 

» 
» 
» 
» 

Ebe 
» 
» 

Tıbbi Teknolcg (Yüksek tah
sil şarttır) 
Tıbbi Teknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 
Tıbbi Teknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 
Tıbbi Teknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 
Fizyoterapist (Yüksek tahsil 
şarttır) 
Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 
Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 
Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 
Diyetisyen (Yük. tahsil şarttır) 

Aded ücret 

1 210 
Yüksek 

1 210 

ied 

1 
1 

1 
4 

23 
24 
47 
35 
30 
20 

2 
2 
2 

8 

8 

8 

6 

2 

2 

3 

3 
2 
n 

3 
3 

Aylık 
tutarı 

450 
450 

950 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
800 
700 
600 

700 

600 

500 

450 

600 

500 

450 

400 
600 
500 
450 
400 
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D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 

6 
7 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
6 
7 

9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

Doçent 

b) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

Uzman 

Okutman 
» 

c) Memurlar 

Hastane Müdürü (Çocuk Has
tanesi Müdürü) 
Yüksek Okul Sekreteri 
Yurt Müdürü 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 
Eczacı 
Ayniyat ve Lv. Memuru 
Başhemşire 
Hemşire 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
30 
30 
30 
40 

2 000 
750 
500 
250 
250 
100 
950 
800 
700 

5 
5 
10 
10 
10 
4 
4 
6 
6 
2 
1 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 

1 250 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

Hacettepe Temel Bilimler Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 2 000 
1 750 
1 500 
1 250 

D. 

5 
6 
7 
8 

6 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
6 
7 

7 
6 
8 
9 

10 
11 
8 
9 

10 
11 

Oörevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

> 

Uzman 

Okutman 

c) Memurlar 

Yüksek Okul Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Memur 
Ambar Memuru 
Tıbbi Teknolog 

» » 

5 
6 
7 
6 

9 
18 
18 
25 
18 
10 
11 
11 

2 
4 

1 
1 
4 

.2 
2 
2 
7 
7 
7 
7 

1 100 
950 
800 
700 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 

800 
950 
700 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
450 

Hacettepe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
5 Doçent 
6 »» 
7 » 

b) öğretim yardımcıları 
6 Asistan 

9 » 
4 Uzman 
5 sJ 
6 Okutman 
7 » 

1 
1 
1 
3 
2 
1 

5 
'5 
5 
5 
4 
4 
2 
2 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
950 
800 
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D. 

7 
S 
9 

30 
11 

1 

.'"i 

D 
3 0 
1 1 

* :? 

Ç] 

.7 

30 
i l 

7 
S 
9 
7 

s 
9 

3 0 

0 

G 
7 
8 

6 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 

Görevin çeş 

c) 

Yüksel Oknl Sel 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Lv. 
Memur 
Ambar Memuru 
Başhemşire 
Hemşire 

» 
» 
» 
» 

Fizyoterapist 
»' 
» 
» 

Protez Uzmanı 
» » 
» » 

idi 

Memurlar 

:reteri 

Memuru 

Rehabilitasyon Uzmanı 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
Doçent 

» 
7> 

» 

b) Öğret 

Asistan 
» 
» 
» 
'» 

Uzman 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 

m 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
800 

700 
600 
500 

D. Görevin çeşidi A 

Hacettepe Temel Bilimler Yük
sek Okulu Müdürü 
Hacettepe Hemşirelik Yüksek 
Okulu Müdürü 
Hemşirelik Koleji Müdürü 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Yüksek Okulu Müdürü 
Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yük
sek Okulu Müdürü 
Bilim Merkezi Başkanı 
Tıbbi Teknoloji Enstitüsü Mü
dürü 
Diyetetik Enstitüsü Müdürü 
Beşerî Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Tıbbi Psikoloji Enstitüsü Mü
dürü 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü Mü
dürü 
Kütüphanecilk Enstitüsü Müdürü 
Dokümantasyon Enstitüsü Müdürü 
Hastane İdaresi Enstitüsü Müdürü 
Protez ve Suni Uzuvlar Enstitüsü 
Müdürü 
Rehabilitasyon Enstitüsü Müdürü 

SAYILI CETVEL 

Hacettepe Üniversitesi 

15 
2 
3 
3 
3 

im yardımcıları 

5 
5 

10 
40 
40 
20 
25 
40 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 

7 Uzman 
6 Okutman 
7 » 

c) Memurlar 

Merkez örgütü 

5 Fakül'te Sekreteri 
8 Yurt Müdür Yardımcısı 
8 Kütüphaneci 
9 »' 
9 Memur 

10 » 
6 Başhemşire 
7 Hemşire 
8 » 
9 »' 

.de d 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1. 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

60 
20 
30 

1 
1 
1 
2 
2 
3 

10 
5 
5 

10 

Aylık 
tutarı 

210 

210 
210 

210 

210 
400 

210 
210 
210 
210 

210 

210 
210 
210 
210 

210 
210 

800 
950 
800 

1 100 
700 
700 
600 
600 
500 
950 
800 
700 
600 
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D. 

10 
11 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

Görevin < 

Hemşire 
» 

Ebe 
» 

Tıbbi Teknolog 
» » 
» » 
* 
> > 

Aded 

25 
25 

1 
1 

10 
10 
10 
10 
5 

Aylık 
tutarı 

500 
450 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 

D. Görevin çeşidi 

8 Fizyoterapist 
9 » 

10 » 
8 Diyetisyen 
9 * 

10 » 
11 » 
8 Sosyal Çalışma Uzmanı 

Aded 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

14 

Aylık 
tutarı 

700 
600 
500 
700 
600 
500' 
450 
700 

*>&<{ 
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