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İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II, — Gelen kâğıtlar 

III. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

"1. 

Sayfa 
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İstanbul Üyesi Şevket Akyürek1 

in, 19 . 12 . 1972 tarihli 13 nci Birleşim
de PTT Genel Müdürlüğü Beyoğlu Şubesi 
hakkında iç ve dış müşteriler tarafından 
ileri sürülen şikâyetler konusunda yapmış 
olduğu konuşmadan sonraki gelişmelere 
dair gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı ve Ulaştırma Bakanı Eıfkı 
Danışman'in cevabı. 583:588 

2. — İstanbul Üyesi Rifat öztürkçi-
ne'nin, 30 . 12 . 1972 tarih ve 14407 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan Kanun Hük
mündeki Kararnameye dair gündem dışı 
demeci. .588:590 

3. — Burdur üyesi Ö. Faruk Kmay-
türk'ün, İstanbul Adlî Tıp Tetkik Şubesi
nin kapanmasına dair gündem dışı deme
ci ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın ce
vabı. 590:592 

Sayfa 
4. — Vazife ile yurt dışına gidecek 

olan Millî Savunma Bakanı Mehmet İz-
men'e. Devlet Bakanı İsmail Arar in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/240) 592:593 

5. — Dilekçe Karma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonlarının Başkanlık Di
vanı seçimine dair tezkeresi. (3/233) 593 

IV. — Görüşülen işler 593,617 
1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması 

hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/689; 
C. Senatosu : 1/142) (S. Sayısı : 185) 593:594, 

617 :624 

2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulma
sı hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
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Sayfa 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 2/712; C. Senato
su : 2/33) (S. Sayısı : 165) 594:610 

625 V. — Sorular ve Cevaplar 

625 A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Konten

jan Üyesi Selâhaddin Babüroğluııım, Ba
kanlık teşkilatındaki personele dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut 
Toker'in yazılı cevabı. (7/80) 625:631 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üvesi Selâhaddin Babüroğlu'nun, Danışta-

Sayfa 
ya müracaat eden memurlara dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/81) 632:637 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Hayri Mumeuoğlu'nun İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma dönemi içinde Tekirdağ'a 
yapılan yardımların miktar ve mahal iti
bariyle yıllara göre neye baliğ olduğuna 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Turgut Toker'in yazılı cevabı. (7/88) 

638 :643 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna, Ame
rika Birleşik Devletleri eski Cumhurbaşkanı 
Hari'y S. Truman'm ölümü dolayısıyle, ken
disinin yaptığı hizmetlere ve Cumhuriyet Se
natosunun Amerika Milletine başsağlığı dile
ğinin Amerikan Senatosuna duyurulmasına ; 

Orman Bakanı Selâhattin İnal, 26 . 12 . 1972 
tarihli lö nci Birleşiminde Elâzığ üyesi Ce
lâl Ertıığım bölge ormanlarından noel ağacı 
olarak kesilen camlar hakkında yapmış olduğu 
konuşmaya ; 

Kars Üyesi Mehmet Hazer de. Anayasa, 
Seçim ve Siyasî Partiler kanunlarında yapıla
cak değişikliklere ve son siyasî olaylara dair 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Toptancı halleri kanunu teklifinin madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine \> bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
lasai'isı. Hükümet ve komisyon yetkililerinin 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi önce
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkında 6594 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu ile İstanbul 
Üyesi Fikret Gündoğaı/m 2 Ocak 1973 Salı gü
nü Genel Kurul çalışmasına ara verilmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

4 Ocak 1973 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00VIa son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zere it 

Kâtip 
Konya 

Osman Xuri Canpolat 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

— 582 — 
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II. - GELEN 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Halil Tunç un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/239) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak

kındaki 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, 
19 . 12 . 1972 tarihli 13 neü Birleşiminde PTT 
Genel Müdürlüğü Beyoğlu Şubesi hakkında iç 
re dış müşteriler tarafından ileri sürülen şikâyet
ler konusunda yapmış olduğu konuşmadan son
raki gelişmelere d (tir gündem dışı demeci ve Dev
let Bakam Doğan Kitaplı ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'm cevabı. 

BAŞKAN —• Gündem dışı konuşmalar var. 
sıra ile söz vereceğim. 

Sayın Akyürek, «19 . 12 . 1972 Salı günü 
İstanbul PTT Beyoğlu Şubesi Müdürü hakkın
da yaptığım gündem dışı konuşmadan sonra 
İKIZI gelişmeler olmuştur. Bunlar hakkında ilk 
birleşimde gündem dışı konuşmak için izin ve
rilmesini isterim.» demektedirler, 
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KÂĞITLAR 

I Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (31. Meclisi : 1/689; C. Senatosu: 1/142) 
OS. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2 .1.1973) 

3. _ 15 . 5 .1971 tarih v e 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra 

I ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/708 ; 
C. Senatosu : 1/143) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 1 . 1973) 

3ENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Sayın Akyürek buyurunuz. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Sayın Başkan, konuşmam takriben JO daki-
j ka kadar sürecektir. Müsamahanıza sığınmak 

isterim. 

Muhterem üyeler; 19 . 12 . 1972 Salı günkü 
gündem dışı konuşmamda PTT Beyoğlu Şube
sindeki yolsuzluk hakkında konuşurken Sayın 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı da dinliyorlardı. 
Konu. Sayın Bakanı o- kadar enterese etmemiş 
ki. ne olduğunu bile anlayamamış. Zabıtlardan 
Sayın Bakanın bu sözünü aynen okuyorum : 

«O gün Senatoda meseleyi ben de dinledim; 
fakat beni o kadar enterese etmedi ki, ne oldu-

I ğunu bile anlayamamıştım.» 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin öztiirk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAX — 1 ( nci Birleşimi aeıvorum. 

— 583 — 
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Ama, ertesi günü gazetede ismini görünce 

paniğe kapılarak, telaşından zabıtları bile oku
maya lüzum görmeden 26 . 12 . 1972 Salı günü 
PTT Beyoğlu Şubesinde kaybolan ve kaybol
makta olan paraları ortaya çıkartmak istejren-
lcre, (kendi tabiri ile) çamur atmak ve tehdit -
kâr bir eda ile konuşarak konuyu kamufle et
meye çalışmıştır. 

Bu hususun detyına girmeden, vatandaşlar
dan PTT ve mensuplarından aldığım telefon ve 
ihbar mektuplarından isim ve adresleri belli 
olanlardan 2 tanesini huzurunuzda okumak is
terim. 

1. «Gizli. 21 . 12 . 1972. Sayın Senatörü
müz, sizi yalnız bırakmayacağım. Evet. PTT 
müdürü para yiyor. Nemelâzımcılık memleketi 
batırıyor. Hürmetler.» Adı, soyadı bence mah
fuz. Mektup da mahfuz. «Not: Kendimi ga
rantiye aldığım zaman Mecliste aeıklıyabilirim.» 
Birincisi bu. 

İkincisi, «İstanbul, 20 . 12 . 1972. Sayın Se
natör, (Bâzı pasajlarını okuyorum efendim.) 

«Beyoğlu postanesi hakkında basma akse
den ilginize ek bilgi vereceğim. Bu postanenin 
müdürleri, orada görevli memur (ismi mahfuz) 
ile işbirliği yaparak binanın cadde yüzünü pis 
tahta ranzalarla örtüp burada fahiş fiyatla kart
postal ve emsali ticareti yaparlar. İçeride me
murlar bu yüzden akşama kadar elektrik ya
karlar. Keza, hattâ içeriden çekilen kordonla 
Devlet hesabına eletkrik yakılır. Küçükseme-
nıeli. burada günde en az 1 - 2 bin lira safi ka
zanç vardır. Keza müdür vergi vermez. Görevli 
Devlet memuru oldukları halde dolambaçlı yol
lardan gayra/meşru ticaret Taparlar. Saygı
lar.» 

Daha bâzı pasajlar veriyor, bâzı ihbarlar ya
pıyor. Postane memuru ismi ve imzası mah
fuz. 

Bu mektupların birer kopyesini tahkikata 
yardımcı olmak maksadıyle PTT Genel Müdür
lüğüne göndermiş bulunuyorum. Orada isimleri 
ve adresleri malûmdur. 

O günkü konuşmamda, PTT Beyoğlu Şube
sindeki yolsuzluğun şüpheli görülmesi üzerine 
müdür ve şefinin Balıkesir ve Elâzığ'a tayinleri
nin durdurulmasında müdürün, parlamenter ar
kadaşlarımın ismini istismar ettiğini bclirtmiş-
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tim. Zabıttan bu konuşmamla ilgili pasajı aynen 
okuyorum. : 

«Bu tayinin durdurulmasında çok sevdiğim 
ve bilhassa şeref ve itibarlarına saygı besledi
ğim parlamenter arkadaşlarımın isimlerinin istis
mar edildiğini gördüm.» 

Benim konuşmam bu. Buna mukabil. Başka
nın talebi üzerine isimleri okumadmı. İsimlerini 
okuyacaktım, «(Kendilerine söyledim» dediler, 
onun üzerine okumadım. 

Konuşmam bitince, kürsüden inerken Adalet 
Partisi Grubu Başkan Yardımcısı Sayın Orhan 
Kürümoğlu ve diğer arkadaşlarımın ricası üze
rine yanlarına gittim. Benden, isimleri istismar 
edilen parlamenter arkadaşlarımızın açıklanma
sını talep ettiler, açıkladım. Aynı şekilde Hür
riyet Gazetesi muhabirinin de talebi üzerine aynı 
konuşmamdaki ve zabıtlardaki mevcut hususa 
ilâveten isimleri de verdim. 

Eğer Sayın Kitaplı lütfedip konuşmamla 
enterese olsalar, bir keıe de zabıtları okusalardı, 
huzurunuza çıkarak kendi imajinasyonlarma gö
re tuluatta bulunarak bir Devlet Bakanına yakış
mayan hafifliği yapmazlardı. İliç zanetmiyo-
rum ki.... 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, «tuluatta bulu
narak»' kelimeleri sivri, onu lütfen düzeltin. 

ŞEYKF/f AKYÜREK (Devamla) — Sayın 
Başkan, aynı kelimeyi muhafaza ediyorum. Çün
kü, Sayın Bakanın konuşmasında da bir bakana 
yakışmayacak kelimelerin meveudolduğumı za
bıtla rden tespit edebilirsiniz. 

BAŞKAN •—• O husus görüşme sırasında ele 
alınırdı, ancak bir Bakana «tuluatta bulunmak» 
şeklindeki sözünüz çok sivri. Rica ediyorum lüt
fen yumuşatınız. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan 
tavzih etsin. Bu sözü geri alsın. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, böyle kelimeler ifade edilir mi? 

ŞEVKET AKYCRKK (Devamla) — Hiç zan
netmiyorum ki, Sayın Bakan «istismar» kelime
siyle «itham ve töhmet» kelimelerinin, taban ta
bana birbirinden ters mânada olduklarını bilme
sinle!'. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
tavzih etsinler. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Sayın 
Devlet Bakanı, Sayın Osman Gümüsoğlu'nun... 
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BAŞKAN —• Sözün muhatabı buradadır, sa
taşmadan dolayı söz isterler, o haklan mahfuz 
kalır. Bu sebeple siz müdahale etmeyin lütfen. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Böyle kelimelerle ifade edilir mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ben, lâzım gelen ikazı yaptım. 
Arkadaşımız ısrar ediyorlar, sözün muhatabı olan 
Sayın Bakan buradadır, isterlerse sataşmadan 
dolayı kendisine söz verilim. Binaenaleyh, lüt
fen müdahale etmeyin. 

Devam edin efendim. 

ŞEVKET AKYÜKBK (Devamla) — Sayın 
Devlet Bakanı, Sayın Osman Gümüşoğlu'nun ko
nuşmasını da dinlediği halde kendilerini entere-
se etmemiş. Kendilerinin ve Osman Gümüşoğlu 
arkadaşımızın bu husustaki beyanlarını aynen 
okuyorum. 

Sayın Bakanın ifadesi, «Arkadaşımız, bilmi
yorum Sayın Gümüşoğlu'nun söyledikleri gibi 
şahsî sebeplerle mi meseleyi buraya getirdiler.» 

Sayın Osman Gümüşoğlu'nun bu husustaki 
konuşmasında, «Yalnız beni üzen bir taraf var; 
İhtanbul PTT Müdürü ile Beyoğlu Şube Müdürü 
arasında mevcudolan bir zıddiyete bir Parlâmen
to üyesinin vasıta kılınması ve bu türlü hâdise
lerle Yüce Meclisin meşgul edilmesi beni cidden 
üzmüştür.» 

Şimdi buradan şu husus ortaya çıkıyor. O 
gün Sayın Gümüşoğlu burada yoklardır, benim 
konuşmamı dinlemediler. Maalesef zabıtları da 
okumamışlar ki. sanki ben iki müdürün birbirine 
zıt bir hareketleri dolayısıyle hâdiseyi onların 
bana gelip söylemeleri üzerine buraya getirmişim 
şeklinde izah buyuruyorlar. Kendilerinin onlar
la arkadaşlıkları dolayısıyle onların biribiıieri-
nin aralarındaki zıddiyeti öğrenebilir yahut da 
onlar, ona söylemiş olabilirler ve bu suretle de 
kendilerinin müdür arkadaşlarının ağzından bu
nu buraya getiı miş olduğunu kabul ediyorum. 

Gümüşoğlu arkadaşım da, aynı şekilde bu 
konuşmayı yaptığı halde. Sayın Bakan o konuş
mayı burada dinledikleri halde nasıl oluyor da 
iki müdürün arasındaki zıddiyeti buraya getiri
yor ve benim şahsî meselemmis gibi ele alıyor? 
Burada da enterese olmadılkarmı ve konuşulan
ları dinlemediklerini ve dinledikten sonra da bir 
kere de daha garantili bir ifade kullanmak için 
zabıtları da okumaya lüzum görmediklerini or
taya çıkarmış oluyor. 

— 585 
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Sayın Doğan Kitaplı ise, Gümüşoğlu'nun, iki 
müdür arasındaki meseleyi benim meshelemmiş 
gibi değerlendirmeye çalışması hakikaten calibi 
dikkat bir husus ortaya çıkanyor. Bir kere, 
Başmüdürle Müdür arasındaki şahsî münasebet
leri bilmeme imkân yok. Zira bu ikisini de, ko
nu ile ilgili hususları sormak için yarım saatlik 
ziyaretimde tanıdım. Bunun haricinde ne kendi
lerine, ne aile efratlarını, ne sülâlesini ve ne de 
kendilerine ait hususî hayatlarını bilmeme im
kân yok. Bugün de şurada görsem tanıyacağımı 
da zannetmiyorum. Çünkü, ancak bir soru sor
mak için kendilerini ziyaret etmiş bulunuyor
dum. 

Sayın Bakanın, yine Gümüşoğlu'nun konuş
masını ele alarak buradaki aynı ifadesini oku
yacağım : «Eğer Sayın Gümüşoğlu'nun söylediği 
gibi ise, çok daha esef "verici; bir memurun bir 
yerden bir yere alınması.» 

Muhterem arkadaşlarım; yani Gümşoğîu ile 
müşterek arkadaşları PTT Beyoğlu Müdürünün, 
Müdürlüğü sırasında kaybolan paketler içerisin
deki 78 bin dolar mevzuunu Senatoya getirdiğim 
için mi çok daha esef verici oluyor? 

Sayın Kitaplı, bir senatör ayakkabılarını çı
karacağı yeri ve şapkasını da nereye asacağını 
herhalde zatıâliniz kadar bilir. Herhangi bir 
senatör. Senatoya getireceği konuları direktif 
alarak getirmez. Sizin strüktürünüz değişik ola
bilir; ama bir senatör, sahibinin sesi değil sesinin 
sahibidir. Bunu iyi bilmeniz lâzım. 

Saym Bakan, vatandaşın kaybolan paralarını 
ufak bir mesele olarak değerlendirmektedir. Za
bıtlardan şöylece okumak mecburiyetini hissedi
yorum : «Ufak bir mesele getireceksiniz; belki de 
şahsî meselenizi buraya getireceksiniz.» Arz etti
ğim gibi şahısları hiç tanımıyorum. Kaybolan 
paraların içinde benim param da olmadığına gö
re ; bu, olsa olsa müdafaasını yaptığınız arkada
şınız Müdürle sizin meseleniz olarak mütalâa 
edilebilir. 

Sayın Doğan Kitaplı, tahkikat yapılırken bir 
memur hakkında konuşmayı doğru bulmadılar. 
Sayın Kitaplı, 19 Aralık 1972 tarihinde ben 
hâdiseyi buraya getirdim, ortaya serdim, ertesi 
gün gazetelerde bu husus açıklandığı zaman Ge
nel Müdür derhal Müdürü, müdürlük emrine çe
kiyor ve tahkikat yapılmak üzere de müfettişleri 
orada vazifelendiriyor; ama siz tahkikat başla-
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diktan 5 gün sonra âdeta tahkikatı yapanları 
telıdidedici konuşmanızla, yolsuzluğu kamufle 
edip konunun da başka istikamete çevril in esine 
çalıştınız. 

Xetiee olarak; Sayın Kitaplı, sizden hiç ol
mazsa 100'e yakın tahkikat konusu olan mevzu
lardan aşağıda arz edeceğim -4 hımışa temas et-

beklerdik. nenizi D 
Biı insisi, sizin burada ifade ettiğiniz bu arka

dan 22 . 9 . 1970 tarihinde Yönetim Kurulunun 
bir idarî kararıyle Balıkesir Şubesi Müdür Mu
avinliğine tâyin edilmiş ve de aynı Yönetim Ku
rulu 2 .10 . 1970 tarihinde bu tâyini iptal etmiş
tir. Sizin ifadeniz. Bu tâyin, Yönetim Kurulun
dan çıktıktan 10 gün sonra niçin iptal edildiğini, 
nedenlerini o zamanki Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle temas kurarak burada açıkla-
sayamız. 

2. • PTT Beyoğlu Müdürünün 1 sene zarfında. 
şahsî telefon görüşmesinden 8 bin lira borçlan
dığını ve bu görüşmeleri kimlerle yaptığını tespit 
ederek açıklasaydmız,. 

3. Müdürle teşriki mesai yapan Are Elâzığ'a 
tâyinini durdurduğu şefinin, 1 sone içerisinde 
Fatih'te 180 bin liraya bir kat satın aldığını, ken
dine 1 Opel, kayınbiraderine 1 taksi satmaldığı-
nı ve almakta olduğu maaşla bunıarı nasıl yap
tığının nedenlerini tetkik ederek Senato huzu
run a, getirseydiniz, 

•4-, Bir sene zarfında taahhütlü maddeler 
olarak 1 ayrı paket içerisinde Beyoğlu Şubesine 
gelip de kaybolan 78 bin doların, ki kaybolduğu
nu yeni Genel Müdür de maalesef «kaybolmuş
tur» diye teyit ettikleri paketler hakkında Yü
ce Senatoya izahat verseydiniz, memlekete nor
mal vazifeniz olan hizmeti yapmış olurdunuz. 

Saygılarımla. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPTI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, «sat aşma »d an 
dolayı mı? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Evet, 

BAŞKAN — Sataşmadan dolayı.. Size «Tu
luatta bulunmak», «Müdafaasını yaptığınız ar
kadaşınızla. sizin meseleniz» şeklinde, sataşma 
ile ilgili konulara aid olmak üzere, buyurun 
edendim. -

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Beni çok üzmüş olan ve bu sebeple, o za-
ıinan sadece o kısmına dokunduğum bir konu, bir 
başka vesile ile gene huzurunuza geldi. Be
nim o konuşmamın ağırlığı «filân memurun fi
lân şekilde şuradan alınması buradan alınması» 
değil, böyle ufak bir hadisenin peşine benim, 
Sayın Meclis Başkanının ve sayın senatör ve 
'milletvekili arkadaşlarınım takılmış olması idi. 
O zaman da huzurunuzda arz ettim; eğer bu 
mesele o gün bura4a konuşulurken yapılsaydı 
cevabı verilirdi, belki daha müsait, daha yumu
şak cevap verme imkânı bulunurdu; ama bura
da bunu söylemiyorsunuz, çıkıp hemen gazeteye 
beyanat verip, bırakın burada zabıtta Sayın Ak-
yürekin okuduğu gibi, «dedikodu yapıldı» şek
linde değil; «Devlet Bakanı Doğan Kitaplı ta
rafından Beyoğlu Şubesine tayin edilmiştir, Sa
yın Meclis Başkanı tarafından Balıkesir'e tayini 
durdurulmuştur ve bu meselelerde de şu,şu se
natör ve milletvekili erinin de dahli vardır» 
diyorsunuz. Mesuliyet verdiğiniz bir arkadaşınız 
olarak ben de çıkıp diyorum ki: «Böyle şey
ler söylemeyiniz, mesele bellidir. Eğer ufak bir 
zahmet edip sorsaydınız cevabını alırdınız. Bize 
sorimadan, yetkili yerlere müracaat etmeden böy
le ufak meseleleri buraya getir meyiniz. Getir-
meyiniz, çünkü eğer bu işi bu seviyeye kadar 
düşürürsek, hattâ mesuliyet alacak arkadaş dahi 
bultamıazsmız» demiştim. Bunun neresinde tuluat 
vardı anlayamadım ? 

Benim ifadelerim, daima dikkat ettiğimi gibi, 
bu yüce müesseseye ve bu yüce müessesenin 
içinde bulunan değerli arkadaşlarıma saygılı 
olmuştur. Söylediğim şu. Sayın Akyürek'in be
ğenim edikleri : 

«Ben o tarihlerde Ziraat Bankasında müfet
tiştim. Arkadaşımız, bilmiyorum Sayın Gümüş-
oğlu'nun söyledikleri gibi, şahsî sebeplerle mi 
meseleyi buraya getirdiler ve şahsî sebeplerin 
dışında olsa bile, burada Jıeııüz neticesi alınma
mış bir meseleyi şahsî yönleriyle eleştirmenin ne 
fayda getireceğini ve bunun, tümümüze teşmil 
edersek, bundan ne gibi neticeler çıkabileceğini 
sizlerin takdirlerinize bırakıyorum.» 

Mesele sadece postanede kaybolan koli me
selesi olsaydı, bunu söylemek ihtiyacını elbette-
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ki duymazdım. Mesele; postanede kaybolan koli
nin yanında, burada ifadesine lüzum olmayan, 
bumda hattâ ifade edilmemesi lâzımgıelen bir-
ta'kım, benini hiç bilmediğim, ilişkiler idi. Bu 
ilişkiler burada anlatılacak, hattâ arkadaşlıklar 
anlatılacak, bilmiyorum nasıl bu kadar yakın
dan tanınıyor bu arkadaşlıklar, peşinden beya
nat verilecek benim de ismim konulacak arka
sına, ben hiç bir şey söylemeyeceğim mesul ar
kadaşınız olara'.k. Bu mümkün mü? 

Ben ne demişim? 

«Bir süreden beri alışılagelen Devlet hayatın
da hizmet gören, Devlet hayatında sizin tarafı
nızdan hizmet görmesi için vazifelendirilen ar
kadaşlara, böyle üstünkörü, olur olmaz ve vâkıf 
ı il madiğiniz meselelerde eğer bu gibi çamurları 
atmaya devam, ederseniz, bir gün korkarımı ki 
huzurunuzda mesuliyet almak cesaretini göste
recek kimseyi bulamazsınız.» Bunun tuluat ne-
res-inde? 

Sonra ne demişim? «Aldığım bilgiye güre, ki 
ben o tarihte müfettiştim, sonraki tarihte mil
let v-e kiliydim» demişim ve aldığım bilgiye göre 
de «1961 yılında Samsun Başmüdürlüğünden 
Beyoğlu Şube Müdürlüğüne (Başmüdürlüğüne 
değil Şube Müdürlüğüne) tayin edilmiş, 1970 
talihinde de İdare Meclisi bir karar alınış; gene 
Şube Müdürlüğünden Başmüdür Muavinliğine 
tayin edilmiş. 5 - 10 gün sonra da (İdarî zaru
rettir, İdare Heyetinin kararının esbabı muci-
besi yazılmaz, yazmış) .tayini durdurmuşlar. 
Yani :> sene evvel durdurmuşlar. Ve ne demişim? 

«Bu arkadaş ne bana geldi, ne bu meseleyi 
biliyorum, ne dolaylı olarak birisini gönderdi 
ve dolayısıyle ben İm mesele ile ilgiyim», demi
şim. Şimdi de Sayın Akyürek buraya çıkar, ge
ne de «Arkadaşınızı müdafaa ediyorsunuz». 
der. 

Bir memleketli olmak, bir insanı iyi top oy
na iken seyretmek arkadşlığa kâfi ise, o Saym 
Akyürek'in ölçüleri içinde bir arkadaşlık olsa ge
rek. Ve ne demişim ? 

«Doğan Kitaplı tarafından bu Beyoğlu Şu
besine tayin edildi ve Meclis Reisi tarafından 
bunun tayini durduruldu gibi beyanat verme
nin mânasını ve de bu meseledeki faydasını an
lamak mümkün değil» demişim. Bu mu tuluat? 
Ve devam etmişim : 

«Dün Şili'den avdet eden-Sayın Meclis Baş-
kanıyle görüştüm, kendisi bana; ne kendisini 
tanıdığını, ne gördüğünü, ne de şahsiyle veya 
bu şahısla ilgili i herhangi bir şalıısla bu mese
leyi görüşimediklerini ifade etti, öyle ise bunun 
mânası ne arkadaşlar"?» demişim. Bu mu tulu
at? Vakıayı söylemişim. Ve de peşinden demi
şim ki, son olarak : 

«Nitekim sadece Meclis Başkam değil, sade
ce ben değil; birçok sayın senatör arkadaşımı 
da bu töhmetin altına eklemişler. Nedir neti
ce? Netice; bir memurun bir yerden bir yere 
tayini.» 

Yani bu meseleyi burada izah edebilmek ve
ya iki koli paketinin açılıp açılmadığını bura
da ifade edebilmek için, bizleri bu kadar, Sa
yın Meclis Reisi dahil, bunun peşine takmanın 
faydası ne, demişim. Yukarıdan beri arz etme
ye çalışmışım, demişim ki : «Bu adamı tanıımam. 
Top oynarken tanırını, o da lisede iken.» 

Bu adam tayin olmuş, ben Ziraat Bankasın
da müfettiş'nıişim. Bu adamın tayini durdu-
dulmuş, ben milletvekiMymişiım. Şimdi geliyor 
arkadşım, bunları dinledikten sonra, bu beya
natlarımı bana söylüyor «Zabıtları okumadı» 
diye. Sanki önünde benimi konuşmamın zaptı 
yokmuş gibi, «arkadaşını müdafaa eder» du
rumda bırakıyor beni. 

Sonunda bağlamışım ve de aynı dilekle bağ
lıyorum konuşmamı; «Maruzatımı burada kesi
yorum. Temenni ediyorum ki, arkadaşlarını bu 
gibi meselelerde en az kendileri kadar haysiye
tine, şerefine düşkün olan arkadaşlarını huzu-
zurunuzda incitmesinler. Huzurunuzda itibar 
yıpratmak için İni gibi tertiplere girmesinler». 

Yine aynı ağırlıkla bunu tekrarlar cümle
nize saygılarımı şunları m. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum Milletvekili) — Bu konu üzerinde 
söz is t iyonum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —•• Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTİRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum Milletvekili) — Muhterem Başkan. 
muhterem senatörler. 

Yüce Heyetinizi muhakkik ve karar heye
ti haline düşürmemek maksadıyle konunun te
ferruatına temas etmek istemiyorum. Sadece 
bir iki noktayı Yüce Heyetinize arz etmekle ye
tin ec eğim. 
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Hadise iki yıl önce cereyan etmiş; bugün, 
bir arkadaşımızın gündem dışı konuşmasıyle 
Yıice Huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Ulaştırma Bakanlığına bu hadisenin niha
yetlerim esinden sonra, yani bahis konusu olan 
.i nüdür ün görevine iade edilmesinden sonra bu 
merkez hakkında, bu şalııs hakkında Bakanlı
ğımıza herhangi bir iş'ar vâki olmamış, bir şi
kâyet vâki olmamış ve bu sebeple de bu konu 
üzerinde Bakanlık olarak 1970 senesinde ka
pandığı için durulmamıştır. 

Konu yeniden meydana çıkınca bâzı şikâyet
ler ve bahusus değerli arkadaşlarımızın müta
lâası ortaya çıkınca Bakanlık olarak konuya 
•el koyduk, PTT İdaresi mesele üzerine eğildi. 
Konu teftişe verilmiştir, tahkik edilmektedir. 
Gerekli incelemelerin sonucuna göre gerekli 
mııa rn ele yapıla c a ktı r. 

Biraz önce konuşan Sayın Akyürek'in ifade 
ettikleri ve kendisine gönderilmiş bulunan 
mektuplar da dolayısıyle bizim işimizi kolaylaş
tırmış olacak ve konunun kısa zamanda aydın
latılmasına vesile teşkil edecektir. 

Gündem dışı konuşmada bâzı milletvekili ve 
senatör arkadaşlarımızın 1970 senesinde cere
yan eclen hadise sırasında PTT İdaresine çeşitli 
istikametlerde tesirler icra ederek bu tayin 
'muamelesini iptal ettirdikleri yolunda beyan
lar yapılmış ve bu beyanlar gazetelerimize, 
kamuoyuna, efkârı umumiyeye intikal etmiş bu
lunuyor. 

Bu vesile ile şunu bilhassa arz etmek isti-
tivorum; Meclis Başkanımızın da bize yazılı 
olarak sormuş oldukları bir sual üzerine konu 
Bakanlığımızca ve Teftiş Heyetimizce incelen
miş, bu müdür hakkında arkadaşlarımızın her
hangi bir tazyiki olmadığı ve bu tazyik sonu
cunda tayin keyfiyetinin iptal edilmediği orta
ya çıkmış bulunuyor. Bu itibarla bu konu üze
rinde tekrar tekrar durarak meseleyi tartış
maya ihtiyaç kalmamış bulunuyor. Konuyu 
açıklığıyle Yüce Heyete arz ediyorum. 

Taahhütlü mektuplarla Türkiye'ye efektif 
para gönderilmesi konusu Yüce Heyetinizin 
malûmu olacağı üzere bizim usullerimiz içeri
sinde mütalâa edilebilen bir keyfiyet değildir. 
Dış ülkelerden mektup yoluyle Türkiye'ye para 
gönderilmesi bahis konusu değildir. Koli ile 
de gönderilimesi bahis konusu olamaz. Sadece 

ancak Merkez Bankası kanalıyle resmî nmanı/e-
lâtta döviz eelbedilmesi ve posta vasıtasıyle 
özel kuryelerle döviz nakli bahis konusu ola
bilir. Yoksa dışarıdan herhangi bir şahsın mek
tup içerisine para koyarak onun taahhütlü mek
tup şeklinde Türkiye'ye gönderilmesi bahis ko
nusu olamaz. Böyle bir muamele bizim kanun
larımıza göre yoktur, bu gibi bir muamele meş
ru sayılmaz. 

Bu itibarla taahhütlü mektuplarla ye-
ikûn olarak 78 hin doların Türkiye'ye 
gönderildiği ve bunun kaybolduğu yolun
daki iddiayı bu kanaldan, resmî bir mu-
•amele olarak kabul etmek ve gereğini yapmak 
esasen mümkün olmadığı gibi, bu 78 bin dolar
lık beyanın da tamamıyle göndericilerin beyanı 
olduğu anlaşılmaktadır. 78 bin midir, 178 bin 
midir, yoksa hiç mesabesinde midir? Bunu, ta-
biatıyle tespit etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla resmî makamların, bu arada yet
kili, görevli olan PTT İdaresinin taahhütlü 
mektupla gönderildiği iddia, edilen paranın kay
bından mesuliyet kabul etmesi tabiatıyle bahis 
konusu değildir. Sadece bizim resmî muamelâ
tımızda taahhütlü mektupların, kıymetli mek
tupların kaybından doğan tazmin keyfiyeti tes
pit edilmiştir. Ancak bununla yükümlüdür. 
Bunun ötesinde bir muamele yapması bahis ko
nusu değildir. 

Konu üzerinde gerek Bakanlık olarak, ge
rekse PTT İdaresi olarak önemle durmakta
yız. Beyoğlu PTT Müdürü bu tahkikat dolayı
sıyle İstanbul PTT Başmüdürlüğü emrine alın
mıştır. Tahkikatın selâmetle yürütülmesi için 

-, 
gerekli tedbirler alınmıştır. Konunun tahkika
tın sonuna kadar münakaşa edilmesinde ve bu 
istikamette çeşitli beyanlarda bulunulmasında 
bir fayda mevcut değildir. Biz ele bunun öte
sinde fazla bir şey söyleyecek durumda bulun
muyoruz. Bu itibarla konunun bu şekilde Yüce 
Senatonun ıttılaına sunulmasını mesul Bakan 
olarak uygun mütalâa ettim. 

Saygılarımla arz ederim. 

2. — İstanbul Üyesi Bifat Öztürkçine'nm, 
30 . 12 . 1972 tarik ve 14407 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan Kanun Hükmündeki Karar
nameye dair gündem d>şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine 30 Ara
lık 1972 tarih ve 14407 sayılı Eesmî Gazetede 
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yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname 2 nin 
bâzı maddeleri hakkında gündem dışı söz iste
mektedir. Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükü
metimize 1589 sayılı Kanun ile Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddelerin kaldırılmasına dair ka
nun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi ta
nınmıştır. Bu durum Anayasaya uygundur; fa
kat Hükümetimizin evvelâ Yüce Meclislere sun
duğu, sonra Millet Meclisinde müzakere edilir
ken kanım kuvvetinde birinci kararnameyi geri-
almasmın, Anayasamızın 64 ncü maddesine uy
gun düşmediği görülmektedir. Endeşimiz odur 
ki, bu usule alışmış olan Hükümetin, bütün 
Devlet memurlarının sabırsızlıkla beklediği ka
nun kuvvetinde iki numaralı Kararnameyi de 
Meclis müzakereleri zamanında geri alması du
rumudur. 

Anayasanın âmir hükmüne göre, kararna
meyi geri alma diye bir husus yoktur. Kararna
me Resmî Gazetede yayınlandığı gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur ve diğer ka
nunlarda olduğu gibi değil,, bunda öncelik ve 
ivedilik hususları sıra durumu bekletilmeden 
aerhal müzakerelerine başlanır. Eğer Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu kararname redde
dilirse, reddedildiği gün yürürlükten kalkar. 
Reddedilmeyip değişikliklere tabi tutulduğu za
man da Resmî Gazetede yayımı tarihinden iti
baren değiştirilmiş olan hususlar yürürlükte
dir. 

Amir hüküm bu olmasına rağmen, ne yazık
la bir numaralı kararnameye ait Millet Meclisi
nin 143 ncü Birleşimindeki müzakerelerde Dev
let Bakanı hiçbir gerekçeye lüzum görmeden 
Anayasanın ilgili 64 ncü maddesini de dikkate 
almadan Kararnameyi geri almıştır. Acaba bir 
numaralı Kararnamenin fiilî durumu nedir, ne 
safhadadır, yürürlükte midir, değil midir"? Hal
buki kanun hükmündeki bir kararnamenin yü
rürlükten kaldır'dması, değiştirilmesi veya red
dedilmesi gibi hususlar ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisi dahilinde olduğuna 
göre, durumu endişe ile karşıladığımı arz etme
yi bir vazife bilirim. 

Şimdi konuya geliyorum. 30 Aralık 1972 Cu
martesi günü 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanunun 1327 sayılı Kanunla deği
şik bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun Hük
mündeki Kararnameye gelince; açıkça ifade et
mek isterim ki 1589 sayılı Kanunla Devlet Per
sonel Kanununun hangi maddelerinin değiştiri
lebileceği, hangi maddelerinin kanun hükmün
deki kararname ile gelebileceği tadat edilmemiş 
olsa idi, genel bir tâbir içinde mevcut olsa idi, 
o zaman bu kararname üzerinde konuşulacak 
bir jsözü hiçbir zaman uygun mütalâa etmezdim; 
fakat biz o zaman hangi maddelerin değişikliğe 

tabi tutulacağını, hangi maddelerinin yürürlük
ten kaldırılacağını Yetki Kanununda tadat et
tik. 61 nci, 68 nci, 125 nci, 146 neı, 159 ncu, 
175 nci. 178 nci ve 232 nci maddelerin değişti
rilmesi veya yürürlükten kaldırılması için Hü
kümete Yetki Kanunuyla salâhiyet vermediği
miz halde, Hükümetimizin 'kanun hükmündeki 
kararnameye bunu ithal etmesinin. Anayasamı
zın 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına da denk 
düşmediği kanaatindeyim. Zira 2 nci fıkra şöyle 
demektedir. 

:«Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, 
belli konularla. Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. 
Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararname
lerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi 
kullanma süresinin yürürlükten kaldırılacak 
kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve ka
nun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi 
kanunla verilmiş okluğunun belirtilmesi lâzım
dır» 

Biz. yetkiyi 1589 sayılı Kanunla verdik, be
lirtiyor; ama bu kanunun hangi maddelerinin 
değiştirilmesi hususundaki tadada gelince, bu 
Kararnamede denk gelmediği görülmektedir. 
Bu affedilm'cyen büyük bir hatadır. 

Şimdi esasa geldiğimiz zaman ne oluyor? 
Gerek 657 sayılı Kanun, gerekse onu tadil eden 
hükümler Devlet personel rejiminde büyük ada
letsizlikler getirdiği halde, hele Anayasa Mahke
mesi Ek Geçici 2 nci maddenin (b) fıkrasını yü
rürlükten kaldırdığı halde ve 13 Ocak 1973 tari
hinden itibaren bu hükmün yürürlükten kalkma
sına rağmen, Hükümetin getirdiği bir karar-
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name ile Anayasa Mahmekesinin bu kararını 
hiçe sayarak 14 Ocak-1973 tarihinde bir üst de
rece ve kademe ilerlemelerine hak kazanmış 
olan Devlet memurlarının hakkını; çok özür di
leyeceğim, gasbetmek diyemeyeceğim, malî güç 
olmasa da. Devletin malî gücü diye bir şeyi 
yoktur. Devletin kasasına parayı sokan Devlet 
memurudur. Devletin kasasına para getiren 
Devlet memurunun hakkını eğer Devlet vere
mez ise, bizim hiçbir zaman vatandaşların hak 
ve hukukunu Parlâmento olarak aramaya gü
cümüz yetmez aziz senatörler. Anayasa Mahke
mesinin âmir hükmü bu olmasına rağmen, sıra
sı geldiği zaman konuşacağım. Anayasa Mah
kemesinin kararını dahi dinlemeden bu gibi ala
caklıların durumunu 6 ay sonraya itmesinin, 
hukuk devletiyle bağdaşacak bir husus olmadı
ğı inancımı kesinlikle açık ve seçik olarak ifa
de etmek isterim. 

68 nci madde, ek geçici 2 nci madde, ek ge
çici 27 nci madde, ek geçici 47 nci madde, geçi
ci 2 nci madde Devlet memurlarının kazanmış 
olduğu hak ve hukuku, müktesep haklarını izah 
eden hükümler getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. gerçekten 
konuşmanızın ilk kısmı yapıcı idi ve gündem 
dışı ile ilgili idi, Parlâmentoyu uyarmanız yö
nünden çok faydalı idi. Kanun kuvvetindeki 
bir kararnamenin Hükümet tarafından geri 
alınmasının hukukî mesnetleri yönünden ika
zınız çok doğru ve yerinde. İkinci kararname
yi analıatlarıyle eleştiriniz faydalı; ama tefer
ruata girmeye hakkınız yok. Artık bir yasanın 
teferruat maddelerini siz burada eleştirmeye 
başladınız, görüşülmesi sırasında yapılacak şe
yi şimdi burada yapıyorsunuz, bu doğru değil. 
Nereler hakkınız, nereler değildir? P>u sebeple 
teferruata ve ayrıntılara girmeye hakkınız yok 
sanırım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın 
Başkanımızın ikazına teşekkür ederim. 

Netice olarak arz etmek isterim ki. Yüce 
Mecliste Hükümet böyle bir tasarıyı tekrar ge
ri almayı arzu ederse. Anayasa ilkesine aykırı
dır. Yüce Meclisin buna sahip çıkmasını ve me
murlar arasındaki eşitsizliğin dolayısıyle devam 
etmesi hususunda uyanık durmalarını arz ede
rim. Bilhassa Parlâmentonun 08, ek geçici 2, ek 
geçici 27, ek geçici 47, geçici 2 nci maddeler 

üzerinde hassasiyetle durmalarında zannederim 
büyük bir fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Celâl Ertuğ.. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Müsaade eder

seniz hakkımı gelecek birleşimde kullanmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, gelecek birle
şimde konuşursunuz. 

3. —: Burdur Üyesi Ö. Faruk Kınayiürk'ün, 
İstanbul Adlî Tıp Tetkik Şubesinin kapanması
na dair gündem dışı demeci ve Adedet Bakanı 
Fehmi Alpaslan'ın cevedrı. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, İstanbul Adlî 
Tıp Tetkik Şubesinin mühürlenmesi hakkında 
gündem dışı söz istemektedirler. 

Buyurun Sayın Kmaytürk. 

Ö. FARUK KÎNAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım ; 

İstanbul Adlî Tıp Müessesesi Başkanı Sayın 
Doktor Muzaffer Cüldoğan arkadaşımızın, de
ğerli senatör arkadaşlarımın da dikkatlerini çe
ken 29 Aralık 1972 tarihli Hürriyet Gazetesin
deki beyanatını okumuş olmalarım tahmin et
mekteyim. Ayrıca bendeniz de bir meslekdaş 
olarak, kendilerini aynı müessesede ziyaret et
mem sırasında, sıkıntılarım belirtmişlerdir. Bu 
konu üzerine de çok sevdiğimiz değerli Adalet 
Bakanı arkadaşımız hassasiyetle eğilmişlerdir. 
Ne yazık ki sıkıntıları uzun zamandan beri de
vam etiği halde çaresi bir türlü bulunamamış
tır. 

Konu sudur: Fizik Tetkikleri Şubesi bir 
seneden beri çekilen eleman sıkıntısı nedeniyle 
kapalıdır ve halen •> bine yakın eski dosya bek
lemektedir. Bu dosyalar bahistik, grafoloji, iz 
tetkiki ve diğer araştırma konuları üzerinde top
lanmış bulunmaktadır. Uzman bulunmaması 
gerekçesiyle de bu dosyaların İteklediği w üzün
tü verici bir durum aldığı ortadadır. Adlî tıbba 
baş vuran birçok ceza mahkemesi, davayı ay
dınlatacak raporun gelmesini beklemekte ve sa
nık olan vatandaşlar da, tevkifhanelerde yük
sek malûmlarınız olduğu gibi. bu raporların gel
mesini üzüntüyle izlemektedirler. 

Ayrıca cinayet davalarım aydınlatmak için 
adlî tıp rapora verilmesi gereken balastik 
bölümde bini askın dosva beklemektedir. Bu 
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dosyalar eski dosyalardır. Yeni dosyalar, bu 
fizik tetkikleri şubesinin kapalı olması nedeniy
le, gelmemektedir ve mahkemeler dışardaki ehli 
vukuflara bu hizmetleri yaptırmaktadırlar. Bu
nun sonucu da. vatandaşların, takdir buyura
cağınız üzere, dışardaki ehli vukufa ödedikleri 
para. bir dosyanın tetkikinde 10 - .15 misli fazla 
artmaktadır. Bakanlık büyük bir titizlik ve 
ilgi ile buraya fizik tetkikleri elemanları bul
mak" gayreti içine girmiştir ve çok uğraşmışlar
dır. Bilhassa çok sevdiğimiz Bakan arkadaşı
mız. bu iş üzerine çok eğilmiştir; ama her ne
dense bu işe bir çözüm yolu bulunamamıştır. 

Hatırlayacağınız üzere aynı konuyla ilgili 
bundan 4, 5 ay OA'vel değerli senatör arkadaşım 
Ömer Leuzal Bey de bir konuşma yapmış ve 
tıbbî adlinin ihtiyaçlarını, bilhassa binanın ye
tersizliğini ve personel yetersizliklerini dile ge
tirmişti. Bu defa konu, eleman sıkıntısıdır. Ben 
İleninizin gördüğünü tahmin etmekle beraber, 
gazetenin kupürü huzurunuza getirmeyi arzu et
miş olduğumu belirtmek isterim. Burada değer
li Başhekim arkadaşımız, bu şubenin kapısına 
kilit vurulduğunu beyanatiyle ortava koymak
tadır. 

Takdir buyuracağınız üzere bahistik, grafo
loji ve iz tetkiki ve diğer konuların araştırıldı
ğı fizik tetkikler şubesi, mermilerin hangi si
lâhtan atıldığı, mesafe tayinleri, yazı. imza ve 
sene-t sahtekârlıkları gibi olayların maddî de
lillerini tetkik etmektedir. Bu şubenin kurulu
şunun nedimleri de budur. 

Arz ettiğim gibi suçlu veya suçsuz birtakım 
sanık ve tutuklu olaıak bulunan vatandaşları
mızın, senelerce bu şubenin eleman bıılunama-
iıia nedeniyle kapalı kalması sebebiyle ıstırap 
çekmesini. Cumhuriyet hükümetlerinin bu işi 
halledememesini, üzüntü ile karşılıyorum, mil
lerime bu muameleyi reva göremiyorum. «Mil
letin ıstıraplarına seyirci kalınması» ifadesini 
ben çok ölçülü bulurum, bunu diyemiyorum ve 
eleman bulamama diye telâkki ediyorum. 

Sözümü de yine tekrar ederek Sayın Bakan 
arkadaşımızın, çok ilgi gösterdiği ini konuya 
ve ikinci bir arkadasınız olarak benim getirdi
ğim bu konuya, 5 - G ay evvel Ömer Ucuzal in 
getirdiği bu konuya, bilhassa ya'kinen eğildiği
ni bildiğim Sayın Bakan. arkadaşımızın el koy
masını rica ediyorum. Çünkü Tıbbı Adlî mües

sesesi. arz etliğim gilbi dosyalarıyle, şümulüyle, 
hizmetleriyle adlî konularda. Devletin adaletini 
ortaya çıkaran ve büyük hizmet yenm bir mü
essesedir. Mevzuun ciddiyetini çok iyi takdir 
edim Bakanlığın ve başta Bakan arkadaşımızın, 
ele almış olduğu bu konuyu süratle çözeceğine 
güveniyor ve tekrar âcil gayretlerini ve hassa
siyetle üzerinde durmalarını rica ediyorum. Bu 
müessesenin kapanması sebebiyle aşağı - yuka
rı bahsettiğim gibi '•) bin dosya sahibi sanıklı 
adaletin, tecellisini beklemektedir. Ayrıca, bu 
müesseseye gerekli elemanın bulunmasıyle yeni 
dosya açılanların da dışarda ehlivukuflara faz
la paralar ödeyerek, muayene veyahut rapor 
almaları gibi aksaklıklar önlenecektir. Tıbbı 
Adliyede hekim olan arkadaşlarını çok iyi bilir; 
buraya heves eden arkadaşlar olmuyor, o ne
denle de hekim sıkıntısı çekiliyor. Bu müessese
yi genç, değerli Bakan arkadaşımın mutlaka kı
sa zamanda kalkındıracağına güvencim var. 

Bu güvençle Bakan arkadaşımızın tevkifha
nelerde saniik olan vatandaşların ıstıraplarına 
çare bulacağını inançla ifade eder, kısa zaman
da bu konunun çözüleceğini duymak bahtiyar
lığım bize Bakan arkadaşımızın ulaştırmasını 
boklcr, hepinizi saygı ile selâmlarını. (Alkış
lar) 

ADALLT BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(•Artvin) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
gündem dışı söz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, gündem 
dışı buyurun. 

ADALET BAKANI FLUMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım ; 

Sayın Kınaytürk arkadaşımın dokundukları 
Adlî Tıp Meclisinin çalışmalarına mütedair hu
suslar, hakikaten bir dert olarak Hükümetini
zin karşısmdadır ve topyekûn toplumu alâka
dar eden de bir konudur. 

Değerli arkadaşımızın bu vesile ile hakkım
da gösterdikleri teveccühe teşekkür ederim. 
Çok temenni ederim ki, teveccühe lâyık bir ne
ticeyi en kısa zamanda elde edebilelim. 

Adlî Tıp Meclisi uzun zamandan beri âde
ta çalışamaz hale gelmiş bulunmakta idi. Göre
ve başladığımın hemen ertesi günü fiilî tedbir
le! e tevessül etmekle beraber. Adlî Tıp Meclisi 
Kanununun artık yetersizliği görüldüğü için 
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bir hazırlığa geçtik ve bir Adlî Tıp Meclisi Ka
nunu tasarısı hazırlamak suretiyle bakanlar 
seviyesinde tetkik sunduk. Bâzı bakanlıkların 
görüş ayrılığı içinde olması nedeniyledir ki, ta
sarıyı Yüce Meclislere sevk etmekte biraz ge
cikmiş bulunuyoruz; anı a bu yakın günlerde 
böyle bir imkâna kavuşabileceğimizi ümidedi-
yorum. 

Fiilî tedbirler mevzuubahisti. Adlî Tıp Mec
lisinde üye olan veya herhangi bir şubenin uz
manı bulunan, başında olan zatın bugünkü şart
lar içerisinde çalışmasını beklemek, fedakârlık 
beklemenin çok ötesine taşmış bir hakle bulunu
yordu. Zira, pratisyen hekimlere dahi yan öde
melerin verilebileceği bir zamanda. Adlî Tıp 
Meclisi üyelerine nasıl olmuşsa, neden olmuşsa 
bu yan ödemeler verilmemiş bulunuyor. Bu 
mevzuu evvelâ ele aldık ve hallettik. Bugün iş
güçlüğü ve teminindeki zorluk yan ödemelerin
den Adlî Tıp Meclisi üyelerini faydalandırma-
ya başlamış bulunuyoruz. Bu sayededir ki, şim
diye kadar münhal olan ve hiçbir kimsenin mü
racaat etmediği bir kısım üyelikler için müra
caatlar vâki oldu ve bunlara atamaları da yap
tık. Bugünlerde işe başlamış olacaklardır. 

Fizik şubesi hakikaten çok zamandan beri 
çalışmıyor. 657 sayılı Kanuna göre ek ödemeler 
yapmak suretiyle, başka müesseselerdeki şahıs
ları çalıştırmak: mümkün olmadığı içindir ki, o 
yolu da elde edememiş bulunuyorduk. Bu defa 
tetkikinize sunmuş olunan ve yakında Yüce Mec
lislerin tetkikinden ve tasvibinden geçecek olan 
yetki kararnamesine müsteniden çıkardığımız 
personel mevzuatında, özellikle mesele üzerinde 
durdum ve bal estik uzmanları ile fizik uzman
larını ek ödemelerden faydalanabilme imkânı
na kavuşturucu bir madde de getirmiş olduk. 
Bu şubenin işlerini ya hemen eleman temin et
mek suretiyle veya edemezsek, başka müesse
selerdeki zevata ek ödem'elerde bulunmak sure
tiyle halletmenin yolunu şimdilik açtık. 

Bendeniz de meslek hayatı içerisindeyim ve 
Adlî Tıp, ceza adaletinde son sözü söyleyen en 
yüce bir mevki olarak bilinir. İstanbul'a yaptı
ğım iki seyahatimin ikisinde de Adlî Tıp Mecli
si meseleleriyle meşgul oldum. Bir defa binası 
içine girilemeyecek şekilde ve ağır şartlar içe
risindedir. Hakikaten senede 32 - 33 bin dosya 
gelmektedir. Bunun altından çıkmak da kolay 

değil. Meclis Başkanının heyecanım takdir et
mek lâzım. Meseleye bütün gönlü ile sarılmış 
bir arkadaşımızdır. Kendisi ile aynı ıstırabı 
paylaştığımız çok oldu. Evvelâ bina vaziyetini 
halledelim dedik. Değerli arkadaşımızın İra ko
nuşmalarından faydalanmak suretiyle arz ede
yim ki. Adlî Tıp Meclisini yeni binaya kavuş
turmak teşebbüslerimiz tamamlanmış, ihale im
kânları doğmuştur. Yakın günlerde ilk kısmın 
ihalesi yapılacaktır. Diğer kısımların ihalesi de
vam edecektir. Pek cüzî bir sahada kamulaştır
ma konusunda bir ihtilâf olmuş, o da halledilir. 
edilmez ABC1 bölümü olarak inşa edilecek olan 
Adlî Tıp binası bu şekilde tamamıyle ihale mev
zuu olacak ve inşallah kısa zamanda içerisinde 
bitmesine çalışılarak istikbal için iyi bir çalış
ma zemini elde edilmiş olacaktır. 

Bugünlerde üzerinde durduğumuz bir- konu 
daha vardır; Adlî Tıp Meclisi üyeleri ve uz
manlarının kadrolarının birinci dereceye, geti
rilmesi ve bu şekilde daha aşağı kadrolarda ça
lışan elemanların hiç olmazsa aşağıdaki farktan 
istifade etmek suretiyle buraya biraz olsun ilgi 
göstermelerini temin etmek gibi bir yolu tut
tuk. Mesele Personel Dairesinden bugünlerde 
çıkacak ve Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakan
lığı arasında bir anlaşma ve görüş birliği hâsıl 
olmuştur. O konuyu da öyle hallettiğimiz za
man, biraz daha iltifat etme imkânlarını elde 
etmiş olacağız. 

•Arkadaşımızın buradaki beyanlarından ötü
rü hassaten teşekkür ederim. Bu sözleri ile ger
çekten heyecanla üzerine eğildiğim bir konu
da. ihtiyacı değerlendirme bakımından benim 
teşebbüslerimi kuvvetlendirici bir çalışmada bu
lundular. Çok ümidediyorum ki. kısa zamanda 
şikâyetin aslı bir dereceye kadar hafifletilmiş 
olur; ama istikbalde muzaf çalışmalarımız da 
devam ediyor ve Adlî Tıp müessesesini kendisin
den beklenen bir hale getirmenin tam yoluna 
gireceğimizden emin bulunuyorum. O günü kı
sa zamanda arkadaşımla beraber inşallah kut
layacağız. 

-Saygılar sunarım. 

-/. -— Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet İzmcn'e, Devlet Ba
kam İsmail Arar'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/240) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyurum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vumu a Bakam Mehmet İzm en'in dönüşüne ka
dar;. Millî Savunma Bakanlığına. Devlet Baka
nı İsmail Arar'm vekillik etmesinin. Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun »-örülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Simav 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN Bil sileninize, sunulııı 

5. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlı
ğının, komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimi
ne dair tezkeresi. (3/233) 

BAŞKVN -^ Dilekçe Karma Komisyonu se
cim sonuçlarını bildiren vazıvı okutuyorum. 

Cumhuriyet .Senatosu Yüksek Başkanlığına 

140 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğin
ce Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı 
için 27 . 12 . 1972 tarihinde yapılan gizli se
çim sonunda ilişik «ayrılma heyeti raporunda be
lirtildiği üzere : 

Başkan : Selâhattin Acar (Ordu Senatörü) 
Başkanvekili : Nihat Kale OSamsun Millet

vekili ) 
Sözcü : Ali İhsan Ulubahşi (Afyon Karahi-

sar Milletvekili) 
Sözcü : Muzaffer Yurda kul er (Tabiî Üye) 
Kâtip : Ali Alkan (Kırklareli Senatörü) 
Kati]) : Orhan Kürümoğlu (Bitlis Senatörü) 
Seçilmişlerdir. 
Saygı ile arz olunur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Ordu Senatörü 

'Selâhattin Acar 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulur. 

IV. , GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Haceti epe Üniversitesi kurulması hak
kında 4 . 7 . 1967 tarik ve 892 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları M. Mec
lisi : 1/689; ('. Senatosu : 1/112) (S. Sayısı : 
185) (1) 

BAŞKAN — Gündem ile ilişkin önergeler 
vardır. Daha önce Karadeniz Teknik Üniversite
si adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkında 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin "Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporu görüşülmeye başlan
mış idi. Yüksek Heyet bu kanun teklifinin ön
celikle görüşülmesine karar verdiği ve görüş
meler başladığı için. bu yasanın görüşülmesine 
devam edeceğiz. Ancak, gündemle ilişik diğer 
önergeler vardır, onları da okutacağım; hem 
Yüksek Heyetiniz bugün hangi yasaların görü
şüleceğini bilir ve sayın üyelerin dikkati top-

(1) 185 S. Sayılı husmaıjazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

lanmış olur. hem de diğer gündem maddeleri
nin görüşülmesini bekleyen Devlet memurları 
boşu boşuna beklememiş olurlar. Bu sebeple. 
yerilen önergeleri okutuyorum. 

Şimdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi görü
şüldükten sonra ele alınmak üzere Hacettepe 
Üniversitesi ile ilgili olarak verilen önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «iki defa görüşülecek isler» bölü
münün 1. nci görüşmesi yapılacak işler kısmın
da yer alan, Hacettepe Üniversitesi kurul mas? 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısının Hacettepe Üniversitesi
ne kalkınma plânında öngörülen hedefleri ve 
amacı gerçekleştirebilmesi ve öngörülen seviye
de eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını 
temin etmek üzere gerekli imkânları sağlayıcı 
mahiyeti gözetilerek, gündemdeki bütün işlere 
öncelik tanınmak suretiyle ve ivedilikle görü
şülmesini aı-z ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
M. Faik At avurt 
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B A Ş K A N —- Görüşülmesine başlanan Kara
deniz Teknik Uniyersitesi k a n u n u teklifinin gö
rüşülmesinden sonra ele a l ınmak üzere diğer iş
lerden önee görüşülmesi şart ı ile sözü geeeıı Ha
cettepe Uniyersitesi ile ilgili kanun tasarıs ının 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Hacet tepe Üniversitesi ile ilgili kanun tek
lifi görüşüldükten sonra Toptancı Haller i Ka
n u n u teklifinin görüşülmesine geçilecektir. Zi
ra l)iı, 10 Ocak 197o tar ih ine k a d a r görüşülmesi 
gerekli ve müddet inde çıkması icabeden bir ka
nun teklifidir. 

Böylelikle bugün görüşülecek hususlar tes
pit edilmiş bu lunmaktad ı r . 

3. — Karadeniz TcJntik 1'nircrsitcsi advıle 
T rnhzon'du hir üniversite kurulanışı hal-J;ında-
/<>' 6591 sayılı Kanuna e/r kanun teklifinin Mü
fit Meclisince kabul olunan metni re CumJıuri-
yd Senatosu Millî Eğitim re Bütçe re Plân ko-
rnisijonlan raporlar] (M. Meclisi : 2/71,2; C, Se
natosu : 2/33) (S. Sayısı ; 165) (1) 

B A Ş K A N — Komisyon?.. Burada la r . 
Hükümet ?.. Hükümet adına Yüksek Öğretini 

Gend Müdürü Sjiyııı Nazmi Yıldız birleşimi ta-
kibedeceklerdir . 

Söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyo-
uım : Sayın Kürümoğlu , Sayın Karaman . Sayın 
Hoca oğlu teklifin tümü üzerinde söz almışlar
dır. 

Sayın Kürümoğlu. buyurunuz . 
S U P H İ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, grubum adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu , Sayın Ka

raman grubu adına söz istedikleri için takad
düm haklar ı vardır . Buyurunuz Sayın Kara
man. 

M. B. (d. ABINA SUPHİ KARAMAN (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan. Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeler i ; 

Yakın zamanlara k a d a r yurdumuzun başlıca 
büyük şehirlerinde üniversi te v a r d ı ; İs tanbul 'da , 
Anka ra ' da . Bundan .15 sene kada r (ince bu üni-

(1) 165 S. Sayıl) basmayazı 28 . 12 . 197 
tarihli 16 no Birleşim tutanağına eklidir, 

versiteleri daha başka şehirlere de yaymak gibi 
bir hava esti. Bunun olumlu, ya da olumsuz 
yönleri bulunabi l i r ; her ne ise. Buna göre 
İzmir 'de Ege Üniversitesi, Erzurum'da Atatürk: 
Üniversitesi, Ankara ve İ s tanbul 'da t ek ra r yeni 
yeni üniversi teler kuru ldu . Bir de 1955 sene
sinde çıkarı lan bir kanun ile Trabzon 'da Kara
deniz Teknik Üniversitesi ismi al t ında bir üni
versite açılmış bulunuyor . 

Bugün, şimdi huzurunuzda bulunan İm ka
nun teklifi ile de Karadeniz Teknik Üniversite
sinin bugüne k a d a r geçirdiği birçok aşamaları 
ve gelişmeleri içerisinde yeni bir merhalesine şa
hit oluyoruz. Bir kadro tahsisi ve yeniden iki 
fakülte kurulması gibi bir dunun la karşı kar.şı-
yayız. 

Bendeniz bu konuşmamda hir üniversite lıan-
ül şar t lar la yeni fakülteler açar. ya da bir üni
versite yeniden hangi şar t lar la açı l ı r : açmaya 
gerek var mıdır, yok mudur?. . . Bunlar ı detayla-
riyle eleştirecek değilim. Bunlar ı başka bir 
konuda, yakında «reform» ismi alt ında gelecek 
olan Üniversiteler Kanununda geniş bir şekilde 
eleştireceğiz. 

Şimdi bu rada gelişmesi bakımından son de
rece önemli bulduğumuz Karadeniz Teknik Üni
versitesinin ilgili konular ına değinmek istiyo
rum. Bu nedenle bu kanun teklifinin tümü 
üzerinde konuş tuk tan başka, bir de geçici bilin
ci madde üzerinde söz talep edeceğim ve İm ne
denle meseleyi biraz daha açıklığa, kavuştura
bilmek iein s ta tü ler i biraz detaylı anla tmak du
rumunda kalacağım. 

Evvelâ. Karadeniz Teknik Üniversitesini 
bugünkü kanunî s tatüsü ve bu s ta tüsünün geliş
mesi ne merkezded i r : Bunun hakkında kısa 
bir maruzat ta bu lunmak ist iyorum. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin ilk defa 
olarak 20 Mayıs 1955 ta r ih ve 6594 sayılı Kanun 
ile kurulması cihetine gidi lmişt i r : «kurulmuş
tur» değil, «Kurulması cihetine gidilmiştir'.» 
Bu kanun birkaç maddeden ibare t t i r ve başlıca 
maddeler ini okuyorum ; 

Geçici madde üzerinde Anayasa Mahkemesi
nin bir karar ın ı açıklayacağım ve bu Üniversi
tenin özerklik' durumuna ilişkin görüşlerimi de 
ortaya koyacağım. Bu nedenle kanunî s tatü
lerini önceden kısaca arz etmekte fayda görüyo
rum. 
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6.7)94 sayılı 20 Mayıs 1955 tar ih l i Karadeniz 
Teknik Üniversitesi kurulması hakk ındak i ka
nunun l)irinei maddesi : 

«Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir Teknik Üniversite tesis etmek için 
lüzumlu fakülte, enstitü? ve diğer yüksek öğ
ret im ve araşt ı rma müesseselerini ku rmak üze
re gerekli muameleleri yapmaya 31 arif Vekili 
salahiyetlidir .» 

Dil, '1955'in dilidir. Daha neler var iç inde; 
ama su antla dil konu.su önemli değil Metinden 
okuduğum dil. benim konuştuğum arı dil değil
di r. 

Demek ki. bu madde ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi kurulmuş değil, Karadeniz Teknik 
Üniversitesini açmak üzere, bâzı fakültelerin 
kurulması iein gerekli muamelelerin yapılmasına 
Millî Eğitim Bakanı yetkili kılınmıştır . Madde 
b u d u r ; yani üniversite diye kurulmuş bir şey 
yok. 

İkinci maddesi : «Karadeniz Teknik Üniver
sitesi. ilci fakültenin kuruluşunun ikmali ve ted
risata aeılmasıyle Üniversi teler Kanununda mu-
sar rah bütün hak ve veeibehu-le hükmî şahsiyet 
iklisabeder.» 

Yani buu'ünkü Anavasamızın metninde «Ka-
«nzork» (Jeyımb'i'inı kapsa-

U'ünkü terimlerde. Ancak' iki 

mu tüzel kişiliği» 
yan bir ifade var. <• 
fakültesinin açılmasından sonra İm haklara sa
hil) olacağı ifade edilmiştir, bu madde içerisin
de. 

Yine onun geçici maddesinde sürüyoruz, ki 
o maddi ' bilâhara, 2 - '•) sene evvel Anayasa 
Mahkemesi ta raf ından iptal edilmiştir. 

«Muvakkat madde 1. — Bu kanunun o ncü 
maddesi gereğince hükmî şahsiyet ikt isap edin
ceye kadar.. .» Özerklik kazanmeaya kadar , ka
mu tüzel kişiliği kazanmeaya kadar . «...Kara
deniz Teknik Üniversitesi tedris elamanları 4936 
sayılı Üniversi teler K a n u n u n d a k i derece ve sa
lâhiyeti haiz zavat aras ından Maarif Vekilli
ğince tayin olunur.» 

Diğer üniversitelerde görmediğimiz bir şey; 
bu madde Millî Eği t im Bakanının tâyin edece
ğini bel i r t iyor ; ki bu madde, biraz evvel de arz 
ett im, bir olay üzerine Anayasa Mahkemesi ta
raf ından ip ta l edilmiştir. 

Bi r de geçici 2 nei madde de, «Muvakkat 1 
nci maddede yazılı fa'kültelerin başında o fa

kül tenin profesörleri arasında Maarif Vekilin
ce tayin edilen bir dekan bulunur.» 

Rektörün tayini hususunda bir hüküm yok ; 
fakat dekanın Millî Eğitini Bakanı taraf ından 
tayin edileceğini açıklayan bir madde var. 

Bunun dışında, taşınmaz malları üniversite
nin nasıl ikt isap edeceği, bağışların vergiden 
muaf tutulacağı gibi bâzı maddeler var. 

T3und.au sonra, üniversite kuru lmuş veya ku
rulma faaliyetleri içerisindeyken. (Henüz öğre
tim faaliyetleri filân yak. Millî Eği t im Baka
nının yetki ler i var ) ilik defa olarak .19 Eylül 
1963 tar ihinde iki fakültenin kurulmasına ka
rar verilmiştir. Şimdi o kanunun bâzı ilgili mad
delerini arz etmek ist iyorum. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları bağlı filân cetvellerde gösterilmiştir di
yor. Yani, ilk defa kuruluş kadrolar ı başlıyor. 
Ondan sonra, ek görevlerden ve tazminat lar ın 
nasıl verileceğinden filân bahsediyor ve geçici 
birinci maddesinde ise, 6594 sayılı Kanunun ge
çici ikinci maddesi değişt i r i l iyor; yani 1955 se
nesinde çıkarı lan kanunun ikinci maddesi de
ğiştiriliyor. Şöyle ki : 

Tüzel kişilik kazanmeaya kadar Karadeniz 
Tdknik Üniversitesinin başında aylıklı profesör
lerden Millî Eği t im Ba'kaınnm teklifi üzerine 
müşterek karar la tay in edilen bir rek tör ; fa
kül teler in başında da, aylıklı profesörlerden 
Milli Eğit im Bakanınca tayin edilen birer de
k a n bulunur . 

Rektörün ve dekanın Millî Eği t im Bakanın
ca tayin edildiklerini emreden bir madde. Bir 
de yine, «Tüzel kişilik kazanmeaya kadar» di
yor. Yani. henüz daha tüzel kişiliği yok sayı
yor. 

Ondan sonra 1965 senesinde çikan 535 sayılı 
ikamın var. Bu kanun, tamamiyle tazminat lar ı 
i lgilendiren maddeleri ihtiva ediyor. Öğretim 
görevlilerinin brüt maaşlar ının c/c 75'i oranında 
mahrumiyet ödeneği almalarını düzenleyen bir 
kanundur . 

Nihayet biraz daha şümullü ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin özerkliğini ebediyen kal
dırmayı, geriye a tmayı öneren bir kanun tasa
rısı geliyor. Bu tasar ıda, 1955 senesinde çıkan 
kanunun içersindeki «kuruluş tamamlanıncaya 
kadar» ibaresini açıklığa kavuş turuyor . 
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1 nci maddesinde diyor ki; «20 Mayıs 1955 
tarihli, 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversi
tesi adıyla, Trabzon'da bir üniversite kurulma
sı hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Bir fakültenin kuruluşunun tamamlanması, 
o fakültenin kadrosunda profesörler kurulunu 
tenkil edecek aylıklı en az altı profesörün bu
lunmasına bağlıdır.» 

Ne o gün, ne de bugün, ne de yarın biraz 
sonra ortaya koyacağım bâzı maddelerden ötü
rü bu fakültenin kadrosunda aylıklı ve kadro
ya tayin edilmiş altı profesörün bulunması 
mümkün olamamıştır. Olamayacağına göre de, 
olana kadar; (ki, olmaması sağlanmıştır) baş
ka maddelerde kamu tüzel kişilikleri tamamiy-
le bertaraf edilmiş oluyor. Yine burada yeni 
'kadrolar eklenmiştir, mahrumiyet ödeneği ora
nı bâzı kayıt ve şartlarla c/c 75'ten, % 100'e çı
karılmıştır. Bir de, geçici bir maddenin içeri
sinde bir fıkrayla, mahrumiyet ödeneklerinin 
% 100'e çıkarılmasının yanında, geçici görevle 
bu üniversitede görev alan öğretim görevlileri
ne ayrıca 100 lira günlük tazminat verilmekte
dir. Geçici görevi böylelikle primle teşvik eder 
duruma gelince, kadroya hiç kimse tayin ol
muyor. Halbuki, 1 nci madde «Kadroya tayin 
edilmiş altı profesörün bulunması halinde...» 
bir fakültenin kuruluşunun tamamlanacağını 
bildirmiştir. Demek ki, bir fakültenin kuruluşu 
hiç bir zaman tamamlanamayacak. tamamlan
madığı için de kamu tüzel kişilikleri ve özerk
likleri sittin sene mütemadiyen geriye gitmiş 
oluyor. 

Arkadaşlarını, Karadeniz Teknik Üniversite
sinin gelişme durumu 1963'e kadar bir nüve, bir 
çekirdek halindedir; falkait biç bir faaliyet yok
tur. 1968 - 1964'ten itibaren 210 öğrenciyle eği
time başlamış, bütün üniversitenin 2 profesör 
ve doçenti varmış, sonra bu zaman içerisinde 
artmış ve nihayet 1971 - 1972 yılında 4 fakül
teye karşılık 1755 öğrencisi olmuş, 4 fakültede 
kadrolu olarak hepsi 19 profesör ve doçent top
lan aibilmiş. Ayrıca, öğretim görevlisi ve uzman
larda 41 civarında olmuş, asistanlar çoğalmış; 
ama kadroya tayin edilmiş profesör ve doçent 
sayısı bütün üniversite için 19'u aşmamış. Bu 
arada 1971 yılma kadar Karadeniz Teknik Üni
versitesi için Devlet yatırımları 250 milyonu 

bulmuş ve şimdi açılmakta olan diğer fakülte
lerle bu yatırımlar 500 - 600 milyonu bulacak. 

Bu noktaya gelmişken arkadaşlarını, küçük 
bir başlıkla bir noktaya değinmek istiyorum : 
Yurdun istidatlı bölgelerinde üniversiteler aç
mak, yeni fakülteler açmak bir bakıma orala
ra ilmî, bilimi, tekniği götürme bakımından fay
dalı görülebilir; ama bu faydanın yanında, öğ
retim kadrosunu bu noktalara ulaştırmadığınız 
müddetçe, bu kuruluşların hepsi fanatik, hava
da kalmış, eğitim durumları tamamiyle sarsıl
mış bir hale getirilmiş olurlar. 

Aynı hal liselerde görülmektedir. Hani bir 
zamanlar her ilde bir lise, her büyük ilçede bir 
lise sloganları, sonradan her- ilde bir imanı ha
tip okulu sloganları vardı, bunları biliyorsunuz; 
ama üniversite imtihanlarında görülmektedir 
ki, İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen öğren
ciler üniversite imtihanlarını daha büyük oran
da kazanmakta, buna mukabil, herhangi bir il
çede açılmış olan: liseden herhangi bir küçük il
de açılmış olan ıliseden öğretim kadrosu ta
mam olamadığı için gelen öğrenciler, buralar
dan mezun olan öğrenciler, üniversite kapıların
da imtihan kazanamamaktadırlar. Demek ki, 
bu türlü bir mühür, bir müdür şeklinde açılan 
okullarda yeterli eğitim yapılamıyor. O takdir
de «Oraya bilim götürdük, okul götürdük» de
menin hiç bir anlamı kalmıyor. Hattâ, o kadar 
zararı var ki, oradan yetişen çocukların daha 
büyük kademelere aşamaları ve oralara imti
han verip girmeleri önlenmiş oluyor. 

Halbuki, aynı masraflarla, aynı yatırımla
rın daiha azıyla, oradaki çocukları burslu ola
rak, büyük şehirlerde yurtlar temin etmek- su
retiyle eğitme cihetine gitsek, o çocuklar da 
kendini büyük şehirlerdeki geniş öğretim im
kânları içerisinde görecekler ve dolayısıyle üni
versiteleri ve daha büyük kurumlardaki imti
hanları başarma olanağına sahip olacaklar. 

Aynı durumu şimdi Karadeniz Teknik Üni
versitesi için ortaya koyabiliriz. Bir Karadeniz
li bu sözlerimi yanlış telâkki edebilir; ama bu
güne kadar 250 milyon yatırım yapılmış ve şu 
birkaç yıl içerisinde Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
da 160 - 170 milyonluk bir yatırım öngörülmek
tedir. 400 milyonluk yatırım, öğrenci sayısı 
1700 - 2000 - 2500. Arkadaşlarım bu 2500 öğ
rencinin hepsine ayda 400 lira burs verseydiniz, 
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bu bursun karşılığı bir senede 10 milyon lira 
eder. Kaldı ki; karşılıksız bursta verilmiyor, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu döner sermaye ha
linde burs yerme gibi bir düzene de girebiliyor. 
Demek ki, 400 milyonla büyük şehirlerde 40 se
ne bu bölgenin öğrencilerini bedava okutmak 
imlkânma sahip olurdunuz. Bu basit bir hesap, 
ama ben demek istemiyorum ki, bu gibi yerle
re üniversiteleri götürmekten illâ kaçınalım. 
Hayır!.. Öğretim görevlisini de baraber götür
sek, meseleyi sadece ucan profesörlerin inhisa
rından çıkarıp, öğretim rotasyonunu sağlayacak 
bir düzenle buralara gidebilirsek, götürelim; 
ama bu düzeni sağlayamazsak arkadaşlarım, 
üniversite mezunu diye. öğretim kadrolarını 
tam götüremediğimiz yerlerde belki yarı mü
nevver insanlar, yarı aydınlar yetiştirmiş ola
cağız. Tıpkı liselerde yaptığımız gibi. 

Tümü üzerinde maruzatta bulunurken, bir 
de bu kanun nasıl oluştu, bunun hakkında kısa 
bir eleştiri yapmak istiyorum : Bilindiği gibi 
bir tekliftir, tasarı değildir. Oysa, bu kanun 
Yüce Senatonun huzurunda bulunan şekliyle, 
bir kadro tahsisi kanunudur. Kadro tahsis ka
nunlarının parlamenterler, yasama görevine sa
hip kişiler tarafından teklif olarak getirilmesi 
olanak dışıdır. Bir parlamenter bu kadar deta
ya giremez, bu kadar şeyi bilemez. Şu halde. 
kadro tahsislerinin tasarılar halinde getirilme
si lâzım. Oysa. önümüzde bulunan metin, bir 
tekliftir ve teklifin başında «Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 8 arkadaşının» diyor. Oy
sa. imzaları okuduğumuz zaman, 8 arkadaş de
ğil. 11 arkadaş oluyor; yani başlığı ile, imza 
sahiplerinin sayısı arasında bile bir çelişki var, 
gözden kaçan bir çelişki var. İlk imza sahibi 
ve yanında Trabzon milletvekilleri ve senatör
ler, bakanluk görevi yapan bir kişi hariç parti 
farkı gözetilmeksizin 10 kişi imza atmışlar; ama 
teklifin başında «Ahmet Şener ve 8 arkadaşı» 
diyor. 

Şimdi, meselenin bir kadro kanunu halinde, 
ama teklifler halinde getirilmesinin bir acaipli-
ği var. Biraz evvel arz ettiğim gibi, kadro tah
sis kanunlarında bulunması lâzım gelen bütün 
detayı ihtiva eder bir teklif olarak gelmesi ge
rekir. Demek ki, bu arkadaşlar aslında çalış
mışlar, bir koordine sağlamışlar. Belki bu ara
da birşey daha eleştirilebilir; kadro tahsisini 

tasarı halinde getirmekte Hükümet geç kalmış, 
ona önderlik yapmalk istemişler, belki faydalı 
da olmuşlar. 

.•Teklifin gerekçelerinde bâzı yadırganacak 
hususlar da var. Bir kere teklifin Millet Mecli
si Geçici Komisyonuna girmeden evvelki 1 nci 
maddesinde aynen şöyle deniyor. 

«Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi uyarınca Karadeniz 
Teknik Üniversitesine bağlı olarak Trabzon'da 
Tıp Fakültesi ile Yerbilimleri Fakülteleri kurul
muştur.» 

Yani. teklif sahipleri bunu yeniden kuru
yorlar. Gerekçede bunu şöyle açıklıyorlar : 

«Hacettepe ve Karadeniz Teknik Üniversite
lerini temsilen Rektör Profesör Dr. İhsan Doğ
ramacı ile. Rektör Profesör Dr. Ekrem Göksu 
arasında 17 . 5 . 1972 tarihinde imzalanan 10 
yıl süreli protokol gereğince, Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesinin koruyuculuğu altında, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
kurulmuştur.» 

Böyle bir protokolün imzası ve bu kanuna 
madde olarak konmasının tek: nedeni; yani as
lında fakülte kurulmuş, faikülte kurulmasına 
Üniversite Senatosu karar almış; Millî Eğitim 
Bakanlığı da karar almış. Biraz sonra onu da 
eleştireceğim. Hangi şartlar altında bir fakülte 
kurulur, onu da eleştireceğim. 

Bunun madde metnine almanın tek nedeni, 
özellikle öğretim üyesi temini konusundaki zor
lukların ilgili üniversiteler arasında çözüm yo
luna bağlandığının kamuoyuna duyurulması, 
diyor. Yani, iki üniversite kendi arasında pro
tokol yapmış, bunu kamuoyuna duyurmak is
tiyor. Bunu duyurmak için de kanunun 1 nci 
maddesine «Karadeniz'de bir Tıp Fakültesi ku
rulmuştur» diye hüküm koyuyor. Bu çok ya
dırganacak bir husus arkadaşlarım, kanun pro
sedürü bakımından. Kanunların yüce Senato
dan, yüce Millet Meclisinden geçmesini sağlayı
cı yönde çok garip bir prosedürdür. Biraz son
ra tekrar arz edeceğim. Fakültelerin kurulması 
kanunla olmuyor arkadaşlar. Onun başka bir 
prosedürü var. Sonra Millet Meclisinin Geçici 
Komisyonu bunu düzeltmiş, olduğu gibi bir kad
ro tahsisi kanunu haline getirmiş. 

Gereikçeide bir şey daha ekleniyor. «Kamu
oyuna açıklanması ve bu durumun.» Burası çok. 
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ilginç arkadaşlarım, yani çok da yadırganacak 
bir hüküm «..geçici olan şimdiki mesul idareci
lerin şahısları ile ilgili olmadığının tescilidir.» 
Garip bir anlayış! 

Arkadaşlarım, yeni fakülte ve üniversite 
açılması nasıl ve hangi koşulların zorlaması ile 
oluşuyor? Bununla, ilgili kısa mâruzâtta, bulu
nacağım. Kanunun bu geliş şekli, böylece daha 
açıklığa kavuşmuş olacak. 

1) İnsan gücü ihtiyacı ve olanaklar gözö-
nüne alınarak yeni üniversiteler ya da fakülte
ler açılması Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında yıllık 
programlarda öngörülüyor. Evvelâ böyle olması 
lâzım. İhtiyaç ortaya çıkacak, insan gücü ve 
olanaklar temin edilecek. Binaenaleyh, teklif 
sahibi 3 - 5 kişi toplanmışız, «Bir fakülte açı
yoruz» Olmaz. 

2) Çevre ve olanak yetersizliği öne sürü
lerek, ya da daha başka sebeplerle mevcut üni
versiteler ve fakülteler öğrenci kadrolarını don-
duruyorlarsa. 

İstanbul Üniversitesinde, eski klâsik üniver
sitelerimizde de bu var. Kadroyu donduruyor
lar. Bir türlü fazla öğrenci alınıyorlar. Her se
ne liseleri bitiren öğrencilerin sayıları 100 - 150 -
200 - 250 bini aşıyor; ama bizim eski üniversi
telerimiz. klâsik üniversitelerimiz katiyen öğ
renci sayılarını artırmıyorlar. Yüce Meclisler
den gecen bütçeleri ben 1965 yılından beri iz
liyorum; 400 - 500 milyondan başlamıştır, ge
çen seneki bütçede 1 milyar 350 milyon lira 
•üniversitelere ödenek verilmiştir, yatırım yapıl
mıştır. Devletin verdiği imkânlar mütemadiyen 
kabardığı halde, bizim üniversitelerimiz, bilhas
sa eski üniversitelerimiz öğrenci sayılarını ka
tiyen artırmadılar. Memleketin insan gücü ne 
haldedir, okuma düzeni ne haldedir, yetişme
yen, arkadan gelen kuşakların basıncı ne hal
dedir, bunu dikkate almazlar ve artırmazlar, bi
linmeyen sebeplerle. 

Bu durum yeni fakülteler açılmasını zorlu
yor. Hattâ bazen aynı şehirde yeni fakülteler, 
üniversiteler açılmasını zorluyor. Eğer Ankara 
Üniversitesi 1960 lardan itibaren, daha evvel
den, olumlu yönde öğrenci kadrolarını genişle
ten imkânlar yaratmış olsaydı, Ankara'da baş
ka üniversiteler kurulur muydu arkadaşlarım? 

Kurulmazdı. Bir ayarsızlık var. Üniversiteler 
Kanununda da bunu tekrar görüşeceğiz. Üni
versitelerin ve fakültelerin açılmasında insan 
gücü ihtiyacının artması ve arkadan gelen yeni 
kuşakların basıncı arasında bir büyük strateji
nin tespit edemediği bir ayarsızlık var. Bu mü
temadiyen bizi böyle pera'kende işlere zorluyor. 
İşte bugün Trabzon'da bir fakülte açılması, ya
rın Hakkâri'de bir fakülte açılması. Bunlara 
doğru götürüyor. 

Yeni fakültelerin kurulmasına üniversite se
natoları karar veriyor; yani milletvekillerinin 
teklifiyle, ya da tasarılarla bile olmuyor. Üni
versite senatoları karar veriyor. Özel kanunla 
'kurulmuş üniversitelerin açacağı yeni fakülteler 
için bu kararı Millî Eğitim Bakanlığı alıyor. 
Yeni fakülteler bu prosedür içerisinde kurulu
yor. Yasama organlarından geçecek kanunlarla 
kurulması söz konusu değil. Yasama Meclisleri 
ancak yeni kurulan bu fakülteler için kadro ka
nunlarını çıkarıyor. 

Denecek ki «Yasama organları her şeyin üs
tündedir. Üniversite de kurabilir.» O başka ar
kadaşlarım, Üniversiteler kanunla kurulur; 
ama fakülteler Türkiye'nin tatbik ettiği ve ge
liştirdiği geleneğe göre üniversite senatoları ta
rafından kurulur; özel üniversiteler ise, Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından kuruluyor. Yasa
ma Meclisleri ancak kurulan bu fakülteler için 
kadro kanunları çıkarıyor. Kadro kanunları çı
karılmazsa, yeni kurulan fakülteler çalışmaya 
tabiatiyle başlayamıyorlar, dolayısıyle kurul
muş sayıl anlıyorlar. 

Ayrıca, daha sonra ödenek kanunları da 
çıkmazsa (sonradan ödenek kanunları geliyor) 
kadro kanunları da, yeni fakültelerin kurulma
sı da. bütün bu çabalar havada kalıyor. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, fakülteler 
kurmaya yetkili organların. Maliye Bakanlığı
nın ve Yasama Organlarının tanı bir koordine 
içinde bulundurulmaları halinde bu faaliyetler 
yer ve zamanca tam bir mükemmeliyet içerisin
de oluşmaktadır. Aksi halele işte bu tasarının 
gelişinde de, biraz evvel açıkladığını gibi, bâzı 
gariplikler oluyor-. Fakülteler açılmış, açılması
na karar verilmiş; faika t Hükümet bunlara kad
ro tahsisinde geç kalıyor. O zaman parlamenter 
öne düşüyor. Meselâ burada olduğu gibi. 
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Bunu da teyit için, bu tasarıda öngörülen 
yerbilimleri ve tıp fa'kültelerinin kararı daha 
önceden, 2 sene evvel alınmış. Hattâ 3 sene ev
vel alınmış. Yerbilimleri Fakültesi teklifin 1 ııci 
maddesinlde «Kurulmuştur» diye geçiyordu ya, 
oysa Yerbilimleri Fakültesi 5 Nisan 1969 da 
kurulmuş; ama kadrosu olmadığı için faaliyet 
gösteremiyor. Sonra bu teklif ortaya çıkıp, Yü
ce Parlâmentoya intikal edince, Millî Eğitim 
Bakanlığı kendini toparlamış ve (bu teklifin 
veriliş tarihi 27 Haziran 1972 dir) ondan 1 ay 
sonra, 31 Temmuz 1972'dc Millî Eğitim Bakan
lığı Tıp Fakültesini kurmuş. Binaenaleyh, ka
munun tümü üzerindeki şu maruzatım, bu üni
versitenin evvelâ hukukî statüsünü, bu tasarı
nın oluşum şeklini ortaya koyuyor. 

Kanuna Millet Meclisi Genel Kurulunda bir 
geçici ma'dde eklenmiştir. Bu geçici madde, tü
zel kişilik kazanıncaya kadar üniversite yöne
tim kuruluna yeni görevler verilmektedir. Üni
versite Senatosuna görevini ve ayrıca fakülte
lerin profesörler kurulu ve yönetim kurulu gö
revlerini de yapma ödevini vermiştir. Geçici 
madde için yapacağım konuşmada açıklıyaca-
ğım; aslında, bu madde Anayasa Mahkemesi
nin, ilk kanun metninin Geçici 1 nci Maddesi
ni, yani üniversiteyi özerk saymayan, geçici 
bir süre için özerklik tanımayan maddesini ip
tal etmeden dolayı meydana gelen boşluğu dol
durmak için konmuş bir maddedir. 

Tümü üzerindelki bu maruzatım dolayısıyle 
kanunun tümüne karşı olduğum anlaşılmasın. 
Çünkü 'kurulmuş olaın fakülteler var, bu fakül
telerin işlemesi gerekiyor. Teklif aslında bir 
kadro tahsisi teklifidir. Binaenaleyh bu kadro
nun mutlaka verilmesi lâzımdır. O bakımdan 
'bir karşı durumum yoktur. Grup olarak da böy
le bir şey düşünmüyoruz. Ancak, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi nedeniyle ortaya çıkan şu 
'gariplikleri yüce Senatonun huzurunda arz et
meyi bir görev saydık. Bu nedenle bu maruzat
ta bulundum. 

Saygılar sunarım. 
İBAŞiKAN —• İçtüzüğün 61 nci maddesinin 

2 nci fıkracını okuyorum. «Yazılı olmayan ko
nuşmaların süresi, Başkanlığın teklifi üzerine, 
görüşme konusunun önemine ve söz isteyenle
rin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırıla-
bilir.» Bu maıddeye dayanarak bugün Yüce Ku

rulun kararlaştırdığı yasaların hiç olmazsa bir 
kısmının çıkabilmesi için görüşme müddetleri
nin la 'er dakika ile sınırlandırılmasını teklif 
ediyorum. 

Teklifin aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Teklifi oylarımıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kürümoğlu, buyurunuz. 

ORHAN KCRtniOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Parlâmentoda Yüce Heyetinize katıldığım 
günden beri birkaç üniversite kuruluşuna dair 
kanun bu Meclislerden geçti. Evvelki müzake
reler dolayısıyle yüce huzurunuzda ifade etmiş 
olduğum bir taahhüdü tekrar unutmamış oklu
ğumu ifade etmek üzere arz etmek isterim. 

Türkiye'de ilmin hiç olmazsa asgarî seviyede 
bir noktaya ulaşabilmesini sağlamayı, vatanın 
ve milletin selâmetini sağlamada atılmış en isa
betli adım olarak mütalâa etmekteyim. Bu se
beple birçok noksanlarına, birçok imkânsızlık
larına rağmen Türkiye'de üniversite kuruluşu
na taallûk eden bu gibi tasarılara devamlı ola
rak müspet ve yapıcı yönde yardımcı olmak 
hattı hareketi içerisinde bulundum. Bu tasarı
da da aynı hareketin bir devamını sağlamaya 
azimli bulunuyorum. 

Üniversitelerimizin bugünkü hali ve maale
sef eski olsun yeni olsun bütünü ile tatmin edi
ci değildir; faik at bunları bir anda en iyi sevi
yeye çıkarmanın mümkün olmayacağını da her 
halde mantığın icabı olarak kabul etmek zaru
retin d ey iz. 

Bu arada Yüce Atatürk'ün, Türk Milletinin 
millî eğitimine yüksek eğitimine çok önem at
fettiğini ve bu semeple bu konuya mümkün 
olandan daha fazla bir imkân sağlamasını te
min ettiğimiz takdirde O'ıran arzularına uygun 
bir davranış içerisinde olacağımıza da kailiyim. 

13u sebeple, Karadeniz Teknik Üniversitesi
nin kadro kanununa veya kanunda tadilât ya
pan bu seferki 165 sayılı tasarıya müspet oy 
kullanacağım. Türk Milletine hayırlı olmasını 
dilerim. Tahsil yapacak gençlerimizin milliyet
çi, vatansever, her şeyin üstünde vatanın bü
tünlüğüne sadık gençler olarak yetişmesini te
menni ederim. 
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Bu arada, bu vasıfta yetişmesini arzu ettiği
miz gençlere. bunu temin edebilecek vasıfta öğ
retim üyelerinin de üniversite kadrolarında gö
rev almasının şart olduğunu ve yerine getiril
mesi ieabeden bir vazife bulunduğunu ifade ede
rim. 

Muhterem üyeler, bu tasarı üzerinde söz alı
şımın sebeplerinden bir diğeri de, her vesileyle 
«Atatürkçüyüz» iddiası her ağızdan ifade edil
in esine rağmen icraat olarak ta.ni aksinin yapıl
mış olduğunu gördüğümüz cihetle; Atatürk'ün. 
kimin kalbinde daha fazla yer ettiğini, kimin 
fimin prensiplerine daha riayetkar bulunduğu
nu kestirmenin müşlkül olmasıdır. Kurulmuş ve 
kurulacak üniversitelerimizin bu istikamette. 
Atatürk'ün prensiplerini tam tespit eden isti
kamette bir çalışma içerisinde bulunmalarını 
gönülden arzu ediyorum, 

Atatürk'ün bir vasiyetini, Türkiye'nin muh
telif yerlerinde fakülteler açılıp bilâhara üni
versiteye tebdil durumunun mcveudolduğu bu 
sırada. • Yüce Heyetinize hatırlatmayı da kendi 
bölgem yönünden bir vazife addediyorum. Yü
ce Atatürk. Aziz Atatürk nur içinde yatsın. 
Türkiye'de sadece İstanbul ve Ankara'da üni
versiteler mevcut iken Van gölü çevresinde 
üçüncü bir üniversitenin kurulmasının şart ol
duğunu ifade etmiş bulunmaktadırlar. Bunu, 
eğer Atatürk'ün hâtıralarına saygı gösterecek 
kir vasiyet olarak kabul edip. o vasiyeti de ye
rine getirmek üzere bu konunun da hiç olmaz
sa bugün belki mümkün olmayacaktır; ama bir 
inceleme konusu yapılmasının bir vefa borcu 
edası mahiyetinde olacağını ifade etmek iste-

Kanunnn ve bundan .sonra görüşülecek olan 
diğer İS") sıra sayılı Hacettepe Üniversitesiyle 
ilgili tasarının Türk Milletine ve üniversiteye 
hayırlı olmasını, başarılı uygulamalar geçirme
sini gönülden diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hoeaoğlu. 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, çok değerli senatörler; 

Karadeniz Teknik üniversitesinin yeni fa
kültelere kavusmasıyla yahut kavuşturulması 
arzusunun bir neticesi olarak bu tasarının hu
zurlarınıza gelmiş olması dolayısiyle söz al
dım. 
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Konuşmama başlamadan önce. benden evvel 
konuşmuş olan arkadaşların aksine, bu tasarı
nın sadece kadrolarla ilgili olduğu noktasında
ki görüşlerine iştirak etmediğimi ifade etmek 
isterim. Haddizatında, ağırlık itibariyle tasarı
nın kadro getirdiği hususu doğrudur; ama bu 
tasarıda ayrıca iki önemli husus daha var
dır. 

Bunlardan bir tanesi. Saym Suphi Kara
man ılı yakındığı; «Yeni fakülteler açmasına 
senatolar karar verir» dediği noksanlığı telâfi 
etmek maksadıyla üniversite yönetim kurulu
nun bir bakıma senato yetkisiyle teçhiz edilmiş 
olmasıdır. Bu görüşe veyahut bu teklife iştirak 
etmemek mümkün de değildir. Çünkü, arkadaş
larımın da işaret ettiği gibi üniversite organ
larının veyahut yeni kurulmuş üniversitelerin 
çalışamadığı görüşündeyiz hepimiz. O halde 

-bunları çalışır ve işler bir hale getirmek lâzım. 
tşte bu tasarı getirdiği bu teklifle, üniversite
nin daha kolayca işleyişine imkân vermek iste
miş ve bu görüşü savunmuştu]-. 

Muhterem arkadaşlarım ; bu hususun dışın
da. eski bir üniversite mensubu olarak bu kür
süden ifade etmekten cidden gurur duyduğum 
bir konu da, Trabzon Karadeniz Teknik Üni
versitesine bağlı Tıp Fakültesinin Hacettepe 
Üniversitesi tarafından veyahut Hacettepe Üııi 
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 
yönetilmiş olmasıdır. Bu da büyük memnuni
yet verici biı- husustur. 

Muhterem arkadaşlarım ; şu bakımdan mem
nuniyet vericidir: malumlarınızdır ki. Hacette
pe Üniversitesi tıp ilminde ve sağlık çalışmala
rında yeni bir- görüş, yeni bir zihniyet getir
miştir Türkiye'ye. Bu üniversite, bugün yurdun 
her köşesinde öğretimin yanında göstermiş ol
duğu sağlık hizmetleriyle tanınmaktadır. En 
ücra köşedeki vatandaş tarafından bu husus bi
linmektedir. Zaten Türk Milletinin özelliklerin
den birisi de kadirbilir oluşudur, hizmet eden
leri ne yolla olursa olsun, unutmayışıdır. İşte 
tasarının diğer getirdiği ve memnuniyet verici 
hususlardan bir tanesi de budur. Hacettepe 
Üniversitesinin bu şekilde bir külfete katlanmış 
olması sebebiyle kendilerine o bölgenin bir se
natörü olarak teşekkürlerimi huzurunuzda ifa
de etmek isterim. 
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Çok muhterem arkadaşlar; kültür kurumla
rı, öğretim ve araştırma kurumları, yani üniver
siteler kurulurken seçimlerinde titizlik istenen 
hususlar vardır. Yani bir üniversitenin yerinin 
tespiti bir fabrikanın yerinin tespitinden daha 
kolay değildir. Bu kurumlanıl da bâzı ölçüler 
içinde bâzı değerlere riayet edilerek yerlerinin 
tespit edilmesi gerektiği hepinizin malûmudur. 
Xasıl ki. her yerde demir - çelik fabrikası ku
rulmazsa, nasıl ki, her yerde askerî merkezler 
kurulmazsa, kültür kurumları ve üniversite
ler de her yerde kurulmaz muhterem arkadaş
larım. Bunların kurulmasını gerektiren, bunla
rın kurulması şartlarına sahibolan bölgeler ve 
yerler vardır ve üniversiteler burada kurulur. 

Trabzon, eğer arkadaşlarımız tetkik imkânını 
bul muşla rsa, tarihi boyunca kültü* merkezi ol
muş bir yurt beldesidir. O kadar ileri gitmiştir 
'ki, daha düne kadar yalnız Trabzon'un Of ka
zasında yetmiş tane medrese olduğunu ifade eder
sem, bunun, derecesini veyahut önemini belirt
miş olurum zannediyorum. Trabzon bir bölge 
merkezidir ve bilhassa sağlık konusunda bu böl
genin çektiği sıkıntılar da malûmdur. Bu konu 
ile ilgili olan arkadaşlarımız, gerek bugün Se
natoda dinleyici olarak bulunan arkadaşlarımız, 
Trabzon'dan Ankara'ya olan, İstanbul hariç, 
hasta akımını her halde bilmektedirler. Bu ba
kımdan Trabzon'da bir Ti]) Fakültesi kurulması 
çok: büyük boşlukları dolduracaktır. 

.Muhterem, arkadaşlar, Sayın Ilayri Dener 
Hocamız da başta olmak üzere, bârı arkadaşları
mız. Trabzon'a açılacak Tıp Fakültesine kadro 
vermek hususundaki görüşmelerde, endişelerini 
belirttiler. 

(Jok muhterem senatörler, üniversiteler bü
yük' kurumlardır. TiiH- türlü imkân altında da
lı i kurulsa, en geniş imkânlarla dahi kurulsa, 
üniversitelerin yerleşebilnıesi ve gelişebilmeleri 
için mutlaka zamana ihtiyaç vardır. Türkiye' 
deki üniversitelerin gelişmesi sırasında da. ümit 
ediyorum ki, bu hususu hepiniz müşahede etti
niz. Nitekim, çok değerli Sayın Hocam Dener'in 
Dekan tayin edildiği Ankara. Fen Fakültesi ilk 
kurulduğu zaman. Ziraat Fakültesinden aktar
ma, birtakım hocalarla tesis edilmişti ve cihette
ki ne istenilen seviyede idi. ne de bir fen fakül
tesi niteliğini taşımakta idi. Ama. bugün mem
nuniyetle müşahede ediyoruz ki, Ankara Üniver-
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sitesi Fen Fakültesi milletin göğsünü kabarta
cak ve hattâ milletin ihtiyacı olan elemanları ye
tiştirecek seviyeye gelmiştir. Hocamız müsterih. 
olsunlar, en kısa zamanda Trabzon Üniversitesi 
ve özellikle Tıp Fakültesi gönüllere ferahlık ve
recek bir seviyeye ulaşacaktır. 

İş buraya gelmişken çok muhterem arkadaş
larım, bir hususa daha dokunmak istiyorum, o 
da, öğretim üyesi ihtiyacıdır. 

Ümit ediyorum ki. pek yakında üniversite
lerle ilgili «reform» adı verilen kanun Meclisle
re gelecektir, cihetteki o zaman çok daha geniş 
konuşmak imkânlarını bulacağız. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitelerdeki »g.e 
tim üyesi ihtiyacı bugünkü yolla karşılanamaz. 
Türkiye'de hiçbir zaman. Türkiye'de üniversite 
hocası yahut öğretim kadrosunu yetiştirmek için 
tatbik edilen metot, Ortaçağın usta - çırak siste
mi metodudur-. Bu metot, yürüdüğü müddetçe. 
ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk üniversi
telerinde öğretim kadrosunun tamamlanacağı
nı biz görmeyeceğimi;, gibi, çocuklarımız da gö
remeyecektir. Öylesine ki arkadaşlar Amerika' 
da bu sistemin dışına çıkıldığı halde, yani onlar
da fakülte üstü öğretimler bulunduğu halde, 
«graduate scholl» dedikleri, yine de Amerikan 
üniversitelerinde doktorasını yapmamış veyahut 
akademik kademelerden geçmemiş sayısız pro
fesörler vardır. Bu örnekler karsımızda durur
ken, en geniş imkânları bulunan bu örnekler ki, 
onların graduate okullarından üniversitesine gö
re senede 2 bin, 3 bin talebe ihtilas sahibi insan 
yetişiyor ve akademik yükselişteki sistemleri de 
tamamen bizden farklı, buna mukabil Amerika' 
da bu mesele dahi halledilmemiştir. O halde, ar
zulu olmamız rağmen bu işe yakın zamanda ka
vuşacağımız ümidine kapılmak da doğru değildir 
muhterem arkadaşlar. 

Sayın Suphi Karaman arkadaşımız bu husus
ta çeşitli konulara değindiler, bunları da bu 
maksatla söylüyorum. İnşaallah yeni gelen ka
nun tasarısı. Türkiye'de ihtisas olcularını üni
versitelere mecburî kılacaktır, üniversite hoca
larının hepsi tek kişiden değil veyahut ihtisas 
erbabı yalnız tek hocanın peşinde yürümekle 
değil, bütün hocaların mesuliyetiyle ve bütün 
hocaların desteği ile kitleler halinde yetişecek
tir ve onlar bizim üniversitelerde yer almaya 
başladığı zaman bu ihtiyaç büyük nispette kar-
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sulanacaktır. Yoksa, eski devirden kalma pipo 
yapan ustanın «püf noktasını» çırağına öğretme
si gibi, hocanın yanma asistan girmesiyle bu ih
tiyaç hiçbir zaman karşılanmayacaktır, karşıla
namaz da... 

Çok muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının 
gelmiş olması, tasarının karşısında olan arkadaş
larımız da ifade etmişlerdir, hepimizi memnun 
etmiştir. .Müsaade ederseniz şunu da söylemek is
tiyorum ki, dünyada büyük üniyersite olarak 
tanıdığımız üniyersite]erin hiçbirisi ilk kuruldu
ğu zaman Karadeniz Üniversitesi kadar şanslı 
•kurulmuş değillerdi!', muhterem arkadaşlar; ne 
hoca bakımından, ne bina bakımından, ne de im
kânlar bakımından. Bu, bizi ümitsizliğe sürük
lemesin. Cornell Üniversitesi yahut İnstituto of 
Technology denen Amerika'nın büyük Üniyersi
tesi, Miehigan Üniversitesi, Pens.ilvaııia Üniversi
tesi (Bunları görmüş bir arkadaşınız olarak ifa
de ediyorum), bunların 'kuruluş devirleri veya
hut kurulduğu zamanki şansları, Karadeniz Üni
versitesi kadar şanslı olmamıştır. Onun için. ar
kadaşlarımın Karadeniz Üniversitesinin istikba
line ümitle ve güvenle bakmasını rica ediyorum. 
Bu millet, Karadeniz Üniversitesi için fedakârlığı
nı yapmıştır ve kısa zamanda bu milletin yüzünü, 
hepimizin yüzünü bu üniversite güldürecektir. 

Tasarının hayırlı olmasını diler, saygılarımı 
sunarım, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLCIEX ((İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Bugün de önümüzde memleketimizin yeni bir 

bölgesinin aydınlatılması için bir teklif var. El
bette ilk aydınlanmanın en yüksek' mumlu bir 
lamba gibi ışık vermeyeceği muhakkak. Bu ba
kımdan «Bir müdür bir mühür» veya «İki kürsü 
bir üniversite, bir fakülte» gibi tenkitlere katıl
mamak mümkün değil. Kdbette gönlümüz, her 
şeyi tam olan. hazulanan bir fakültenin, bir 
(»kulun, hattâ ilkokulun açılmasını ister; ama 
memleketimizin de gerçekleri, bizi Türkiye'nin 
belirdi bir, iki bölgesinin dışına doğru ilim ışığı
nı yayma zorunluğuna götürüyor. O bakımdan 
evvelâ bu" teklifi hazırlayan arkadaşlarımızı ve 
daha evvelden bu Teknik Üniversiteyi kuran 
Hacettepe Üniversitesini tebrik ederim. 

Ankara Tıp Fakültesi kurulurken de gecekon
du tıp rüştiyesi diye tâbir edilmişti. Bugün on-
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lar da başka üniversiteler doğurma durumunda
lar. Tabiî zaman bunları düzeltecek. Benim için 
önemli olan Trabzon'da, Samsun'da, Giresun'da 
meselesi değil. Onun en iyi yerini vaktiyle seç
mişler. Fakat, bir bölgeye kaymasıdır önemli 
olan. Bu. üniversitelerimizin, aydınlarımızın 
halkla entegrasyonu oluyor. 

Çeçen .seme bunu çok yak in en müşahede et
tim ; Diyarbakır Tıp Fakültesine bir rotasyon 
için gitmiştim, orada Parlamenter olarak da du
rumu ayrı bir gözle tetkik ettim. Şöyle gördüm; 
oradaki hocalar, öğretim görevlileri ister veri
lecek kadroda olsunlar, ister uçan profesörler 
olsunlar, ister rotasyonuna gidip gelen kişiler 
olsunlar', bölge ile daha yakın temas kuruyorlar, 
halkla daha yakın kaynaşıyorlar. Buna bâzı mec
buriyetler de var. Diyarbakır, İstanbul gibi, An
kara gibi değildir. İstanbul'da bir öğretim üye
si üniversiteye intisabettiği günden emekliye ay
rıldığı tarihe kadar İstanbul'un dışına çıkma ih
tiyacını duymayabilir. İstanbul bir insana bir 
ömür boyunca yetiyor ve böyle hocalar da gelip 
geçmiştir. Askerliği hariç, İzmit'ten bu tarafa 
geçmemiş kişiler vardır; ama Diyarbakır'a, Trab
zon'a. Mersin'e veyahut Adana'ya giden bir kim
se lö gün, 1 ay sonra o şehre doyuyor. Ondan 
sonra Pazar günleri, tatil günleri evvelâ tecessüs
le, ne var ne yoktur' diye komşu bir kazaya, bir 
göle, bir ırmağa, bir dağa gitme ihtiyacını hisse
diyor. Bu, ona temas alışkanlığını veriyor, bun
dan sonraki seferlerinde yanlarına talebesini de 
alarak gidiyorlar. Ben bunu müşahede ettim. 
Biz de 15 gün içinde iki Pazarı ayrı iki vilâyete 
gitmekle geçirdik. Bu ihtiyacı duyduk, herkes 
duyuyor. Bu bakımdan üniversitenin bütün ek
sikliklerine, aksaklıklarına, kocasızlığına, şuna, 
buna rağmen açılmasından yanayım. 

Yalnız bizim, Komisyonun raporunda bir te
menni var. «Karadeniz Teknik Üniversitesi» ye
rine Karadeniz Üniversitesi» tâbirinin uygun 
olacağı söyleniyor. Bir temenni. Bu bence doğ
rudur. Şu anda Karadeniz Teknik Üniversitesi
dir. Bunun içerisine bir Tıp Fakültesini veya
hut da buradaki adiyle Tıp Sağlık Bilimleri Fa
kültesini koymak şekil bakımından ne derece 
doğrudur bilmiyorum. Acaba bir teklifle ad 
değişikliğini de yapsak. «Karadeniz Teknik Üni
versitesi» yerine «Karadeniz Üniversitesi» desek, 
bu şekil noksanlığını telâfi etsek olmaz mı?... 
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Acaba Komisyon buna katılır' mı? Bunu kendi
leri düşünsünler . 

"Diğer bir husus ; kadrolar ın sıralanmasında 
bir aksaklık d ikkat imi çekti. 1 sayılı cetvelde 
profesörlerin sıralanması güzel bir koni esasına 
dayanmış. 2 000 liktc 4, 1 750 de 4, 1 500 de 5, 
.1 250 de 8, 1 100 de 9 profesör, \ o r m a ! bir şe
kil ; ama doçentlere gelince koni t c s i n e dönmüş. 
H a t t â koninin beli kum saatine dönmüş. 1 .100' 
de 20 doçent. 950 de 10 doçent, SOOMe 14 do
çent. Bu, altı büyük kum satinin tersine dönü
şü gibi oldu. Bunun ileride zararını göreceğini 
sanıyorum. 

Birkaç sene evvel burada yüksek okullar ve 
üniversitelerle ilgili Cumhuriyet Senatosunun 
k u r d u ğ u biı Komisyon, çeşitli üniversitelerde 
yapt ığ ı te tk ik ler burada görüşülün.keu. İstanbul 
Teknik Üniversitesinin öğretim kadrosunda, şu 
rakamlar va rd ı ; 178 öğretim üyesine karşılık 145 
tane asistan vardı ve bu silindir de değildi. Sim
di onlar bunun zararını görmektedirler . Yuka
rıda bir takım yerler boşalmaktadır . Tıpkı asker
likte de görü ldüğü gibi. Zaman, zaman onların 
da buraya teklifleri geliyor, ilini ileride bunun 
fakül tenin basma iş açacağını sanıyorum. Acaba 
bu düzeltilemez mi ? 

Yine aşağıda uzman kadrosu tam bir silin
dir halinde. Ver Bilimleri Fakül tes inin doçent
leri silindir şeklinde-. Yalnız profesörlerde pra-
mide riayet edilmiş. Bunların da düzeltilmesi lâ
zımdı r. 

Diğer bir dileğim olacak, İra üniversi tede ile
ride bunlardan başka fakülteler de elbette açıla
cak. Bu fakülteler açılırken Hacet tepe Üniversi
tesinin kuru luşunda işlenmiş bâzı l ıa ta lann 
(Muhterem Rektör ler i buradaiardı r . ) t ekra r edil
memesini ist irham edeceğim. 

o0 sene evvel benim vilâyetimde biı okul açıl
mıştı. Bu prematüre bir oku ldu ; yaşamadı, 
bahçıvanlık okuluydu. O okuldan mezun olan 
yüzlerce öğrenciden yalnız dört tanesi Tür lüye ' 
de bahçivanlık, gerisi başka işbu- yapıyor. Sonra 
okul kapandı . 

Şimdi, Hacet tepe Üniversitesinin bir Biyolo
j i Bölümü var. Oradan sanıyorum bu sene 60 -
70 kişi mezun oldu. Bunlara biz Türkiye 'de iş 
bulamıyoruz. Hepsi de bize geliyorlar. Bana. ge
liyor, size geliyor, muhtelif kimselere geliyorlar. 
Sağlık Bakanl ığ ına gidiyoruz, bizim bunlar için 

bir biyolog imkânımız, kadromuz yok; Devlet 
hastanelerinin ideal olarak biyologa ihtiyacı var, 
ama bizim imkânımız yol-; diyorlar. Diyarbakı r ' 
da. Ada.ua'da, İzmir 'de, Ankara 'da Hıfzıssıhha 
Enst i tüsünde birer, ikişer kişiyi kadrolar ında is
t ihdam ediyor lar ; birkaç tanesini de üniversite 
kendi bünyesinde al ıkoyuyor, geriye kalan bü
yük bir kısmı açıkta ve müşkülât içerisinde. 
Ha t t â bunlardan, bir kısmuu personel reformun
daki yerini karş ı lamayacak şekilde laborant un
vanı ile. tayin etti Sağlık. Bakanlığı . 

İşte, bir memlekette bir mektep, bir kuruluş , 
bir şey açarken, onun istihdam yerini de mutla
ka hazır lamak lâzımdır. 

Bon bu temenni ile sözlerime son verir, böy
le. bir üniversitenin fakültelerinin kurulmasın
dan yana olduğumu ve bundan böyle Ankara . 
İstanbul, İzmir'in dışında başka yere kaymala
ra da t a ra f ta r olduuğmu arz eder saygılar suna
rım. 

BAŞKAV — Sayın Somunoğiu. buyurun 
efendim. 

E D İ P SOMUXO(iEU fErzurum) — Saym 
Başkan, sayın a rkadaş l a r ; 

i 'niversitelerin kuruluşunda, ekseriya pek çok 
itiı azlar olmuştur. Çok yakın misallerini vere
bi l i r im: Ankara H u k u k Fakül tes inin kuruluşun
da birçok kimseler, öğrenciler, öğaeııci velileri 
Ankara H u k u k Fakültesinin, İs tanbul H u k u k 
Fakül tesine nazaran bu. hizmeti tam olarak ya
pamadığını ileri sü rmüş ; ha t tâ Ankara Tıp Fa
kültesi için, İs tanbul 'da bâzı zevat Mektebi Tıb
biye-!. İpt idaiye diye ad takmışt ır . 

Sunu arz edeyim ki. Hükümet te vazife aldı
ğım sırada Ankara Tıp Fakültesi. Kge Üniver
sitesi ve İstanbul. Üniversitesiyle haliyle bâzı te
maslarda. bu lundum; gezdim, gördüm. Anka ra 
Tıp Fakül tes i , bir müddet evvel açılmış olan 
Hacet tepe Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi de 
dâhil h içbir zaman İs tanbul Üniversitesinden da
ha geri kalmamışlardır . 

Ben, 1927 senesinde Tıp Fakül tesine 100 ncü 
sene-i devriyesinde girdim. Ondan sonra 20 sene 
kadar daha bir tek üniversite ile Türkiye 'nin bu 
hizmetlerini ifa edeceğimizi tahmin ettik. H a t t â 
dendi k i ; Hakkâr i 'ye .10 tane dokCrr tal ip ola
cak ve oraya gidecek olan bunların içerisinden 
seçilecek... Ama zaman o kadar hızla yürüyor ki, 
değil 10 t a n e ; birçok t ıp fakülteleri ku ru lduğu 
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halde, şimdi bir tane dahi Hakkâri ye gidecek 
doktor bulunamıyor. 

Üniverseiteler diğer Batı memleketlerinde de 
kurulurken, barakalarda ve ilkel şartlar altında 
kurulmuştur. Bizde de öğretim görevlisini, öğ
retim üyelerini, profesörlerim bulmadan; bina
ları vesEs esi olmadan üniversite kurmanın yan-
}',.} olduğu ileri sürülmüş ve iddia edilmiştir. 

Ei-zuHim Atatürk,. Üniversitesi. Nebraska 
Üniversitesi ayarında tatbikî bir üniversite ola
rak kuruldu. O zaman diğer üniversitelerden 
buna da biraz vâki olmuştu. Klâsik üniversite, 
tf.tbi::î üniversitedir ve ilk kurulduğu zaman ay-
:•,: E'cızlar vâki olmuştu; fakat bugün hiç de öy-
s- •''••jl'dir. Daha evvelden de tedbirleri ahn-
:,".: ; kurulmadan evvel Amerika'ya? Avrupa'ya 
ü ••.'.;•? fakültesinden, tıp fakültesinden ve diğer 
üniversitelerden mezun olanlar gönderilmiş ve 
yetiştirilmiştir. Bugün o çok kıymetli arkadaş
lar orada vazife görmektedirler. 

Erzurum Tıp Fakültesi kuruluşunu 196-6'da 
IlcV/ettepe Üniversitesi üzerine almış ve hakika
ten uru --afıak olmuştur. 

Erzurum'da bir Numune Hastanesi ve bu lıas-
t-meniıı içerisinde de nihayet 8 - 10 kadar müte
hassıs vardı; onlar da. sosyalleştirme doiayısıyie 
kaçtılar ve şimdi oradan tamamen ayrılmışlar
dı/'. Bizim ini dadımıza Hacettepe Tıp Fakültesi 
yetişti. Bugün de hâlâ bu yardımları devam 
ediyor ve- ettirilmesi de lâzım. Bu arkadaşlara bâ
zı imkânlar daha bahsedilmesi gerekir. Burada 
il 7U kadar doktor, profesör, doçent ve asistan 
bulmuyor. Bir sene evvel 350 bin olan poliklinik 
muayenesi bu sene 400 bine çıkmıştır. Sosyalleş
tirme pek muvaffak olamadı. Van, Bitlis, Muş 
ve son olarak Diyarbakır'da tatbik edildi. Daha 
iki gün evvel birçoklarını tanıdığım doçentlerden 
dördü profesör olmuştur ve 7 - 8 kadar öğretim 
üyesi de doçentlik imtihanını vermişlerdir. İmti-
lınııkr da orada yapılmakta ve kendileri ekseri
yetle Amerika ve Avrupa'da doktoralarını ver
mektedirler. 

E zuruıEa Ziraat Fakültesi çok şey getir
in! Es ve halen diğer bir kısım fakültelerdi de 
l E etmektedir, 

Erzurum'da 400. hattâ daha da fazla yataklı 
çok güzel bir hastane inşa edilmekte ve bitmek 
üzeredir. Gayet güzel üç tane morfoloji binası 
vardır. Hattâ simdi burava kanser tedavisinde 

kullanılmak üzere şua âletleri geliyor; diğer âlet
ler gelmiyor. Eğer onlar da gelecek olsa büyük 
bir ihtiyaç karşılanacaktır. İstanbul ve İzmir 
bu ihtiva cı karşılayanla makta dır. Bin a enal eylı. 
faküteleri ve üniversiteleri dağıtmakta fayda 
vardır ve bu da cidden Atatürk'ün güzel bir va
siyetidir. 

Arkadaşımız Van'da da bir faküiienin kurul
masını temenni etti. Tıp fakültesinde okuyan 
arkadaşlara behemehal bir hizmet tevdi etmek lâ
zım. Bunu Beş Yıllık Plân konuşmasında da 
arz etmiştim. Bilhassa tabipler hariçte ve mem
leketin diğer köşelerinde kolaylıkla iş buldukları 
için sarka gitmiyorlar. Yapılan sağlık ocakları, 
sağlık merkezleri, hastaneler boştur. Burada. 
bu memleketin nimetlerinden fedakârlık ederek. 
iki sene kadar hizmet etmeleri lâzımdır. 

Şimdi, bir de Karadeniz Teknik Üniversiıesi 
içerisinde Tıp Fakültesi kurulmasına karar veri
liyor. Bunu Millî Eğitim Bakanlığı esasen ted
vir etmektedir ve o kararı- vermişler. Şayanı 
şükrandır ki. Hacettepe Tıp Fakültesi Erzurum' 
da muvaffak olmuştur; burada da muvaffak ola
cağından ve oraya istenilenleri göndermekten te
reddüt etmeyeceğine eminim. Hacettepe Tıp 
Fakültesi üzerine aldığı vazifeyi bakkıyie yap
mıştır; takdirle yâdetmek icabeder. 

Trabzon muhiti hakikaten geniştir. Trabzon' 
da Tıp Fakültesi kurulduğu takdirde, talebenin 
yetişmesi bakımından çeşitli hastalıklarla karşı
laşma imkânları daha çok olacaktır- ve daha iyi 
t a 1 e 11 e y e t iş e e e k t i r. 

Bizim zamanımızda, «istanbul'daki hastane
lerden başka hastanelere hasta gelmez ve diğer 
yerlerde talebeler tatbikat göremez» denirdi. 
Halbuki hiç de öyle değildir, öğrenci, daha 
tenha servislere taksim edilmelidir. Çünkü ser
vislerde az öğrenci olursa daha çok tatbikat gö
recektir. Tıp, tatbikî bir ilimdir. Binaenaleyh, 
fakültenin kurulması, arkadaşlarımızın da belirt
tikleri gibi, yerindedir. 

«Karadeniz Teknik Üniversitesi» yerine, «Ka
radeniz Üniversitesi» denmesi de hakikaten da
ha doğrudur. 

Bu kanunu getirenlere teşekkür ederim. 
Memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
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BARKAN —• Sayın Yilmaztürk. 

ALÂEDDİN YİLMAZTÜRK (Bmu) —Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Tıp 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesiyle, Yer Bilimleri 
Fakültesinin kurulması kanun teklifini, elbette 
memleketin bir ihtiyacına cevap yermesi bakı
mından çok hayırlı ve yerinde bir teklif olarak 
mütalâa etmek mümkündür. Yalnız benim ya
dırgadığım bir iki husus var. Meselâ teknik üni
versite tipi diyoruz, bir de klâsik- üniversite ti
pinden bahsediyoruz. Dünyada bunların emsal
leri de var. Klâsik üniversitelere bağlı olduğu 
çok defa görülen ve tabiî ilimler grubuna giren; 
(Seianees naturel Los) diye tavsif ettiğimiz Tıp 
yo Sağlık Bilimleri Fakültesinin bir teknik üni
versite tipine bağlanması biraz yadırgayıcı ol
muştur. Avrupa'da ve Amerika'da emsallerine 
bakılır ise, klasik üniversite tipinde pekçok fa
külte vardır. Bir de bunun dışında, teknik ge
lişme. teknolojik ihtiyaçlar ve dünyanın ilerle
mesi karsısında, teknik bilimleri içine alan bir 
teknik üniversite tipi doğmuştur vt bu, teknik 
ilimlerle ilgili muhtelif fakülteleri ihtiva etmek
tedir. Ama teknik üniversite tipi içinde bir tıp 
fakültesinin bağlı bulunduğunun misalini, yal
nız Karadeniz Teknik L'ııiversilesinde görüyo
ruz. 

Bâzı. ilim adamlarının ifade ettikleri gibi, 
«Asıl mesele üniversite meselesidir, teknik üni
versite deyimi bir ölçüde yanlıştır.» gibi fikir
ler vardır. Bunun dışında, «Muhtelif fakültele
ri bir arada toplayan üniversite tipi asıldır, esas
tır.» denilmektedir. Sayın Bilgemin dediği.gi
bi, «Teknik Üniversite» ismini «Üniversite» ye 
çevirmek o kadar önemli değil. Yalnız ben bu
nu şu bakımdan sakıncalı görüyorum: 

Bir teknik üniversite, yerleşme olarak, muh
telif bölüm ve fakülteleriyle geniş bir yer işgal 
eder. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakltesinin de, 
fakülte hastaneleriyle ve diğer tabip yetiştiren 
fakültenin dışındaki sağlık bilimlerinin diğer bö
lümlerini, hekim yardımcısı yetiştiren kısımları 
da içine alacağını tasavvur eder isek, yerleşme 
bakımından çok geniş bir üniteyi içine alacaktır. 
Onun için ben, kanun teklifi yapan arkadaşların 
ye Hükümet ilgililerinin dikkatini çekmek isti
yor ve şunu temenni ediyorum: Hiç olmazsa yer
leşme sahası olarak Trabzon'da Karadeniz Tek-
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nik Üniversitesinin bulunduğu saha ile, Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesinin yerleştirileceği sa
ha ayrı olmaldır. (Jiinkü Tıp ve Sağlık Bilimle
ri Fakültesi, belki ileride klâsik bir üniversitenin 
nüvesi olabilir. Diğer taraftan da, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi kendi ihtiyaçlarına göre ge
nişlemek ihtiyacını duyar ve ona göre genişleme 
imkânına sahibolur. O bakımdan, hastanelerin 
daha çok bulunduğu bir yer ve safm seçilmek su
retiyle, Tıp ve Sağlık Bilinmleri Fakültesinin 
böylece teşkil edilmesi ve bilâhare gerekirse gü
nün ihtiyaçlarına göre «Bir teknik üniversiteye 
bağlı mı kalması lâzımdır, yoksa ayrı bir üniver
sitenin nüvesi mi olacaktrı'?»• meselesi, zaman ve 
hadiselere bağlı olarak değişmeye matuf kalabi
lir. O bakımdan ben, isim üzerinde o kadar İsrar
lı değilim; fakat yerleşme ve müstakbel ihtiya
cı karşılamak noktasında bu hususa dikkat edil
mesini bilhassa, istirham ediyorum. 

Ayrıca, gerek teknik üniversite, gerek klâ
sik üniversiteler, ayrı ayrı; dünyadaki emsalle
rinden de gördüğümüz esas üzere, 5 ilâ 10 bin ci
varında bir talebe grubunu yetiştirebilir. Halbu
ki İstanbul Üniversitesinin talebe sayısı 20 bin 
küsurdur, hattâ 30 bine varmıştır. Bâzı üniver
sitelerde bu, daha azdır. O halde, lise mezunu 
sayısının yüz binleri aştığını ve ikiyüz binlere 
vardığını nazarı it ibare alacak olursak bizim, 
Türkiye'de kısa zamanda ve süratle üniversite 
sayısını hiç olmazsa 20'ye çıkarmak mecburiye
tinde olduğumuzu da, hesap etmeliyiz. Fakat bu
nun nerelerde ve hangi ölçüler içerisinde daha 
isabetli olacağını tayin etmek için, süratle ve 
hararetle şu üniversite reformu Kanununu bek
liyoruz. Bu gelsin de. buradaki Yüksek Öğretim 
Kurumu, (YÖK) olarak tâbir edilen müessese ka
nunlaşsın ve YÖK'ün öngöreceği tarz ve yerler
de üniversiteler teşkil edilsin; hem bölgesel ih
tiyaçları, hem kalkınma ihtiyacım, hem de ma
hallî ihtiyaçları cevaplayacak tarzda fakültele
rin kurulmasını öngörsün. Bugün klâsik üniver
site tiplerindeki böyle mutaassıp, ısrarlı ve mah
dut sayıda adam yetiştirmek yerine. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitele
rinde gördüğümüz tarzda, daha süratli ve ihti
yaca göre eleman yetiştirme prensibi memleketi
mizde daha, faydalı olmuştur. 

Belki bizden evvel konuşan a"kadaşlarm da 
ifade ettiği gibi, kuruluşta birçok sıkıntıları ola-
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çaktır; kısa zamanda ihtiyaca cevap verecektir. 
Biz de, elbette Türkiye'mizde orta öğretimden 
çıkan gençlere yüksek öğrenim yapma imkânını 
yermek için süratle üniversitelerin sayısını artır
mak mecburiyetindeyiz. Ankara, İstanbul, İz
mir, Bursa, Adana, Kayseri, Erzurum, Elâzığ, 
Diyarbakır ye şimdi bundan sonraki teklif ye ta
sarılarda göreceğimiz gibi, Eskişehü, Trabzon'un 
yanında, meselâ Konya'da henüz bir üniversite
nin kurulmaması dikkatimizi çekiyor. Onun ya
nında, Samsun'da da bir üniversitenin kurulması 
daima kulağımıza gelir; fakat nedense bu şehir
lerde henüz bir nüve teşekkülü için bir teklif ve
ya tasarı göremiyoruz. 

Bunun yanında. Cumhuriyetin 50 nei yılın
da -Sivas'ta da bir üniversite meselesi kulağımı
za geliyor. Belki, biraz evvel de işaret -edildiği 
gibi, Doğu'da, Van'da da bir (üniversite ihtiyacı 
olacaktır. Ve nihayet Marmara Bölgesinde orta 
bir yer işgal eden benini Bolumda da bir üni
versite olmalıdır. Binaenaleyh, böylece Ankara 
ve İstanbul'da üniversite sayısını üçer olarak 
kabul eder, 18 vilâyeti de ilâve edersek üniver
site sayısını 20»3Te çıkarmış oluyoruz. 

;Sonra, hem mahallî, hem de memleketin in-
sangücü ihtiyacı yönünden hangi fakültelerin 
daha önde yürümesi lâzımgeldiği esasları da in
celenerek, süratle bu üniversite nüvelerinin teş
kilini de, elbette memleket ve millet hayrına 
atılmış bir adım olarak telâkki etmek gerekir. 

Onun için Karadeniz Teknik Üniversitesine 
bağlı Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesiyle, Yer 
Bilimleri Fakültelerinin kadrolarının memlekete 
daha hayırlı bir adım olarak gelişmelerini mem
nuniyetle burada ifade etmek isterim ve bu ka
nunun lehinde olumlu istikamette oyumu kul
lanacağımı ifade eder, hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Ko
misyon söz istemişlerdir. Sırada Sayın Çumralı 
vardır. Yeterlik önergesi kabul edildiği takdir
de Komisyon ve son sözü de ^ayın Oumralı'ya 
vereceğim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Trabzon Üniversitesi üzerinde kâfi miktarda 
konuşulmuş, konu yeterince açıklığa kavuşmuş-
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tur. Yeterlik teklifinin oylanmasını saygı ile 
arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz -ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon adına Sayın Atayurt, çok kısa 
bir konuşma yapacaklarını vaüt 'buyurmuşlar
dır. Buyurun Sayın Atayurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Şaym Baş
kan, sayın senatörler; 

Görüşmekte bulunduğumuz kanun teklifi 
üzerinde sayın hatipler tarafından eleştirilerde 
bulunuldu, temenniler izhar edildi. Bunları Ko
misyon açısından çok kısa sürecek olan mâru
zâtımızla cevaplamak üzere huzurunuzda bulun
maktayım. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonda cereyan 
eden müzakerelerde; bir kanun teklifi olması
na rağmen, Millî Eğitim Bakanı bizzat hazır 
bulundular', Maliye Bakanlığının da yetkili tem
silcileri ispatı vücut ettiler, ayrıca Devlet Plân
lama Teşkilâtı yetkili temsilcileri de görüşmele
re katıldılar ve ayrıca bu kanun teklifini yapan 
sayın arkadaşlarımızdan Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener'de bulundular. 

Gerçekten, bu şekildeki kadroya taallûk 
eden kanunların, işin hususiyet ve inceliklerini 
bihakkın hilen Hükümet kanadından vre cena
hından normal prosedür içerisinde getirilmesi 
şekli hakikaten tercih edilen meselelerdendir. 
Fakat teklif sahibi arkadaşlarımızın bu tekli
fi yapmadan önce konu ile yaknıen alâkalı Mil
lî Eğitini Bakanlığı Karadeniz Teknik Üniver
sitesi yetkilileri ve diğer ilgili kuruluşlarla ve 
hattâ Hacettepe Üniversitesi ile temas ettikten 
sonra bu teklifi hazırladıkları ve buradaki kad
ro durumlarının ve üniversitenin çalışması ile 
alâkalı hükümlerin bu görüşler ve düşünceler 
içerisinde; hükümetin de görüşüne tanı mâna-
sıyle mutabık gelecek ve onun teklifi mahiye
tinde olacak tarzda, yine üniversitelerin de is
lerini kolaylaştıracak şekilde hazırlandığı gö
rüldüğü içindir ki. Komisyonumuz tarafından 
bu teklif benimsenmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla. gecikilmeden bir üniversitenin kadro ih-
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tiyacınm karşılanması, çalışma mekanizması
nın ve üniversite yönetiminin işler bir hale so
kulması gibi gayeler güden "böyle bir kanun 
teklifine, Millet Meclisinde uğradığı değişiklik
ler benimsenerek, itibar edilmesinin yerinde 
olacağı görüşü komisyonumuzda galebe çalmış 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifi ile 
takibedilen haşlıca gayeler üç noktada temer
küz etmektedir. 

Bunlardan birincisi, üniversite tüzelkişilik 
kazanmcaya kadar, Üniversite Yönetim Kuru
lunun aslî görevinin yapılması yanında, Üniver
site Senatosunun hak ve yetkileri ile teçhiz edi
lerek, böylece bir normal üniversite çalışmasına 
geçişi temin etmektir. 

İkinci husus, bu üniversitenin ihtiyacı bulu
nan öğretim üyesi ve öğretim üye yardımcısı 
kadrolarının sağlanması ve istihdam imkânları
nın teminidir. 

Üçüncü 'bir nokta da, Üniversitenin kendi 
prosedürüne ve usullerine uygun olarak bölge 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bâzı yan ve tâli-
kuruluşlarm bu bölgede taazzuv etmesi hususu 
takibedilmiştir. 

Bu itibarladır ki, bu esaslı gayeleri güden 
kanun teklifinin, sayın konuşmacılar tarafından 
eleştirilen ve cidden ağırlık kazanan bâzı tas
hihe muhtaç tarafları görülebilirse de, hakikat
te bu kanun teklifi kanunlaştığı takdirde, Ka
radeniz Teknik Üniversitesinin daha iyi bir şe
kilde çalışması imkânlarının sağlanacağı ve 
kendisinden beklenen görevleri nispî de olsa 
ifada bir ferahlık duyacağı anlaşılmıştır. 

Şu hususu burada komisyon olarak arz ve 
ifade etmek mecburiyetindeyiz ki, Hükümet ta
rafından hazırlanmış bulunan Üniversite kanun 
tasarısı ile Millî Eğitim Temel kanun tasarısı 
halen Parlâmentoya sevk edilmiş ve Millet Mec
lisinin ilgili komisyonlarında ıgörüşülmek üzere 
ica'beden muamelelere tevessül edilmiş 'bulunul
maktadır. Ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversi
tesinin Karadeniz Üniversitesi haline ifrağı ve 
bu üniversitenin, diğer emsal Üniversiteler gibi 
kanunî bir düzenlemeye tabi tutulması bakı
mından da Millî Eğitim Bakanlığında hazırlan
makta olan Karadeniz Üniversitesi kanun tasa
rısının da pek yakında Parlâmentoya sevk edi
leceği hususu, komisyonumuzda bizzat Sayın 
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Bakan ve yetkililer tarafından beyan ve ifade 
edilmiştir. 

Komisyonumuz yapmış bulunduğu görüşme
lerde bu kanun teklifinin, kadro ile birlikte 
Üniversite yönetiminin sevk ve idaresinin em
sal üniversitelere uygun bir şekilde ve ona yak
laşık bir tarzda yönetilmesi hususundaki hü
kümleri ile yararlı olacağı kanaatine varmış bu
lunmaktadır. 

Üniversiteler, Yüce Heyetinizce de malûm 
olduğu veçhile, lisans ve lisans üstü öğretim 
yapmak suretiyle, lüzumlu elemanları yetiştir
mek ve öğretim üyelerini bu üniversitelere ka
zandırmak ; ayrıca akademik ve bilimsel araştır
malar yapmak suretiyle, de, araştırma görevle
rini yerine getirmek ve onun yanında yayın 
suretiyle de kendi bilimsel, akademik ve hattâ 
teknik görevlerini ifa etmek gibi esas görevler
le yükümlü bulunmaktadırlar. Esas temel pren
sip budur. Bu itibarla, bir üniversitenin kuru
luşunda ve bunun işletilmesi için harcanacak 
ödenek ve paraların hesabında, maliyeti sade
ce öğrencilere göre hesabeden bir noktai nazarı 
burada ifade ile öğrencilerin sayısının şimdilik 
az oluşunu ve masrafla bunları karşılaştırdığı
mız takdirde, maliyetin çok yüksek bulunduğu
nu ve bursla başka yerlerde aynı gayeyi, temin 
edebileceğimiz gibi hususlara itibar 'edilmesi 
mümkün görülmemektedir. Türkiye'nin çağdaş 
medeniyet seviyesine her alanda ulaşabilmesi 
ve Atatürkçü bir görüş ile yüksek prensiplerin 
bütün ülkeyi yüceltmesi bakımından, üniversi
telerimize 'düşen görevlerin yerine getirilmesi
nin şart ve lâzım olduğu tabiîdir. 

Bu itibarladır İki, çok cepheli ve gayeli he
deflerin de dikkate alınması 'gerekecektir. Bu-
raida Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülte
si yanında, ayrıca Yer Bilimleri Fakültesi de 
kurulmuştur. Bu hususlar, gerek eski Birinci 
ve İkinci Beş Yıllıik Kalkınma Plândan hedef
lerine ve gerekse yeni kabul edilmiş bulunan 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plân hedefine, in
san gücünün yurt yararına yetiştirilmesi ve is
tihdamı açısından da uygundur. 

Bilhassa tıp alanında yen fakültelerin kuru
luşu önerilirken,, önemle üzerinde durulması 
icap eden Yer Bilimleri Fakültesi gibi bir kuru
luş ile Ikarşı karşıya bulunduğumuzu lda ifade 
etmek isteriz. Bu müssesenin bünyesinde jeolo-
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ji, jeodezi ve jeofizik bölümleri mevcut idi. Bu 
hususta Devlet Plânlama Teşkilâtı nezdinde 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mü
racaat üzerine; Devlet Plânlama Teşkilâtı; Mil
lî Eğitim Bakanlığına yazmış bulunduğu ce
vabî tezkerede bu nokta üzerinde durmuş ve 
aynen «Jeoloji, Jeodezi ve Jeofizik bölümleri
nin birleştirilerek (Ter Bilimleri Fakültesi) adı 
altında yeni bir fakültenin açılması Teşkilâtı-
mızca uygun mütalâa olunmaktadır» ifadesiy
le bu tezkeresini de Millî Eğitim Bakanlığına 
sunmuş bulunmaktadır. 

Komisyon olarak, bu kanun teklifini kalkın
ma, plânlarına ve kalkınma stratejisine, millî 
eğitim davalarına ve onun prensiplerine uygun 
olup olmadığı noktasındaki görüşler de bu su
retle tespit ve tevsik edilmiş bulunmaktadır. 

Bu mâruzâtımla bâzı tereddütleri izale ede
bildiğim ümidindeyim. Şüphesiz, bütün bu me
seleleri bu kanun teklifi halletmeyecektir. Bida-
yeten de arz ve ifadesine çalıştığım veçhile, 
Üniversite Kanunu tasarısı. Millî Eğitim Temel 
Kanunu tasarısı, Karadeniz Üniversitesi Ka
nun tasarı hakikaten Parlâmentonun olgun kat
kıları ile mükemmel eşerek meriyete vazedildi
ği zaman, bu meselelere daha iyi hal çareleri 
bulunacağına emin bulunuyoruz. Ancak bunlar 
yürürlüğe girinceye kadar geçecek zaman zar
fında bu üniversitenin yurt ihtiyaçlarına gerek
tiği gibi hizmet edebilmesi için böyle bir kanun 
teklifinin de kanunlaşması gerektiği inancı ile 
kabulünü istirham eder. Komisyon adına saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı, buyurunuz. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Maruzatım kısa olacaktır; prensip noktala

rına temas etmekle yetineceğim. 
Evvelâ şunu kaydedeyim ki, ben bu tekli

fin karşısında değilim. înancım; üniversitelerin. 
fakültelerin bütün yurt yüzeyine dağılması ve 
bilim nimetinden bütün vilâyetlerimizin fay
dalanması merkezindedir. Ama bu işin nihayet 
Hükümet yönünden bir de prensibi olması lâ
zımdır. 

Bu ne haldir ki, şu Trabzon üniversitesinin 
kuruluş yetkisi, idaresi bir kanun ile Hüküme
te verildiği halde, aradan bu kadar yıl geçtik
ten sonra 7 - 8 arkadasın imzası ile bir kanun 
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teklifi halinde Meclise ve Senatoya intikal 
ediyor, insan gayri ihtiyarı soruyor; bu mem
leketin bir eğitim politikası yok mudur? Kim 
şevki idare edecektir, bunu? 4 arkadaş, 5 ar
kadaş bir araya geliyor. (Bu fakültelerin her 
yerde açılmasını arzu ettiğim ve işin teferruatı
na girmemek için isim vermek istemiyorum) fa
lan yerde falan fakültenin açılmasına dair 10 
arkadaş bir araya geliyor, filân yerde filân fa
kültenin açılmasına dair teklif veriyor. Bütün 
bunları gördükten sonra, başta söylediğim gibi, 
«Millî Eğitim Bakanlığının bir eğitim progra
mı, bir üniversite programı yok mudur?» diye 
sormak geliyor içimizden. 

İkinci bir küçük noktaya daha temas edece
ğim. 

Arkadaşlarım, demin bir arkadaşım işaret 
etti ve onun bu konuşması da benim söz alma
ma sebep oldu. 1960 yılından beri Konya'da bir 
üniversite, hatta bir üniversiteye başlangıç ol
mak üzere bir fakülte açılması için uğraşır du
ruruz. Teklifimiz de halen Millî Eğitim Komis
yonunda kadük olmuş, oturmaktadır. Geçen
lerde sayın Fethi Tevetoğlu'ıran Samsun'da bir 
Tıp Fakültesi açılması için burada vâki beyanı
nı bir birleşim sonra cevaplandıran sayın Millî 
Eğitim Bakam Konya'da bir Temel Bilimler 
Fakültesi açılacağını beyan ettiler. Hükümetin 
diğer ilgililerinden, «Böyle bir fakülteyi açabi
lir miyiz?»' diye sorduk. Şimdi ben özür dilerim 
sayın Atayurt arkadaşımdan; «Maalesef Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda illerde yal
nız ve yalnız ti]) fakültesinin açılmasına im
kân verilmiş ve diğer fakültelerin açılmasına 
imkân olmadığı bildirilmiştir» dediler Hükü
met yetkilileri. Burada isim vermek suretiyle 
de bu işin teferruatına girmek istemiyorum. 

O halde nasıl bir- beyandır' ki, bu kürsüye 
Millî Eğitim Bakam arkadaşımız çıkıp, der ki; 
.«Konya'da bir Temel bilimler Fakültesi. Samsun" 
da bir Tıp Fakültesi açacağız?...» Ayın Bakan 
Konya'ya gider, yarını ağız, Konya'da da bir 
Temel Bilimler Fakültesi açacağını söyler. Ge
liriz buraya. «Bu işle ilgili herhangi bir teşeb
büs var mı?» diye sorarız. Derler ki, «Temel Bi
limler Fakültesi açılamaz; Üçüncü Dönem Kal
kınma Plânına aykırıdır.» Üçüncü Kalkınma 
Plânı dönemi içerisindeyiz. Tıp Fakültesi kur
mak güzel bir düşünüş, plâna uygun ve sağdık 
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bilimlerini tamamlayıcı bir fakültesidir; ama, 
Yer Dilimleri 'Fakültesini de açıyorsunuz... Yani 
bunu hemen tekrar ifade etmek istiyorum; ben 
İni fakültelerin karşısında değilim, açılmasını 
canı yürekten arzu ediyorum; fakat bu başıbo
zukluğa da bir son vermek zamanının geldiğine 
inanıyorum. 

i ler-dürt arkadaş bir araya gelecek ve 
«Bizim ilimizde bir fakülte açılsın» diyecekler; 
bu kabul edilecek; ama biz normal yollardan 
yürüyeceğiz; Konya'nın tarihî, ilmî özellikleri
ni bildireceğiz, «Bir fakülte açın» diyeceğiz; 
kabul edilmeyecek... Bekliyoruz ki. Hükümet 
bir şey desin; fakat Hükümet de bir şey söyle
miyor. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Genel 
Müdür, bir beyanatınız mı olacak.'., Tok kısa 
olmak üzere buyurunuz, çünkü yeterlik veril
miştir. 

MİLLÎ EĞİTİM: BAKANLIĞI YÜKSEK 
ÖĞELNİM GENEL MÜDÜRÜ NAZMİ YILDIZ 
— Muhterem. Başkan; 

Üniversitelerimi,-.;!), fa. külte1! erim izin memle
ketimizin dört bucağına dağıtılması prensibi da
ima üzerinde durulan. Senatoda ve eğitim çevre
lerinde konuşma ve münakaşa mevzuu olan bir 
konudur. 

Bu balcımdan. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ilk dei'a bir teknik üniversite olarak memleketin 
Kuzey - Doğu bölgesine götürülmüştür.. Kısa 
zamanda gelişememiştir, fakat gelişmesi bu yıl
larda ; bilhassa önceki yıllarda büyük bir aşama 
göstermiştir. Halen Karadeniz Teknik Üniver
sitesinde loO asistan vardır. Bunların -)Q ka
darı doktorasını yapmış, doçentliğe hazırlanmış, 
doçent olmak üzeredir. Bu şu demek oluyor; 
teknik üniversiteleri, teknik okulları memle
ketin yüzeyine yaymak tıp fakülteleri kadar 
kolay ohnıyor; ama açılması kolay olmayan fa
külteleri, okulları açmayacak olursak, büyük 
şehirlerde, büyük merkezlerde temerküz olacak. 
birikmeler olacak. Götüreceğiz, güçlükle aça
cağız; fakat kısa zamanda gelişmesini temine 
gayret sarf edeceğiz. 
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Bendeniz sözümü uzatmayacağım; müsaade 
ederseniz Sayın Çumralı'nm buyurduğu bir hu
susa karsı açıklamada bulunmak istiyorum. 

Millî Eğitimin prensipleri, programı, plânı. 
vardır. Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 yılında 
nerelerde üniversite açılacağını, Millî Eğitimle 
işbirliği yaparak saptamış bulunmaktadır. Bu
rada, şöyle bir husus vardır; nüvesi atılmış fa
kültelerin bulunduğu yerlerde üniversite kurul
masına öncelik verilecektir. Bu, şunu kastet
mektedir; Diyarbakır'da fakülte kurulmuştur. 
bir üniversite açılacaktı!', Adana'da fakülte 
kurulmuştur, bir üniversite gelişecektir ve bun
ların isinıl eri 1971 programımla geçmektedir. 
Konya'da da bir üniversite kurulacaktır. Bu 
is için bir teşebbüse geçilmiştir ve Temel Bilim
ler Fakültesinin kurulması için Ankara Üniver
sitesi Fen Fakültesiyle halen işbirliği ve çalış
ma düzeni içinde bulunmaktayız. Samsun, aynî 
şekilde bir üniversitenin nüvesi olarak açılması 
icabeden yerlerden birisi olacaktır. Bursa, ha
keza aynı şekildedir. Plânlamanın ve Millî 
Eğitimin l)iı prensipleri 1972 ve 197:» yılma d<>ğ-
m, yeni üniversiteler reform kanununun Yüce 
Parlâmentoya sunulması üzerine, biraz durakla
mıştır. Su bakımdan: Yeni çıkacak Üniversi
teler Kanunu birtakım prensipleri getirmekte, 
yok denen bir müeseseyi kurmaktadır. Bu 
müessese memleket düzeyinde Plânlamayla be
raber (-alışarak, nerelerde fakülteler, üniversite
ler açılacağını tespit edecektir. O halde. Millî 
Eğitimin prensipleri kanunlarla huzurunuza gel
mek üzeredir. Bu arz ettiğim merkezlerde üni
versitelerin kurulması kanunî bir vecibedir ve 
Plânlama ile Millî Eğitimin beraber uygulaması
dır. Arkadan yeni kanun çıktığı takdirde, yeni 
merkezlerde yeni üniversite ve fakültelerin ku
rulması cihetine gidilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, arz ederim. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Hükümetten so. 

rum var Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za arz eiyoruın. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
Hükümetten sorum vardı duymadınız. 
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BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki 6594 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uya
rınca Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı 
olarak Trabzon'da kurulan Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesine ait 
İlişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar 6594 sayılı Kanuna ek 19 Eylül 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yer 
Bilimleri Fakültesi bağlığı altında eklenmiştir. 

Her iki fakülteye ait (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan (3) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1973 malî yılında kullanılmaz. 

Bu kadrolar sadece K. T. Ü. Tıp ve Sağlık 
Bilimleri ve Yer Bilimleri fakültelerinde görev 
alacak öğrenim üyelerine ve öğretim yardımcı
larına tahsis edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bilgen'in 
önergesini okntuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Konuşulmakta olan 165 S. Sayılı kanun tek
lifine geçen; üniversite adının «Karadeniz Tek
nik Üniversitesi» yerine «Karadeniz Üniversi
tesi olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İçel 
Lûtf'i Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, Komisyon rapo
runda bu üniversitenin isminin «Karadeniz 
Üniversitesi» şeklinde değiştirilmesi yolunda ge
rekli kanun değişikliklerinin ypaılması temenni
siyle raporda yer alması şeklinde bir görüş be
lirmiş ve tespit edilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, 
bu yasa ile isim değişikliğini uygun görmemiş
ler, ayrı br yasa ile bunun yerine getirilmesi hu
susu derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Rapora istinadenBaşkanlığm bu açıklaması 
karşısında önergenizde ısrar edecek misiniz ? 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı izah etiler, Ben önergeyi da

ha önee vermiştim, geri alıyorum. Komisyon 
lüzum görmüyorsa, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Komisyon, yasa değişikliği teklifinde 

bulunmuşsunuz; «Karadeniz Üniversitesi» şek
linde değiştirilmesi için Bakanlık bir yasa tek
lifi hazırlığı yapacak mıdır? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI M. 
FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın hatiplerin 
eleştirilerine cevap arz ederken, 3 tane kanun 
tasarısı üzerinde durmuştum. Bunlardan birisi 
de «Karadeniz Teknik Üniversitesi» nin, «Ka
radeniz Üniversitesi» olarak değiştirilmesi Ba
kanlıkça hazırlanan bir kanunla elen alınmış
tır ve diğer üniversiteler gibi bir çalışma siste
mine kavuşturulmak durumundadır. Bu şekilde 
halledilmesi daha doğrudur. Biz, âcil bir ihti
yaca geciktirmeden cevap vermenin şart ve lâ
zım olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Bilgen, takririnizi 
geri alıyorsunuz. 

Sayın Öztürk, soru soracaksınız, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, bu 1 nci maddede geçen kadrolar var. 
Ayrıca, Millî Eğitim Komisyonunun raporun
da olsun, Bütçe Plân Komisyonunun raporunda 
olsun, ismi geçmeyen bâzı kadrolar maddede de 
kadro cetvelinde gösterilmiş. Kanunun düzenle
nişi bakımından bir bağdaşıklık yok maddeyle 
rapor arasında, Meselâ, her iki raporda da Yer
bilimleri Fakültesi ismi geçmemektedir; bu, 1 
nci maddeye konmuştur. 

Ayrıca, cetvelde «Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu Müdürü» demiş, orada iki kadro vermiş. 
Şimdi, «Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdü
rü» diyor, bu başka yerde geçmiyor, yalnız bu
rada geçiyor. Öbür tarafta, Tıp ve Sağlık Bi
limleri Fakültesi olarak geçiyor. Şimdi, burada 
bir müdürlüğe iki kadro verilmiş oluyor. Bir 
açıklık da yok metinde. Bir açıklık kazandırıl
ması gerekir. Burada geçen terim yukarıdaki 
metinde yok; hem de bir müdürlüğe iki kadro 
verilmiş gözüküyor. Bu kadrolar da aynı za
manda dekan seviyesinde oluyor. Yani, 210, 210 
olarak gösterilmiş. 

İkinci sorum... 
BAŞKAN — Bir dakika, evvelâ bunu hal

ledelim. Hükümetten sorulan husus yahut KG 
misyonun cevaplandıracağı husus şu ; 
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1. Yerbilimleri Fakültesi metinlerde geç 
inekte, fakat gerekçelerde mevcut değil. 

2. 2 sayılı cetvelde Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu Müdürü, iki kadro 210 aylık. 

Sayın Öztürk haklı olarak «Bir müdürlük 
için iki kadro mümkün değildir» demekte ve 
210 liralık aylığın dekan aylığı olduğunu ifadey
le, bunun nedenini sormaktadırlar. 

Bu hususları vuzuha kavuşturalım. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Efendim, 
Sayın Öztürk'ün tevcih buyurdukları 2 soruya 
cevap arz ediyorum. 

«Yerbilimleri Fakültesi gerekçede geçmedi» 
dediler. Millet Meclisi Sıra Sayısı 762. sayfa 4, 
(b) paragrafında Yerbilimleri Fakültesi kurul-
masıyle ilgili genel gerekçe... 

BAŞKAN — Hayır, «Cumhuriyet Senatosu
nu» diyor Sayın Öztürk, haklı olarak. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Efen
dim, Cumhuriyet Senatosu, bütün gerekçedeki... 

BAŞKAN -— Her ne kadar geçmiyor ise de, 
Komisyon Yerbilimleri Fakültesinin savunucu
sudur ve bunun metinde gösterilmesini istemek
tedir. 

Şimdi ikinci hususa geçelim. 
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Evet. 
Bunu, ayrıca Devlet Plânlama Teşkilâtının gö
rüşüne uygun olarak da. cevaben arz etmiş ol
duğu bir tezkerede, kurulmuş bulunan 3 kısmın, 
Yerbilimleri Fakültesi şeklinde birleştirilmesi
nin şart ve lâzım olduğu görüşünü, tezkeredeki 
cümleleri aynen okumakla, zapta geçen ifade
siyle yazılı beyanlarını da kaydetmiş bulunuyo
ruz. 

BAŞKAN — Şimdi, Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu Müdürü 2 kadro, 210 aylık hususuna ce
vap veriniz. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Üniver
sitenin, kendi çalışma sistemi içerisinde yüksek 
okullar teşkil etme ve bâzı kuruluşları yap
mak görev ve yetkileri bulunmaktadır. Mevzu
at tümü itibariyle bu tarzdadır. 

Buradaki 2 müdür; yani 7 nci sayfada, 2 sa
yılı cetvelde «Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» ııdeki dekan 

seviyesinde olan 2 adet müdür ve 2 adet 210 
liralık kadronun, birisi tıbbî teknoloji yüksek 
kısmı, diğeri de yüksek hemşirelik kısmı şek
linde gelişebilecek ve müdürleri olacak. 

BAŞKAN — 2 yüksek okul olacak ve onun 
müdürleri olacak... 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bu iti
barla kadrolarda bu. şuna ait olacaktır, bu, bu
na ait olacaktır, şeklinde çok tahdidi ve kısıt
layıcı hükümler yerine, bir elastikiyet getirmek 
ve üniversite kuruluşlarını seyyal bir halde tut
mak bakımından Millet Meclisinden gelen tarzı 
ile bu kadro aynen benimsenmiştir. Malûmuâli-
niz. burada yapılacak en küçük bir değişiklik 
tekrar bunun geriye gitmesine sebep olur ve 
bu şekilde zamanında ihtiyaca cevap vereme
mek gibi bir gecikme ile de bizi karşı karşıya. 
bırakabilir. 

BAŞKAN — 210 liralık aylık?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Evet. 
Bu itibarla bu 2 soruya bu şekilde arzı cevap 
etmiş bulunuyorum. 

Hükümet de zannediyorum ki, kendi noktaî 
nazarlarını arz edeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalnız bu 

soru ile ilgili açıklanmasını arzu ettiğim bir hu
sus var, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bunlar 

dekanın emrinde olan müdürlükler. Dekan se
viyesinde bunlara aylık veriyoruz. 

Sonra, sayın sözcünün ifade ettikleri gibi, 
bunlar da isim olarak geçmemektedir, eksiktir. 
Yani. tutanaklara geçmesi ve bir hukukilik ka
zanması için ben bu soruyu sordum. Bu, yasa
nın hazırlanışı, düzenlenişi ile pek uygun olma
sa gerek. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci sorunuzu soru
nuz. Buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efen
dim, bu Yerbilimleri Fakültesinin lâboratuvar 
ve şube şefliği için 15 kadro teklif edilmiş. 170 
lik 15 tane kadro var cetvelde. Bu, neye göre 
tespit edilmiş? Ne gerekçesi var, ne de rapor
larda bir izahat var. 15 kadro az mı, çok mu? 
Neye göre konulmuş? Yani gelişi güzel konul-
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muş gibi. Bu hususu gerekçelerde, raporlarda 
belirtmemişler. Nerede kullanacaklar bu kadro
ları ? Hacettepe Üniversitesi bunu bir süre ken
disinde mi kullanacak, yoksa orada mı kulla
nacak? 

BAŞKAN — Bu kadroların yer almasının 
gerekçesini soruyorlar. 

Buyurunuz Sayın Atayurt. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON!" BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Komisyonumuzda, cereyan eden mü
zakerelerde yetkililer, burada gözükmekte bu
lunan kadroların tamamen Karadeniz Teknik 
Üniversitesinin kendi bünyesine ait bulunduğu
nu ve yerinde kullanılacağını kesinlikle ifade 
etmişlerdir. Bunlar, fiilî durumlara ve fiilî ihti
yaçlara cevap verecek tarzda kadrolardır. 

Şimdiye kadar- Cumhuriyet Senatosunda ce
reyan eden müzakerelerde, hiçbir veçhile her
hangi bir kadronun nerede, nasıl kullanılacağı 
üzerinde bir görüşme cereyan etmemiş olması
na rağmen. Komisyonumuzda bu kadroların du
rumu üzerinde durulmuş; Hükümet kanadı ve 
her kuruluş tarafından da tamamen benimsen
diği ifade edilen bu kanun teklifindeki bu kad
roların, gerek derece ve gerek sayıları itibariyle 
gerçek bir ihtiyacın cevabı olduğu özellikle be
lirtilmiş bulunmaktadır. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Bir şey mi soracaktınız. Sayın Kürümoğlu? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkanım, bir hususu düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, 1 nei maddenin son fıkrasında «KTÜ» 
harfleriyle ifade edilmiş olan hususun «Karade
niz Teknik Üniversitesi» olarak düzeltilmesi 
icabeder. Zira, bir rumuz ile ifade, ancak bir 
maddede rumuzun ne mânaya geldiğinin tasrihi 
ile olabilir. Onun madde içerisinde düzeltilmesi
ni bilhassa istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Bu bir değişiklik ifade etmez. 
«Karadeniz Teknik Üniversitesi» diye yazı ile 
de yazılabilir. Ancak, ileride bir değişiklik ol
duğu iddiası da ileri sürülebilir. Binaenaleyh. 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülmüş, değiştiril
miş. tekrar Meclise gitmesi gerekir diye. Ana

yasaya aykırılık iddiası ile herhangi bir şekil
de Anayasa Mahkemesine gitme imkânı dahi 
olabilir. Bu sebeple, Karadeniz Teknik Üniver
sitesinin «KTÜ» rumuzlarıyle geçmesinin hiçbir 
mahzuru yok. Fakat biz şimdi bunu «Karadeniz 
Teknik Üniversitesi» diye yazıyle değiştirirsek 
tekrar Meclise gitmesi icabedebilir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bu mâ
naya geldiğini tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Evet. Okunurken de zaten tiy
le okundu. Biraz önce «KTÜ» diye okunmadı, 
«Karadeniz Teknik Üniversitesi» diye okundu. 

Okunan maddeyi cetveli eriyle beraber oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi, 10 yıl süre ile Hacettepe Üniversitesi ile 
Karadeniz Teknik üniversitesi arasında imza
lanan protokol esasları gereğince, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından destekle
necektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) 
Başkan, önergem vardı. 

Sayın 

işaret BAŞKAN —• Arkadaşlar zamanında 
etmeniz lâzım. Maddenin oylaması bitti. 

o noü maddeyi okutuyorum. 
Madde o. — Karadeniz Teknik Üniversite

si, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı. 
olarak Trabzon İlinde Merkezî Araştırma Has
tanesi ve gerektiği kadar çevrede uygulama has
taneleri açabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 1. — Karadeniz Teknik Üni
versitesinde bu üniversite tüzel kişilik kazamn-
caya kadar Üniversite Yönetim Kurulu, aslî 
görevi yanında : 

a) Üniversite kadrosunda görevli bütün 
profesörlerin üye olarak katılmasıyle Senato 
görevini; 

b) Profesörler Kurulu ve Yönetim Kurulu 
buiiunimayan fakültelerde, o fakültelerin kad
rolu profesörleri ve profesör sayısı kadar kad-
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rolü doçentin üye olarak katılması ile profe
sörlüğe yükseltilme ile ilgili seçim işleri dışın
daki profesörler Kurulu ve Yönetiım Kurulu 
görevlerini yapar. 

Fakülte kurulları ile ilgili toplantılara ka
tılacak doçentlerin sırasının tespitinde, eylem
li doçenbiiik kıdemi esas tutulur. En son sıra-
dakiler eşit kıdemli ise, kurula katılacak do
çentler bunlar arasından her ders yılı başında 
kur'a ile seçilin 

c) Karadeniz Teknik üniversitesi adiyle 
Traibzon'ıda bir Üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanun ile bunun ek ve tadil-
lerindeki hükümler dışında Üniverstieler Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiş tİT. 

Madde 4. —- Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Buyurunuz Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

Bendeniz Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
iştediim ve bu isteğimi bir evvelki konuşımaimda 
da belirtmiştittn, burada da işaretle belirttim; 
fakat Sayın Başkan görmediler. Ama aynı şey
leri bu yürürlük maddeLSİ için de söyleyebilirim. 

Üzerinde konuşacağım konu, Geçici 1 nci 
madde iüe ortaya getirilmek istenen yeni du
rumdur. Bu madde biraz evvel okundu. Bunda 
şu hususlar yeniden tedvin edilmektedir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi tüzel kişilik 
kazanmeaya kadar (yani tüzel kişiliği yok he
nüz) Üniversite Yönetim Kurulu aslî görevi ya
nında yeni görevler almaktadır. Bunlar, Üni
versite .Senatosu görevi ve fakültelerin profe
sörler Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gö
revleridir. Bu madde, yürürlük maddesi bile 
olsa, üzerine değinmeye ihtiyaç vardır. 

Bu zaruret nereden gelmiştir? Karadeniz 
Tdknik Üniversitesinin kurulması hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığına yetkiler tanıyan ilk 
Kanununun geçici 1 nci maddesi, Karaideniz 
Teknik Üniversitesinde cereyan eden bir olay 
üzerine Anayasa Mahkemesine gitmiş ve Ana

yasa Mahkemesi tarafından üniversite özerkli
ğine vıe üniversitelerin temel ilkelerine aykırı 
bir tedvin şeklinde bulunduğundan ötürü iptal 
edilmiştir. Bu iptal keyfiyeti 23 Mayıs 1972 ta
rih ve 14194 sayılı Resmî Gazetede ilân edilmiş
tir. Anayasa Mahkemesinin karar sayısı : 1972'-
ye 82; karar günü de 23 . 12 . 1971'dir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
20 . 5 . 1955 gün ve 6594 sayılı Yasanın iptal 
edilen geçici 1 nci maddesi şudur: 

«Bu kanunun 3 ncü maddesi gereğince hük
mî şahsliyet iktisahedinceye kadar, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi tedris elemanları 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanunundaki derece ve salâ
hiyeti haiz zevat arasından Maarif Vekilliğince 
tayin olunur.» 

İkiz konu; biraz sonra Anayasa Mahkemesi 
(kararını da eleştirdiğimiz zaman görülecektir 
ki, bu iki konuyu Anayasa Mahkemesi kabul 
etmemiştir. Birisi, Maarif Vekilliği tarafından 
bütün üniversite kadrosundaki öğretim görev
lilerinin tayini; 

İkincisi; (Yine o kararın gerekçelerinde 
açıklanmıştır) «Hükmî şahsiyet iktisabedinceye 
kadar.» hususlarını iptal etmiştir. Şimdi, halen 
bu üniversitenin hükmî şahsiyetinin bulunma
mış olmasını da bu maddenin bu ifade tarzın
dan kabul ederek, bertaraf etmiş ve maddeyi 
iptal ettmiştir. 

Bu madde tabiî bu şekilde iptal edilince; bu 
takdirde üniversiteye yeni öğretim görevlileri 
tayin edecek merci kalmamıştır. İşte bu getiri
len geçici madde, bunu doldurmak üz;ere, Üni
versite Senatosu görevlerini, Üniversite fakülte
lerinin fakülte profesörler kurulu ve yönetim 
kurulları görevlerini yaptıracak bir kurul, bir 
mercâ tayin etmektedir. Yani madde bu boşlu
ğu doldurmak için getiriliyor. Maddenin bu ge
len şeklinde; «Üniversite yönetim kurulu; (ki, 
l)u kurul tayinle kurulmuş bir kuruldur) kendi 
gör'evi yanında, bütün profesörlerin katılma-
sıyle üniversite senatosu görevini; yönetim ku
rulu ve profesörler kurulu olmayan fakülteler
de de, mevcut profesörlerin ve bir kısım doçent
lerin de katılmasıyle, fakülteler profesörler ku
rulu ve yönetim kurulu görevlerini yapar.» de
mektedir. Dolayısıyle kendisine, Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen bu madde gere-
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ğiııee, öğretim görevlilerini tayin etmek yetki
si verilmiştir. İşte burada yeniden Anayasaya 
aykırı bir durum meydana getirilmektedir. Şöy
le ki: 

Anayasanın, biraz sonra daha çok eleştirece
ğim üzere, 120 ııei maddesi; «Üniversiteler, ken
dileri tarafından seçilen organları eliyle yürü
tülür» diyor. Oysa burada, senato görevini ve 
fakültelerin yönetim kurulları görevini alan 
üniversite yönetim kurulu, yine tayin edilmiş 
bir kururudur. Dolayısıyle tayin edilmiş kurum
lar elinde kalmakla Anayasaya aykırı bir du
rumu tekrar devam ettiriyoruz. Ne zamana ka
dar? Bunun da Anayasaya aykırı olduğu bir 
olay dolayısıyle iddia, edilip de. yeniden Anaya
sa Mahkemesine gidinceye kadar, yani böyle 
bir kısır döngünün içerisine düşmüş ve bu üni
versiteyi ilelebet özerklikten ve kanın tüzel ki
şiliği olma niteliğinden mahrum etmiş bulunu
yoruz. 

Arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesinden; 
bir evvelki konuşmamda arz ettiğim bütün ku
ruluş kanunları içerisinde, üç maddenin iptali 
istenmiştir. Bunlardan birisi, 6594 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin; «Bu kanunun 3 
ncü maddesi gereğince hükmî şahsiyet iktisahe-
dinceye kadar, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
tedris elemanları 4938 sayılı Üniversiteler Ka
nunundaki derece ve salâhiyeti haiz zevat ara
sından Maarif Vekilliğince tayin olunur» hük
mü ; 

İkincisi; aynı kanunun geçici 1 nci madde
sindeki «Tüzel kişilik kazanıneaya kadar...» 
hükmü. Karadeniz Teknik Üniversitesinin ba
şında aylıklı profesörlerden Millî Eğitim Baka
nının teklifi üzerine müşterek kararla tayin 
edilen bir rektör, fakültelerin başında da aylık
lı profesörlerden Millî Eğitim Bakanlığınca 
tayin edilen birer dekan bulunur. Yani rektör
lerin ve dekanların da Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından tayin edilmiş olması Anayasanın 
120 nci maddesine aykırı görülerek iptali tale-
bedilmiştir. 

Bir de 871 sayılı Kanunun 1 nci maddesi; 
«Bir fakültenin kuruluşunun tamamlanması; o 
fakültenin kadrosunda, profesörler kurulunu 
teşkil edecek aylıklı en az 6 profesörün bulun
masına bağlıdır» şartını getirmiştir. Dolayıs'iyk 
bu şart da hiçbir suretle tahakkuk edemediği

ne göre, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 
hiçibir surette özerklik ve kamu tüzel kişiliği te
şekkül edememektedir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı içeri
sinde bâzı noktalara Önemle kısaca temas et
mek istiyorum; çünkü karar çok uzundur. 

Bu üç maddenin iptali teklif edildiği hal
de, görevine Millî Eğitim Bakanınca son veri
len bir davacının Damştayda açmış olduğu da
va sadece bir madde ile ilgili görüldüğü için, 
Anayasa Mahkemesi usul bakımından o mad
denin incelenmesini ele almış, yalnız onu iptal 
etmiştir. Aslında bu maddelerin hangisi Ana
yasa Mahkemesine götürülse, hepsi de iptal 
edilecekti. 

1971'de yapılan Anayasa değişikliğinde 120 
nci madde de değiştirilmiştir. Anayasa değişik
liğine ilişkin gerekçede açıklandığı üzere, yeni 
metinlerde 1961 Anayasasının temel ilkelerinde 
bir değişiklik yapılması gereği güdülmüş değil
dir. Bu yorum da, gözönünde tutulacak önem
li bir yöndür. 

«Yeni metinde; yönetimsel ve bilimsel 
özerklik denilmeyip, yalnızca üniversitelerin 
özerkliğinden söz edilmekte ise de, bu özerkli
ğin hem yönetimsel, hem de bilimsel özerklik 
olduğu, ancak maddede gösterilen kayıtlar al
tında uygulanacağı yeni maddenin tümünden 
açıkça anlaşılmaktadır, diyor Anayasa Mahke
mesi gerekçesinde. 

öğrenim ve öğretimin özgürlük ve güvence 
içinde ve çağdaş bilimin gerekleri uyarınca 
yapılabilmesi, her şeyden önce üniversite yö
netim özerkliğinin bulunmasına bağlıdır. Ger
çekten üniversite siyasal güçlerin, ya da bir
takım çıkar topluluklarının etkisi altında bıra
kılmış ise, artık çağdaş bilimin gereklerine gö
re öğrenim ve öğretim yapılması söz konusu 
değildir. «Üniversitelerin kendilerince seçilen 
organları eliyle yönetilmesi» ilkesi, kural ola
rak üniversite görevlilerinin üniversitelerin yet
kili organ veya yerlerine atanabilmesi yetkisi
ni de kapsar. 

Yine Anayasa Mahkemesinin bu iptal gerek
çesinden okuyorum: «Üniversitelerin herhangi 
bir yere bağlı birer örgüt olarak düzenlemeyi 
erek edinmiş olmadığı için, üniversitelerin Ba
kanlığa veya Hükümete bağlı girer örgüt sayı
larak, üniversite görevlilerinin Bakanlıkça 
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atanması veya Bakanlığın şu veya bu şekil atan
ına işlemlerine geçmiş olması yetkisi kabul edi
lemez.» 

Yine başka bir kısmı okuyorum : «Yukarı
dan beri açıklanan gerekçeler karşısında Hü
kümetin, ya da bir bakanlığın üniversite öğre
tim üyesi veya yardımcısını atama yetkisi Ana
yasanın değişik 120 nci maddesinin kabul et
tiği üniversite özerkliği ve üniversitenin kendi 
•organlarınca yönetilmesi ilkeleriyle bağdaştırı-
lamaz. Daha açıkçası, üniversite özerkliği, de
ğişik 120 nci maddeye göre de, üniversitede 
görevlendirilecek öğretim üyeleri yardımcıla
rının atanma işlemlerinin bütün ufuksal sunuç-
larını doğurabilmek biçimde yalnızca üniver
site organlarının iradesiyle yapılması yetkisini 
dahi çelmektedir.» 

BAŞKAN — Sayın Karaman, üç dakikanız 
var. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, konuşmamı çoğu kez yazılı yap
mıyorum. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — İncele
me konusu kuralda, üniversiteye bir süre tü
zel kişilik tanınmadığı ilkesi de yer almakta
dır. Oysa, Anayasanın değişik 120 nci mad
desi uyarınca, üniversiteler özerkliğe sahip ka
mu tüzel kişileıdir. Sözü edilen kural, bu ba
kımdan da Anayasaya aykırıdır, diyorlar. 

Sonuç olarak; söz konusu edilen 6594 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının, Anayasanın 120 nci maddesine aykırı 
olduğuna karar veriliyor. 

Arkadaşlar, bir üniversitenin üniversite 
olmasının nitelikleri, Anayasanın 120 nci mad
desinde; «Devlet eliyle ve kanunla kurulması, 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olması, ken
diden tarafından seçilen organlar eliyle yöne
timinin yapılması ve üniversite organları, öğre
tim üyeleri ve yardımcılarının üniversite dışın
daki makamlarca her ne surette olursa olsun 
görevlerinden uzaklaştırılamaz,» ilkelerini ta
şımaktadır. 

Bu nedenlerle, Anayasanın bu açık hüküm
leri karşısında, getirilen geçici maddenin bu 
(a) ve (b) bentleri de Anayasaya aykırıdır 

ve bu suretle Anayasaya aykırı bir durumla 
yine Karadeniz Teknik Üniversitesinin yöne
timinin devam ettirileceği hususu ortadadır. 
Bu durumun hükümetlerce ele alınması ve mut
lak surette düzeltilmesi lâzım geldiğini ifade 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, üniversite özerkliği meselesi
nin anlayış tarzı bir gelenek meselesidir. Yani 
bâzı ülkelerde üniversitelerin özerkliği olmaya
bilir, bâzı ülkelerde üniversite rektölçerinin 
kendilerine «haşmetmeap» diye hitap edilecek 
kadar yüksek değerleri, Devlet Başkam hiza
sında tutulan değerleri olabilir; ama Türkiye'
mizin 150 senedir; hürriyet mücadelesi ve Cum
huriyet döneminden beri de devam ettirilen bi
limsel özerklik mücadelesinin ortaya koyduğu 
gelenek 1961 Anayasasının 120 nci maddesinde 
özetlenmiştir. 1971'de yapılan değişikliklerde 
de ilkelerde bir değişiklik yapılmamıştır. Ya
pılmadığı da 1971 senesinde değişiklik yapılan 
Anayasa gerekçesinde iyice açıklanmıştır. Bu 
nedenle, bizim Anayasamızda özerklik ve ka
mu tüzel kişiliği, üniversitelerin vazgeçilmez un
surlarıdır. Ancak, 1960 yılından evvel özel 
kanunla kurulmuş üniversiteler için özerklik 
değil, kendi seçilmiş organları tarafından yö
netilme hususunda bir ayrıcalık getirilmiştir. 
Diğer bütün üniversiteler için böyle bir ayrıca
lık yoktur. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin, ilk ko
nuşmamda açıkladığım gibi, her ne kadar ka
nunu 1955 senesinde çıkmışsa da, ilk iki fa
kültesinin kurulmaya geçjmiş olması ve kadro
larının tahsisi 1963 senesinde olduğu için, 1961 
Anayasasından sonra yapılmıştır. Bu nedenle 
özerkliğe sahip olması lâzımdır, kamu tüzel 
kişiliğine sahip olması lâzımdır. Bunu, bu du
rumda bırakmak yanlıştır. Belki yine günün 
birinde bir olay olacaktır, yine Anayasa Mah
kemesine gidecektir, yine iptal edilecektir ve 
kanunların olaylar üzerine Anayasa Mahkeme
sine giderek iptal edilmesi, sonra yeniden ka
nunlarla bu boşluğun doldurulmuş olması cid
diyetle bağdaşır bir tutum değildir. Mutlaka, 
zamanında yetkililer tarafından ele alınıp bu 
boşluğun doldurulması lâzımdır. Aksi halde 
burada görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi
nin itpal ettiği bir hüküm yerine, yine Anaya
saya aykırı bir hüküm getirmek suretiyle za-

615 



C. Senatosu B : 17 

man kazanmak, durumu muhafaza etmek gibi 
bir durumla karşı karşıya kalırız. 

Saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen'?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK 
ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ NAZMİ YILDIZ 
—• Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK 
ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ NAZMİ YILDIZ 
— Sayın Başkanım; 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanununun 
geçici 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasını Ana
yasa Mahkemesi iptal etmiştir. Bu fıkra, öğ
retim üyelerinin, 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununa göre diğer üniversitelerde öğretim üye
si olmuş zevatın Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan Karadeniz Teknik Üniversitesine tayinini 
öngörmekte idi. Anayasa Mahkemesinin bu 
fıkrayı kaldırması üzerine Millî Eğitim Baka
nı, öğretim üyesi tayinini durdurmuş, vazgeç
miştir. O halde, Anayasanın bozduğu günden 
itibaren artık bu husus işlememekte ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca herhangi bir tasarrufta 
bulunamamaktadır. Ancak üniversitenin, fa
kültelerin gelişmesi bakımından, gene Anaya
sanın «Üniversiteler kendi kuruluşları tarafın
dan yönetilir» deyiminin içinde, kendi kuru
luşlarını takviye etme babında şu kadro kanu
nu ile getirilen geçici madde huzurunuza geti
rilmiştir. Bu fakülte kurullarını ve senato 
kurulunu böylece işletmek suretiyle üniversite 
içinde kendi bünyesinden kendi -elemanlarını 
seçime durumundadır. Profesörler kurulu se
çecek, Senato karar verecek, ondan sonra an
cak müşterek kararnameye gelecek. Aynen 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunundaki prosedür 
burada da, bu yeni getirilen fıkra üzerine yü
rümüş olacaktır. O halde, Hükümetin veya Mil
lî Eğitim Bakanının tasarrufu kalmamış olacak
tır. 

Diğer taraftan, bu kendi kendine yürüyen 
üniversite, kısa zaman içinde kendi öğretim 
üyelerini kendisi temin edecektir. O halde, 
özerkliğe kavuşmaması gibi bir husus bahis 
konusu olmayacaktır. İki fakülte tam teşkülât-
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; landığı takdirde üniversite özerk duruma g>e~ 
! çecektir. Bunun kısa zamanda oluşacağına 
ş kaniiz. 

| Ayrıca, şu hususu da kısaca arz edeyim. De-
! min Sayın Komisyon Başkanımızın buyurduğu 
i gibi, Bakanlıkta, Karadeniz Teknik Üniver-
; sitesiyle ilgili, her tarafını yeniden günün şart-
\ larma göre ele alacak ve Anayasanın bütün 
İ vecibelerime uyacak şekilde bir kanun tasarısı 
i hazırlanmış bulunuyor. Bu, en kısa zaman-
1 da Parlâmentoya arz edilecektir. Bunun için, 
i de, önümüzdeki yıllarda yahutta gelecekte, Ana-
| yasa Mahkemesinin bu gibi bozma hadiseleri 
| ortaya çıkmayacaktır. 
| Saygılarımla arz ederimi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
I Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyornum. Ka-
j bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
| mistir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, 
aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz ? 

! 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Lehte 
I efendim. 

! BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bir hu

susu soracağım efendim, tavzihini istirham 
! edeceğim. 
| BAŞKAN — Hayır soru olmaz; konuşma 

yapabilirsiniz. Kanun tekKfinin sonunda, lehte 
ve aleyhte söz veririm. 

Teklifin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 616 — 



C, Senatosu B : 17 4 . 1 . 1973 O : 1 

IV — GÖRÜŞÜL! 

1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında 4 . 7. 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi : 1/689; Cumhuriyet Senatosu : 1/142) 
(S. Sayısı : 185) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkın
da 4 . 7 . 1967 tariih ve 892 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının görüşülmesinde, şahsımı temsi-
len, Bakanlık Müşaviri. Kâmil İnal ile Yük
sek Öğretim Genel Müdürü Nazmi Yıldız'm ha
zır bulunacağı hususunu saygılarımla arz ede
rim. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitimi Bakanı 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşülmesi 
sırasında Millî Eğitim Bakanını, Umum Müdür 
ita Bakanlık Müşaviri temsil edeceklerdir. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun okunup 

okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını kabul edenler... Okunmamasını kabull 
edenler... Okunmaması kabul edilmiştir . 

önergede ivedilik hususu da vardır. İvedi
lik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz alanları arz 
ediyorum: Sayın Dlikeçligil, Sayın Kmaytürk, 
Sayın Ucuzal, Sayın Atmaca. 

Biraz önceki kanun teklifinin görüşülmesi 
sırasında .kabul edilen 15 dakikalık sınırlan
dırma, burada da takip •edilecektir. 

Sayın Dikeçligil, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, zaman mefhumuna riayet ederek kısa 
bir konuşmada bulunacağım. 

Efendim, Hacettepe Üniversitesi kurulur
ken, bugünün Sayın Rektörü İhsan Doğramacı 

(1) 185 S. sayılı basmayazı tutanağım sonuna 
eklidir. 

N" İŞLER (Dövam) 

Bey de o tarihte Bütçıe ve Plan Komisyonunda 
bulunuyordu. Üniversitenin kurulmasını ben-

; deniz de o zaman savunmuş; kendisinden rica 
: etmiş ve «Üniversite kurulduğu takdirde, fa-
! kültelerinizi yurda yayacak mısınız, yoksa siz 
; de diğer kuruluşlar gibi fakültelerinizi Anka-
| ra'da mı toplayacaksınız?» demiştim. Kendisi 
i de, yurdun muhtelif yerlerine yapacağını söy-
| lemisti. Bundan da hâlâ memnuniyet duyarım. 

! Türkiye'nin tarihine bakacak olursak; Türk-
i lerin Selçuklu'lar zamanında kuvvetlenmesinin 
i yegâne âmili, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde 

kültür merkezlerini ihya etmelerinden ileri gel
miştir. Saymaya lüzum yok. Bunların birisi 
de Kayseri'de olmuştur. İftiharla söyleyeyim 
ki, (Sayın hoca burada. İftihar edebilir, çün
kü kendisi bir tıp mensubudur.) Gevher Neslibe 
Sultan gibi bir Türk Sultanı Kayseri'de öyle 
bir tıp fakültesi kurmuş iki; dünyada ilk ilmî 
olarak çalışan fakültedir. Sayın Rektör de 
bunu bilir; diğerleri de kabul etmiştir. Böyle 
blir Türk Sultanının adını Hacettepe Üniversi
tesi ihya etmiştir ve orada Gevher Nesibe Sul
tan Tıp Fakültesini kurmuştur. Hükümetten 
hiç yardım dilememiştir, kendi' çalışmalarıyla 
meydana getirmiştir; bu sene de bu kabul ede
ceğiniz kanunla fakülte tedrisata devam ede
cek. 

Bu bakıimdan Sayın Rektöre, Türkiye'de ilk 
defa bu çığırı açmış olmasından dolayı med
yunu şükranız. 

İngiltere'deki üniversitelerin fakülteleri bir 
yerde yığılı değildir. Bir kaç fakültesi üni
versitenin bulunduğu şehirdedir, diğerlerini 
yaymıştır. Bu, Türkiyıe için de zaruridir. Hat
tâ Millî Eğitim Bakanlığının bunu prensip ola
rak kabul etmesi de iyidir. 

Bir yerde doğrudan doğruya üniversite aça
cağız demek de doğru değil. Önce oranın 
şartlarına göre fakülteyi kurmalı, fakülteyi 
kurduktan sonra bu gittikçe büyümeli ve bir 
üniversite halini almalı. Netekim Hacettepe 
Üniversitesi böyle olmuştur. Bir Tıp Fakülte
si olarak başlamış, gelişmiş ve geliştikten 
sonra da üniversite halini almıştır. 

Hacettepe'nin bu tutumunu diğer üniversite
ler de benimsemiştir. İstanbul Üniversitesi, 
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Ege Üniversitesi Türkiye'nin muhtelif yerlerin
de fakülteler açmaya karar vermişlerdir. Bu, 
memleketimiz için sevindiricidir. 

Gençleri üniversitelerde bir yerde toplama
nın mahzurlarını görüyoruz. Fakülteler Tür
kiye çapında dağıldığı vakit, gençlerin çok da
ha iyi yetişeceğini ve başka meselelere de alet 
olmayacağını kabul etmemiz lâzım. Yani fa
külteler büyük şehirlerde yığılmamakla bu 
•mahzurlar da ortadan kalkacaktır. 

Bu kanun kabul edilirken benim temennim 
şu; bundan sonra birden bire üniversite kurulu
şuna değil de, böyle fakültelerin açılmasına ve 
bu fakülteler geliştikçe bunu üniversite haline 
sokmaya doğru gidilmesi çok yerlinde olacaktır. 
Bu şimdi halkı da kamçılıyor. 

Kayseri'de ve memleketimizin birçok yerle
rinde vakıflar vardır. Kayseri'de Selçuk Vak
fı (kurulmuştur. Ben Maarif Müdürlüğüm sıra
sında tespit ettirmişimdir, Kayseıi'nin zengin
lerinin adına en aşağı 20 okul vardır. Şimdi 
Kayseri halkı yine bunun için hazırdır. Bir
çok yüksek okullarını kendisi yapmıştır. İs
tanbul'da Osman Düşünsel diye bir Kayserili 
zengin, Kayseri'deki fakülte ilerde üniversite 
olduğu taktirde 14 milyon lira yatırmaya ha
zırdır. Böylece bu yük de Devletin üzerinden 
alınmış oluyor. 

Demek ki, üniversiteler önderlik yapıp da
ha İki kamçılarsa, teşvik ederse; (Ben bizzat 
bunu yaşadım. Vaktiyle dernek kurduğum za
man gülmüşlerdi; ama halkm yardımıyla mu
vaffak olundu, büyük büyük okullar yapıldı.) 
Her vilâyet böyle bir yarışın içine girebilir, 
sokulabilir. Bilhassa İhsan Doğramacı Bey 
buna müsaittir. Gevher Nesibe Sultan üniver
sitesi kurulacağı zaman 14 milyon lira yatırı
ma gidecek vatandaşı da kamçılamak lâzımdır. 
Bu suretle kendi üniversitesinin açacağı diğer 
bir fakülteyi oraya götürmeli ve bu suretle 
Gevher Nesibe Sultan külliyesine lâyık olan 
diğer fakülteler de gelişerek bir üniversîiteye: 
inkılâp etmelidir. Bu, büyük şeydir. Tah
min ediyorum ki, bunu yalnız bu hayırsever 
hemşehrimiz değil, diğer Kayseri zenginleri 
de taklip edecektir ve bu suretle maddî yatırım 
bakımından Devletin üzerinden külfet kalka
caktır. Bunda üniversitelerin faal rolü oyna-
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I masının, büyük önemi olacaktır. Bunu ha-
j tırlatmak için söz aldım. 
ı Bu kanun memleketimize faydalı olsun. 
| Ben yalnız Kayseri'yi düşünmüyorum, Eskişe-
I hir'de de açılabiliyor, Trabzon'da da açılabüi-
| yor, Erzurum'da da açılabiliyor ve böylelik-
I le Anadolu'nun şehirlerine fakülteler açılmakla 
I ileriye doğru üniversite olmak için adım atılı-
i yor. Bu, sevindirici bir şeydir. 

Birden bire üniversite açılmasını ben şah
sen; lilim adamı yönünden, ders malzemesi yö
nünden, ve sair yönden mümkün de görmüyo-

| ram. Fakat fakültelerin gelişmesi gayet iyi
dir. 

Hayırlı olsun. Bu işte teşebbüsleri geçene 
j ve bilhassa Sayın Rektöre, bu Türk Sultanının 
j adını ihya ettiği için teşekJkürlerimi sunarım. 
| Hürmetlerimle. 
I 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Kmaytürk. 
I ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
I Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, 
| hepinizi saygı ile selâmlarım. 
| 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanunla ku-
! ruluşundan bu yana, bu kadar kısa bir za-
İ manda süratle gelişme gösteren, Türk bilim 
| hayatında büyük varlığını Türk amme efkârına 
| tescil ettiren bu Üniversitenin başındaki Sayın 
i Rektör ve mesai arkadaşları Üniversite Senato-
! su ve yöneticilerinin gayretlerini şükranla ifa-
! de ederek söze başlamak isterim. Bu neden-
| le; kendilerinin Kalkınma Plânımızda öngörü-
! len hedefleri elde edebilmesi ve üzerine düşen 
j görevi yapabilmesi çabası içinde bulunan Ha-
j cettepe Üniversitesinin faaliyet ve hizmetleri-
| ne gerekli asgarî hudutların verilmesini sağla-
| m ak üzere huzurumuza sunulan 6360 sayılı bu 
) tasarınm yerinde olduğuna da işaret etmek is

terim. 

j Kısa zamanda, evvelâ 892 sayılı Kanunla 
Fen ve Sosyal Bilimler, Tıp Fakültesi ve Sağ-

! lık Bilimleri Fakültesi olmak üzere üç fakül-
ı te hizmete açılmış ve yine 1968'in 5 Şubatında 
| 1001 sayılı Kanunla Diş Hekimliği Fakültesi 

kurulmuş, bir müddet sonra da, 1967 - 1968 
i kalkınma planlarıyla kabul edilen yatırım öde-
! nekleri yıllık yatırım programlarıyla da Mü

hendislik Fakültesi, Kimya Fakültesi ve Ecza
cılık Fakültesi kurulmak üzere süratle geliş-

I me göstermiş, eğitim ve öğretimde büyük ba-
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şansını ve ismini Türk amme efkârında tescil 
ettirmiştir. 

Sayın Hocaoğlu arkadaşımın ifade ettiği gi
bi, bu gelişmesi yanında da> bilhassa Tıp Fa
kültesi verdiği hizmetlerle, tedavi sahasında
ki gayretleriyle Türkiye'nin en ücra köyünde 
dahi sağlığın ne olduğunu duyurmuş ve kadir-
şlinas Türk Milleti de bu fakültenin ismini yay
mıştır. 

Beni Sayın Rektör ve yöneticiler mazur gör
sünler, bu münasebetle bir temennimi imkân
ları nispetinde dile getireceğim. 

Türk Milletinin, Türk halkının ekonomi
sini ve geliriierinli dikkate alarak hastane üc
ret sisteminde bir imkân bulup da, muayyen 
nispette bir indirim yapabilmeleri mümkün 
müdür, bunu etüt etme imkânları var mıdır? 
Çok iyi biliyoruz kli, bakım ve oradaki hekim 
arkadaşlara ödenenler, diğer fakültelerle mu
kayese edilmeyecek kadar farklıdır ve üç var
diya personel çalışır. Bir hekim olarak içle
rini gayet iyi biliriz. Burada 5 hastaya bir 
hemşire verilir, başka fakültelerde ise asgarî 
20 hastaya bir hemşire verilir. Hekimlikte 
tedavi bakımdır. Bu nedenler olmakla bera
ber, Türk Milletinin gücü Hacettepe Üniver
sitesi ve Tıp Fakültesi Hastanesinden bir indi
rimi beklemektedir. Sayın Doğramacı bizden 
çok daha iyi bilir. Bir hekim olarak bunu 
duyurmayı vazife bilirim. 

Diğer bir temennim; bir üniversitedir, kısa 
zamanda bilim dalını her yere yaymıştır, aca
ba yine sayın Üdiversite Senatosu Türkiye'nin, 
bugün kalkınma mücadelesi içinde olan bu 
milletin ekonomisine büyük yardımı olan ve 
maatteessüf üzülerek ifade etmek isterim ki, 
Veteriner Fakültemizin hayvan sağlığına yetici 
şekilde veteriner hekim yetiştirmemesi karşı
sında, senede asgarî 5 - 6 milyar kaybı otlan bu 
milletin bu fakültesini kurma kararı alıp da, 
süratle geliştinmesidir. Türkiye'de veteriner 
hizmetleri yanlış olarak hayvan üretimi sek
ilinde anlaşılmaktadır. 

Beni mazur görün, gençlerimiz Veteriner 
Fakültesini benimsemez, çünkü o sevimli bir 
hale getirilmemiştir. Bu sebeple Tıp Fakültesi
ne veya başka fakültelere gitmek ister. Hay
van sağlığı ile uğraşılıp, hayvan hastalıklarını 
iyi eden bir müessese kurulmadığı için maddî 

kayıplarımız pek çoktur. Veteriner Fakültesi 
de gördüğünüz gibi veteriner yetiştirmeımekte 
ve bugünkü hali ile de hayvanlarımız bakım
sız kalmaktadır. Hayvan sağlığı ve hayvanda
ki ekonominin diğer protein sanayiimize büyük 
ölçüde tesir edeceği bir gerçektir. Bunu Plân-

| lama ve Hükümet de düşünmelidir. Saydığım 
I fakülteler müstesna, bu fakülte hakkındaki 

temennim de budur. 

| Tarım memleketi olduğunu iddia eden Tür-
I kiye'nin, Ziraat, Orman ve Veteriner fakülte

lerine de el atması zamanı gelmiştir ve bu fa
külteler için çok güzel yerlerimiz de vardır. 
Benim bölgem olan Bucak ovasında mükemmel 
ziraat yapılabilir. Antalya turistik bir yer
dir; üniversite, Antalya gibi Türkiye'nin her 
yerinde bu fakültelere de değer verirse büyük 
başarı gösterecektir. 

Ayrı bir üzüntümüzü de, beni mazur gör
sünler, belirtmek istiyorum. Ölmez Atatürk, 
1933'te Tıp Fakültesini; eski Darülfünunu üni-
veriste haline getirdi. Biz, 1933'te Askerî 
Tıbbiyeye girenlerdeniz. Askerî Tıbbiye kıs
mına 120 kişi girdik, 90 'kişi mezun olduk ve 
bizimle beraber yurt mezunları 300 - 400 ara
sındadır. 1933'te FKB 1 500 kişi idi. Sayın 
Doğramacı da İstanbul Tıp Fakültesi mezunu
dur. Yanlış hatırımda kalmamış ise, Tıp Fa
kültesinden 1943 - 1944 - 1945 senelerinde me
zun olan arkadaşlar 300 kişidir. Bugün ise 
7 Tıp Fakültesinin mezun ettiği rakam aşağı -
yukarı buna yaklaşıktır. Simidi diyebilirler ki, 
o günün şartları böyle idi. O zamanlar yallnız 
Neşet Ömer hocamızın ve A. Muhtar hocamızın 
kliniği hariç, diğer kliniklerin başında Alman 
hocaları vardı. Ölmez Atatürk onları getirt
mişti ve bu fakülteler de o günkü imkânlar ile 
biz Bekir Ağa bölüğünde 1 500 kişi birbirimizi 
iterek kadavralar üstünde ders görürdük ve 
arz ettiğim gibi, bir fakülte 30O talebe mezun 
ederdi. Diyebilirler M; «O günkü hekimlik 
bugünkü bilimden noksandır.» Ama bugünkü 
profesörler de, o günün öğrencileridir. Sayın 
Doğramacı da bunların başındadır. Zafer Bay-
koç sınıf arkadaşımdır, bugün profesördür; 
bizlerde buradayız. 

Hulâsa bizim jenerasyon, o günkü şartlarla, 
o günkü iptidaî bilimlerle (Eğer öyle iddia 
ederlerse) 300 mezun veriyordu. Bugün Tür-
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kiye'de gururla iftihar ediyoruz; bu fakir mil
let bütün külfetlere katlanarak (Bir hekim ola-
râi'k söylüyorum) her türlü masrafları göze alı
yor; dev binalar veriyor. Bundan gurur du
yuyoruz; ama beni mazur görün, Hacettepe 100 
kişiyi zor mezun ediyor. Binaenaleyh, ben de
ğerli üniversite hoca arkadaşlarımdan (çoğu sı
nıf arkadaşımdır.) Değerli Rektör arkadaşları
mızdan bu konuya eğilmelerini ve mutlaka bu 
memlekette sokaklarda dolaşan fazla talebeleri 
alma imkânlarını arayarak, mezun adedini bu
günkü bilimlerle artırmalarını istirham edece-
ğim. 

Bu münasebetle şu teşekkürümü de belirt-
metk isterim. Bu sene Hacettepe Üniversitesi
nin bilhassa lisan kurslarında, gece tedrisi de 
yapmak suretiyle, 100 kişilik fazla bir konten
jan aldığını biliyorum ve bunu şükranla ifade 
ederim. Ama Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi bunun karşısında, gayet cüzi bir konten
jan ile lise mezunlarını almamıştır. 

Sonra bu münasebetle söyleyeyim İd, üni-
veriste imtihanıları gayet sakattır. Kolej me
zunu gençler lisan dalma girememiştir. Çocuk 
o lisanı konuşur, giremez; fakat hiç lisan oku
mamış lise mezunu gelmiştir, fen bölümünden 
fazla puvan almıştır, o girmiştir. Yani bu te
zatlar gayet açıldıkla ortadadır. O kadar or
tadaki, bunun için âlim olmaya, üniversite ho
cası olmaya, profesör olmaya lüzum dahi yok. 

Binaenaleyh, bunların düzeltilmesini gü
venle ve iftiharla bahsettiğim Hacettepe Üni
versitesi Rektörlüğünden ve yöneticilerinden 
beklemek hakkımdır. Bu arkadaşlara imkân 
sağlanmalıdır. Üniversite hocalarımızın biraz 
daha fazla gayret göstermesi bu memleketin 
geleceği için icap eden gerçeklerdir. Bu ne
denle ben, üniversitelerimiz ve kurullarından, 
liseyi bitirip üniversiteye girememenin üzüntü
sü ile sokakta ve kahvelerde boş ve âdeta bir 
eziklik içinde dolaşan çocuklarımıza mutlaka 
bir imkân aramalarını bekliyorum ve bu im
kân da bulunabilir. Netekim bu sene Hacet
tepe Üniversitesi nasıl bir imkân bulduysa bu
nun gibi daha pek çok imkân bulabilir. Bugün' 
Millî Eğitimde orta tedrisata lütfen sorun; 
açılan ortaokul ve liselerin hiçbirinde fen 
grubu hocası, lisan hocası ve müzik hocası yok
tur ; diğer taraftan da çocuklar sokaktadır. Bu 

i bakımdan bir istihdam politikası lâzımdır. Bu-
| gün Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversite ar&-
| sında koordinasyon yoktur. Beni mazur gö-
j rün; buna paralel olarak diğer taraftan sosyal 

bilimlerde çocuklar ikü sene sıra beklemekte 
idi. Bu, nihayet bu sene düzeltilmiştir. 

Binaenaleyh, bu temennilerimle bu tasarının 
yerinde olduğunu, kısa zamanda gelişen Hacet
tepe Üniversitesine büyük imkânlar sağladığı
nı ve üniversiteden daha da hizmetler bekleme 
güvenci ile bu tasarıya müspet oy vereceğimi 
belirtir, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz
dan dolayı hepinizi saygı ile selâmlarını. 

BAŞKAN — İki sayın üye söz istemişler
dir. Saat 18.50'dir ve çalışma süremiz saat 
19.00'da dolacaktır. Ancak, iki sayın üye var
dır ve sanırım 5 maddelik blir kanun tasarısı
dır, yarıda kalması yerine, çıkarılmasını uy
gun görmekteyiz. Eğer itiraz yok ise, bu ka
nun tasansmın görüşülmesine değin sürenin 
uzatılmasını oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ucuzal, buyurun. 
Sayın üyelerin de buna göre kısa konuş

malarını özellikle rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan. değerli arkadaşlarını; 

Sayın Başkanın arzusuna uyarak kısa konu
şacağım. Hakikaten ben, huzurunuza müzakere 
ettiğiniz tasarının üzerinde ince ince durup teş
rih için gelmedim. Benim bütün gayem, bir ço
cuk hastanesi olarak memleketin sinesinde te
mel atan ve çok kısa zamanda hayalimizin de 
ötesinde büyük inkişaflar sağlayan bu üniver
sitenin, bu tasarıyle istemiş olduğu kadro imkâ
nını sağlamak için Yüce Heyetinizden istirham
da bulunmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı üç. maddeden 
ibaret. Bildiğiniz gibi, birinci maddede sadece 
kadro cetvelinin değiştirilmesi, ikinci ve üçün
cü maddede de bâzı okul ve fakültelerin ismi
nin değiştirilmesi istenmektedir. Ağırlık birin
ci maddede bulunmaktadır. Hacettepe üniversi
tesi, kurulup faaliyete geçtiği 5 yıl içerisinde, 
kendi bünyesinde evvelâ kurulurken 3 fakülte, 
bilâhara da, raporda görüldüğü gibi, 3 fakülte 
daha açma imkânını sağlamış, bunun dışında 
memleketin sinesinde kurulacak müstakbel üni
versitelerin temelini atmak için, Erzurum'da 
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(Oradaki görevini, zannediyorum Hacettepe 
Üniversitesi olarak bitirmiştir.) bir tıp fakülte
sinin kurulması imkânını sağlamıştır. Biraz ev
vel kabul buyurduğunuz teklif ile de, Trabzon 
Teknik Üniversitesinde iki fakültenin açılma 
imkânını sağlama yükünü Hacettepe Üniversi
tesi üzerine almıştır. Bunun dışında, biri Kay-
seri'de, biri de Eskişehir'de olmak üzere iki tıp 
fakültesinin de kurulmasını yine Hacettepe Üni
versitesi bütün külfetleriyle üzerine almıştır. 

Bu gösteriyor ki; kendi üniversitesi çerçe
vesi içerisinde 6 fakülteyi, onun dışında da 6 
fakülteyi yaşatma gücünü kendisinde bulmuş 
ve memlekete hastanesinde yaptığı tedavi yö
nünden büyük hizmetlerin yanında, memleketin 
ilim sahasında da büyük gayretler sarfederek 
bir çalışma azmi içerisindedir. 

Bendeniz sözümü fazla uzatmayacağım. Ta
sarının birinci maddesinin getirdiği hüküm', bu 
gayretli çalışmanın karşılığında mühimsenecek 
bir değer taşımamaktadır. Bu bakımdan tasarı
nın kabulünü Yüce Heyetinizden istirham eder, 
açacağı bütün fakültelerin de memleketimize 
yeni imkânlarıyle birlikte hayırlı, uğurlu olma
sını dilerim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 'Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım!; 

Hacettepe Üniversitesinin, üniversite tarihi
mizde örnek alınacak önemli bir yeri vardır. O 
günden bugüne ilk çocuk hastanesi olarak açı
lan bu müessese çok büyümüş ve yurt çapında 
haklı bir şöhrete ulaşmıştır. 1963'te Çocuk Has
tanesi olan bu kuruluş, aynı yıl Tıp Fakültesi 
olarak hizmete girmiştir. Üç yıl içinde 99 öğre
tim üyesini bünyesinde topladıktan sonra he
men, o gün için gerçekten mahrumiyet bölgesi 
olan Erzurum'da yeni bir tıp fakültesini açabil
mek için mevcut 99 öğretim üyesinin üçte biri
ni isteyerek ve kendi arzulariyle Erzurum'a yol
cu etmiştir. Bu feragatin, vatanseverliğin güzel 
bir örneğidir. Diğer üniversitelerimiz hocaların
dan da aynı feragatin eşlerini görmek candan 
dileğimizdir. 

Hacettepe Tıp Fakültesi 4 yaşma girdiği 
yıl; 1967'de Üniversite haline gelmiştir. Üniver
site haline giriş Kanununun buradaki müzake

relerinde lehte aleyhte çok sözler söylendi, hât
tâ çıkmaması için bir kısım parlamenter doktor 
arkadaşlarımız dahi aleyhinde bulundular. Ama 
bugün görüyoruz ki, o zaman aleyhte olanlar 
dahi, o gün 3 fakülteyle kurulmuş olan hu üni
versitenin, kısa zamanda büyük gelişme göster
mesini, yurt çapında ve dünya çapında isim yap
masını, hizmet etmesini kıvançla alkışlamakta
dırlar. 

İlk Kuruluş Kanunundaki dar kadrosuna 
rağmen, 3 fakülte dışında, çeşitli yüksek okul
lar açmak suretiyle, amacını aşan hizmetler 
yapmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi, millî eğitim ve özel
likle yüksek öğrenim probleminin çözümünde 
büyük hizmetler yapmıştır. Yüksek öğrenim 
alanında örnek çalışmaları yanında, hastanesin
de gösterdiği başarı, gerçekten öğünülecek ve 
takdir edilecek bir tutumdur. Hacettepe Üni
versitesinin hastanesi, özellikle tıp alanında dış 
ülkelere yeni bir pencerenin açılmasını sağla
mıştır. 

Bir kısım arkadaşlarımız, bu üniversite has
tanesinin pahalılığından zaman zaman şikâyet 
ederler. Gerçekten diğer tıp fakültesi ve Devlet 
hastanelerine göre fiyat farkı vardır, ama ba
kım,, ihtimam ve titizlikle hastalar üzerinde du
rulması bunu telâfi etmektedir. Özellikle bu fi
yat farkı yanında, • fakir hastalara karşı ücret
siz tedaviyi de prensip olarak ele almış olan bu 
hastanenin, demek ki sosyal adaleti gerçekleşti
ren bir tutumu vardır. Paralılardan alıp, para
sız fakir fukara hastaları da bedelsiz tedavi et
mektedir. Ancak, bu fakir fukara hastalar için 
tanınan kontenjanın biraz daha genişletilmesi
ni, imkân varsa rica ediyorum. 

Tıp, fen ve sosyal konulardaki araştırmaları, 
üniversite anlayışına yenilik getirmiştir. Araş
tırmalar sonucunu sık sık yayınlaması, bu araş
tırmaların halka yayılmasını, halka inmesi ve 
halkın bundan faydalanması sağlamıştır. 

Özellikle iftiharla söyleyebileceğim bir tu
tumu da, Hacettepe Üniversitesi tam gün çalın
mayı! özlemini çektiğimiz biçimde gerçek
leştirmiştir. Diğer üniversitelerde uygulanan 
usul şudur : özellikle tıp konusunda, özel mua
yenehaneden geçmeden bir hastanın herhangi 
bir tıp fakültesi hastanesine yatması olanağı 
bugün için yoktur. Bunu Bütçe Komisyonunda 
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da isim vererek ve vaka zikrederek arz ettim. 
Burada, pek çok şâkidolduğum olayı birer bi
rer sayıp kıymetli zamanlarınızı almak istemem. 
Ama gerçek şu ki, bugün tam gün çalışmaya 
girmeyen veya tam gün çalışmadan kaytaraıı 
birtakım; yine değerli doktorlarımız diyeyim, 
özel muayenehanesinden geçmeyen fakir fuka
ra hastayı dahi hastanelerine almamakta ve bir 
soygun düzeninin devam edip gitmesini sağla
maktadırlar. Yalnız Hacettepe Hastanesi bu şe
kil bir soygun düzenini ortadan kaldırmış ve 
buna itibar etmemiştir. Bu bakımdan Hacettepe 
Üniversitesinin çok değerli üğretim üyelerini 
ve doktorlarını saygıyle selamlamayı vazife bi
lirim. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı kabul gör
düğü takdirde, Hacettepe Üniversitesi yeni fa
kültelerle takviye edilmiş olacak, daha geniş, 
daha etkili hizmet olanağına kavuşacaktır. 

Bu tasarının bir yararlı yanı da; Hacettepe 
Üniversitesinin daha geniş anlamda Anadolu'ya 
kollarını uzatmasına imkân sağlayacak, ora
larda da irfan yuvalarının açılmasını sağlaya
caktır. Yüksek öğrenimin Anadolu illerinde 
açılması ve yaygın hale gelmesinin sayılamaya
cak kadar büyük yararları vardır. Bir defa, 
açıkta kalan lise ve dengi okul mezunları genç
lerimizi daha kolay; fırsat ve imkân eşitliğin
den faydalanmak suretiyle, daha az masrafla 
okuma ve yüksek öğrenim yapma olanağına ka
vuşturacaktır. 

Diğer yandan, muayyen merkezlerde büyük 
öğrenci kitlelerinin yığılması suretiyle birtakım 
bunalım ve tepkilere, patlamalara meydan kal
mayacaktır. 

Yine, Anadolu'nun sosyal ve ekonomik kal
kınmasında elbette yüksek öğrenim kurumları
mızın oralarda açılmasının etkisi inkâr edile
mez. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, «Hacettepe» de
yince, ilk akla gelen Saym Doğramacı'dır. Bu 
müesseseye damgasını vurmuştur, onun büyük 
eseridir. Çocuk hastanesini üniversite haline 
getirdiği ve kurduğu irfan yuvasını örnek bir 
çalışma hayatına kavuşturduğu için kendisine 
teşekkür borçluyuz. 

Sözlerime son verirken, Sayın Rektör Pro
fesör Doktor İhsan Doğramacı ve dayanışma 

arkadaşlarının bu yeni imkânlarını da Türk 
Milletinin yararına işleteceği inancındayım. 

Başarılar dileyerek, bu kanuna yürekten 
olumlu oy vereceğimi arz eder, hepinizi saygiyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste-
yan?... 

Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Hacettepe Üniversitesine yeni birkaç fakül
tenin eklenmesine dair kanun tasarısı hakkın
da düşündüklerimi arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bir fa
külte enflasyonuna doğru gittiğimiz kanısında
yım. Biraz evvel Trabzon Üniversitesi Tıp Fa
kültesi kadrosunu kabul ettik. Bundan dört se
ne evvel İstanbul Üniversitesinde 48 tane muh
telif; meselâ kalörifetci, asistan, başhademe 
kadrosunda çalışanların ve sekiz on senesini 
kariyer akademik yapacağım diye geçiren asis
tanların, daha doğrusu asistanlık kad
rosunda çalışan eylemsiz doçentlerin kad
roya alınması için çok büyük ve kırılması 
zor müşkülâtla ve mukavemetle karşılaşmıştık. 
O zamanki İsrarımız şu idi: «Türkiye'de yeni 
fakülteler açılacak, bu yeni fakülteler bina ile 
olmaz, âlet edavat ile de olmaz. Bunlar da şart : 
ama bunlardan daha önce öğretim elemanı lâ
zımdır. Bir öğretim elemanı kolay yetişmez. 
Siz bu elinizdeki kadroyu eğer dışarıya bıra
kacak olursanız, bunun yerine yenisini bula
mazsınız. Bir başasistanı hemen doçent yapıp 
da, derhal bunun eline ilim yapacak çocukları 
veremezsiniz» demiştik. Acaba Türkiye'de öğ
retim üyesi yapan, imal eden bir makina mı 
icadolımdu da; fakülteleri Diyarbakır'a Ada-
na'ya açtık; şimdi de Trabzon'a Kayseri Ve, 
Eskişehir'e, Bursa'ya, Edirne'ye açıyoruz. Bun
lar hem de nasıl fakülteler arkadaşlarım?.. Bun
lar, kolayca kitaptan okunarak ezberlenecek ve 
talebeye öğretim yapılacak fakülteler de de
ğildir. Bunlar tıp fakülteleridir. Arkadaşlarım, 
tıp fakültelerini açmak kolay değildir. Dünya
nın en pahalı tahsili tıp fakültelerinde yapı
lır. 
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Bugün bizim büyük emekler ve paralar sarf 
ederek yetiştirdiğimiz doktorlarımız neden 
Amerika'ya gidiyorlar, oralara hücum ediyor
lar?.. Amerikalılar da neden bunları sinesine 
çekiyor ve kendilerine büyük imkânlar veriyor
lar?.. İşte bu yüzden. Amerika gibi bir Devlet, 
tıp fakülteleri çok pahalı olduğu için az talebe 
alıyor. Biz de her önümüze gelen yerde; biraz 
evvel Trabzon Tıp Fakültesi kadrosu görüşü
lürken sayın arkadaşlarımızdan bir tanesinin 
söylediği gibi, dört beş tanemiz bir oluyoruz, 
bir tıp fakültesi açacağız, diye bir kanun tek
lifi veriyoruz ve burada da bu kanun teklifle
ri pekâlâ kabul ediliyor. 

Şimdi lâfı Hacettepe Üniversitesine getiri
yorum. Ben Hacettepe Üniversitesinin yeni aça
cağı fakültelerde muvaffak olmayacağını ifade 
etmek ve buraya kadarki sözlerimle de onu ima 
etmek istemiyorum. Ama Sayın Doğramacı ka
bul buyursunlar, Hacettepe Üniversitesi 1964 
senesindeki Hacettepe değildir. 1964 senesinde
ki Hacettepe Üniversitesi 1968 senesindeki 
Hacettepe Üniversitesi değildir. Sayın Doğ-
ramacı'yı arayın, bulamazsınız Hacettepe Üni
versitesinde, Dekanını arayın yine bulamazsı
nız.. Bu kadar büyük ümitler bağladığımız, ha
kikaten fevkalâde çalışma ve mesaisini gördü
ğümüz Hacettepe gidiyor... Ben bunu Sayın 
Doğramacı'ya Meclis koridorlarında da ifade 
ettim; ama bu bir acı gerçektir ki, Hacettepe 
gidiyor. Nereye gidiyor?.. Bizim eskiden gör
düğümüz, bildiğimiz iyi çalışmayan üniversite
lere doğru gidiyor. 

Bunları söylemekten maksadım şudur; Sa
yın Doğramacı fakülte açsın, biz de bu fakül
telerin kadrolarını verelim. Fakat Sayın Doğ
ramacı kabul etsinler ki, Hacettepe Üniversite
sine bir çeki - düzen vermek lâzımdır. Ama on
lar haklı olarak diyeceklerdir ki, «Biz Hacet
tepe'nin nüvesini attığımız zaman, günde 20 
hasta müracaat ediyordu, bugün 2 bin hasta mü
racaat ediyor.» haklıdırlar. Ama ben de onla
ra diyeceğim ki, «Madem ki, sizin müessesenize 
bu kadar iltifat var, bu kadar rağbet var, kad
ronuzu ona göre genişletin.» 

Memnunuz; çok memnunuz ve iftihar ediyo
ruz. Bugün tren yolundan Samanpazarı'na ka
dar koca koca binalar yapıldı. Bu koca binaları 
yapan, buraya emek ve para veren kimse, (ki, 

bunun büyük bir kısmı Devletin euıek ve para
sıdır) buraya kadro bakımından da imkân sağ
lamalıdır. Aksi takdirde orası bir taş yığının
dan ibaret kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hacettepe'nin ça
lışmasını öven arkadaşlarımızın bir tanesi, Ha-
cettepeyi överken, başka bir müessesemizi de 
karaladılar. Benim gönlüm buna razı olmadı. 
Ben bir hekimim; fakat, «Soygun düzeni» diye 
tanımladıkları müesseselerimiz hakkındaki fik
rine katılmıyorum. Hacettepe hariç diğer fa
kültelerimizde, üniversitelerimizde Full - Time 
çalışma sistemi yoktur. Bu fakültelerdeki pro
fesörler fakültesinde saat ikiye, üçe kadar ça
lışırlar ve saat üçten sonra da muayenehanesin-
dedirler. Ben bütün profesörleri muayenehane
sinde soygun yapmaktan tenzih ediyorum; ka
tiyen böyle bir şey yapmıyorlardır ve arkada
şım muhakkak yanlış biliyordur. Yatacak has
tayı doktorlar değil, başhekim, yani idare tav
siye eder. O itibarla, muayenehaneden geçip de 
yatan hastanın adedi, arkadaşımın söylediği 
gibi, soygunculuk vasıtası haline gelecek nis
pette değildir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yani, 
var. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşım şimdi, «Yani, vardır» deyince, beni bi
raz daha fazla konuşmaya mecbur edecek. 

Acaba sayın arkadaşımın mesleğinde olan
ların hepsi kendi kadar temiz, saf, çalışkan mı
dır? Elbette her meslekte soysuz bulunabilir; 
ama mesleğin ekseriyetine bakmak lâzımdır. 

Tekrar etmek istiyorum ki, Sayın Doğrama
cı bu iltifatlara mazhar olurken, müessesesinin 
gayreti, çalışkanlığı burada övülürken, bu kad
roları alırken lütfen bir sene, iki sene, üç sene, 
beş sene için bu kadroları yeterince alsınlar. 
Fakat bir mesele var; Allah kendilerine uzun 
ömür versin; ama gaybubetlerinde Hacettepe 
Üniversitesinin ne olacağını da şimdiden düşün
meleri icabeder. Yerine, kendi prensibini kav
ramış kıymetli arkadaşlarımızın, idarecilerimi
zin gelmesini temin etmeleri icabediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de az adam 
yetiştirilir. Bizde sivrilmiş insanlar çok az 
adam yetiştirir. Sayın Doğramacımın bundan 
tevâkki etmesini, bu tip davranışlardan sıyrıl
masını ve kendi gibi birkaç tane kıymetli 
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idareci yetiştirmesini kendilerinden hassaten 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is

teyeni . Yok. 
Komisyon ve Hükümet. Söz istemiyorlar. 
1. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın 

Başkan, kullanılan bu «soysuz» kelimesi çok 
ağrı bir tabirdir; yerine «menfaatperest» mâ
nasına gelen bir ifadede bulunsunlar. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — «Soy
gun» demek istedim; bu şekilde ifade edilsin. 

BAŞKAN — Sayın M. Nuri Âdemoğlu'nun 
kullandığı «soysuz» kelimesi bir sürçü lisanı
dır ve böyle kabul ediyoruz. Bu soygun düze
ni karşısında ifade edilen bu söz sivri bir keli
medir. Zaten kendileride «soygun» demek iste
mişlerdir. Sayın Etem Bey, söylediğiniz husus 
gayet doğrudur; Sayın Öztürk de daha evvel 
bunu söylemişti; karşılıklı konuşmaya mahal 
vermemek için üzerinde durmadım. Bu, «soy
gun» şeklinde ifade edilecektir ve zabıtlara bu 
şekilde geçecektir. 

Tümü üzerinde sayın komisyon ve Hükü
met konuşmuyorlar. Hacettepe Üniversitesi sa
yın Rektörü de isterlerse kendilerine söz ve
ririm, fakat istemiyorlar. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması haikknıda 
4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Hacettepe Üniversitesine bağlı 
olarak açılan «Mühendislik Fakültesi», «Kim
ya Fakültesi», «Sosyal ve İdarî Bilimler Fa
kültesi», «Kayseri Gevher . Nesibe Tıp Fa
kültesi», «Eczacılık Fakültesi» ve «Eskişehir 
Tıp Fakültesi» ile «Temel Bilimler Yüksek 
Okulu» nun öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcıları kadroları bağlı ;I) sayılı cetvelde, 
ek görev tazminatı kadroları bağlı (II) sayılı 
cetvelde gösterilmiş ve bu cetveller 892 sayılı 
Kanuna bağlı (I) ve (II) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi eetvelleriyle bera
ber oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Kanuna bağlı (I) 
sayılı cetvelin «(a) öğretim üyeleri» bölümün
deki «Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi» başlığı, 
«Fen Fakültesi» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek 1001 
sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetveldeki «Ha
cettepe Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu» başlığı, «Hacettepe Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye!... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Greçici Madde — İlişik (3) sayılı cetvelde 
yazı'lı kadrolar 1972 malî yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?... Yok. Maddeyi eetvelleriyle bera
ber oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanım tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz isteyen sayın üye?... Yok. Tümünü 
açık oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Ocak Salı günü saat lîî.OO'de toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum 

Kapanma Saati : 19.18 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — ^Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu'nun, Bakanlık teşkilatın
daki personele dair soru önergesi ıve İmar ve İs
kân Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/80) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özü : Yazılı cevap sorusu 
Aşağıdaki sonumun İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevapllanidırıl'masına ara 
olunmasını arz edenim. 

Cumhurbaşkanı Kontenjan Senatörü 
Selâhaddin Babüroğlu 

1. 1972 yılında Başmüfettiş, müfettiş ve 
muvaiıü'ermden görev merkezleri dışında teftişe 
çıkanların adedi, isimleri göreve gittikleri yer
ler, kalima süreleri nedir. 

2. 1972 yılında Teftiş Kuruluna yapılan 
yeni atamalar ve Teftiş Kurulundan başka gö
reve atamalar var mıdır, varsa kimler ne gö
revlere atanmıştır. Bunların mevcut yasalara 
uygunluk derecesi. j 

3. Bakanlığınız ve taşra teşkilâtı bünyesin- j 
de yevmiye ile istihdam edilen ne kadar perso- j 
ııv I vardır. Bunların genel olarak hangi görev- | 
jeı-de toplandığı ve aldıkları yevmiyenin kay
nağı nedir. 

4. 1972 yılında kaç kişi yevmiyeli! olarak 
yeniden göreve alınmıştır. Bu atamalar hangi 
yasalara göre yapılmıştır. 

T. C. 
tmar ve İskân Bakanlığı 30 . 12 . 1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2073 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

20 . 11 . 1972 gün ve 15856 - 936/780 sayılı 
yazı. 

1. Kontenjan Senatörü Sayın Selâhattin Ba
büroğlu'nun Başkanlıklarına vermiş olduğu ve 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği mü
fettişlerin görev yerleri, teftiş kuruluna ya
pılan atamalar ve yevmiyeli personel hakkın
daki yazılı soru önergesi için hazırlanan cevap 
ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

II - 1. 1972 yılı içinde 31 . 10 . 1972 tari
hine kadar Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş 
muavinlerinin görev merkezleri dışında kalana 
süreliarini ve gittikleri yerler ek 1 çizelgede 
gösterilimiştir. 

2. 1972 yılında Teftiş Kuruluna yeniden 
dört müfettiş atanmış bulunmaktadır. 

Söz konusu atamalar kararname ile usul ve 
mevzuata uygun olarak yapılmıştır 

1972 yılında hiçbir müfettiş başka göreve 
atanmamıştır. 

3. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında 
yevmiye ile istihdam edilen vasıflı, vasıfsız 912 
personel 'bulunmaktadır: Bunlar Sürveyaular, 
süveyan yardımcıları, yapı kalfaları, teknisyen
ler, ressamlar, usta ve usta yardımcıları ve 
çıraklar olup yevmiyeleri bütçenin 12280 bölü
münden, âfetler ve mesken fonlarından öden
mektedir. 

4. 1972 yılında ihtiyaca binaen çeşitli iş
yerlerinde istihdam edilmek üzere işçi niteli
ğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4/C maddesi uyarınca 43 personel atanmış bu
lunmaktadır. 

Gereğini müsadelerine arz ederim. 

Turgut Tfoker 
İmar ve İskân Bakanı 



Müfettiş Adı, Soyadı 

C. Senatosu 

Görev 
Yeri 

B : 17 

Saip Sayılgan 
(13 . 7 .1972 de emekliye 
ayrıldı.) 

Faruk Oğuztüzün 

Ankara 

Behçet Tanınıl a 

Ahmet Serdar 

Cevdet Günar 

Kâzım Şener 

Süreyya özgür 

1 . 1973 0 : 1 

1972 Yılı içinde seyahat 

Gittiği Yer Tarihi Gün 

Ankara 

İstanbul 

İstanbul 

Balıkesir 
Eskişehir 
Edremit 
İstanbul 
Bursa - Balıkesir 
İzmir - Edremit vs. 
İstanbul 
Balıkesir - İzmir 

Ankara 
» 
» 

İzmit 
Ankara 

s> 
İzmit 
Ankara 
Gönen - Manyas 
Ankara 
Bursa 

Ankara 
» 

Balıkesir 
Trabzon vs. 
Gümüş an e 
Ankara 

» 
» 

18 - 21 Ocak 
2 - 3 Mart 

2 5 - 2 9 » 
12 - 19 Nisan 
14 - 17 Mayıs 
31.7/23.8 1972 
2 - 13 Eylül 
3 - 10 Ekim 

11 - 15 Ocak 
24 - 26 Şubat 
27 - 29 Mart 

25 Mayıs 
29 - 31 » 
15 - 18 Haz. 
23 - 24 » 

fi - 7 Tem. 
15 - 31 » 
13 - 16 Ağus. 

7 - 22 Eylül 

11 - 14 Ocak 
6 - 7 Mart 
5 - 8 Haz. 

18.7/1.8.1972 
17 - 24 Ağus. 
17 - 19 Eylül 
4 - 6 Ekim 

11 - 19 » 

o O 

2 
5 
8 
4 

24 
12 

8 

66 

5 
o o 
3 
1 
3 
4 
2 
9 

17 
4 

16 

60 

4 
2 
4 

15 
8 
o o 
d 
9 

48 

Ankara Danıstayca yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilmesi üzerine 9 . 3 . 1972 tarihinde 
yeniden göreve başlamıştır. 

Ankara Yozgat 13 -15 .1 .1972 (13.4 .1972 denbe-
ri refakat müfettişi olarak vazife görmekte
dir. 

Ankara İzmit 4 - 9 . 3 . 1972 (1 .3 . 1972 tarihine kadar 
yurt dışında bulunuyordu.) 
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Müfettiş Adı, Soyadı 

Hurşit Matuloğlu 

Hayrettin Sığırcı 

C. Senatosu B 

Görev 
Yeri 

Ankara 

Ankara 

Yaşar Cankoçak İstanbul 

Yurdaer Aydoğ 

Kemal öztin 

Ankara 

Ankara 

Ergim Nalbantoğlu Ankara 

1973 O : 1 

1972 Yılı içinde seyahat 

Gittiği Yer Tarihi Gün 

Burdur - Antalya 17 - 23 .10 .1972 (5 .6 .1972 
tarihine kadar yurt dışında bulunuyordu.) 6 
Erzincan 16 - 29 Tem. 14 
İstanbul 10 - 15 Eylül 6 
Sivas 25 - 31 Ekim 7 

Sakarya 
İzmit 
Sakarya 
Ankara 
İzmit 
Erdek 
Ankara 

28 
2 
8 
7 

17 

15 Haz. 
23 » 

- 29 » 
- 9 Tem. 
- 12 Ağus. 
- 16 Eylül 
- 25 » 

27 

1 
1 
2 
8 
5 

11 
7 

35 

Urfa - Gaziantep 13.4.972 
denberi refakatte çalışı
yor. 
İstanbul - İzmir 
Aydın 
İzmir 
Nevşehir - Beypazarı 
Çorum, Samsun, Trabzon 
Çorum, Sungurlu 
İzmir 
Aydın, Selçuk vs. 

» » 
İzmir, Bursa, İst. 

Bilecik, Tokat, Niksar 
Bolu, İst. 
İzmir 

3 - 11 Nisan 
6 - 20 Ocak 
3 - 14 Nisan 

19 - 24 » 
2 - 4 Mayıs 
6 - 9 » 

11 - 12 » 
22.5/1.6.1972 
10 - 14 Tem. 
22.8/16.9.1972 
21 - 30 Eylül 

6 - 8 Haz. 
17 - 28 Ağus. 
7 - 9 Ekim 

9 
20 

6 
6 
3 
9 
2 

11 
5 

26 
10 

98 

o 
O 

12 
3 

Şerafettin Köksüren İstanbul Şile 
» 

Erdek 

4 Nisan 
18 » 

7 - 1 6 Eylül 

18 

1 
1 

11 

13 
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Müfettiş Adı, Soyadı 

Abdülkadir Eroğlu 

öktem Akdoğan 

Fuat Ünver 

Halis Kılıçkaya 

Mehmet Çınar 

Hayri Gürmeriç 

Ünal Denli 

C. Senatosu I 

Görev 
Yeri 

İstanbul 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

İstanbul 

Ankara 

i : 17 4 . 1 . 1973 0 : 1 

1972 Yılı içinde 

Gittiği ' 

Ankara 
» 
» 

» 
izmir, Ankara 
Ankara 
Edirne 
Ankara 
Sakarya 
Ankara 

izmir 
istanbul 

Yer 

ı 

Adana, Gaziantep 
» » 

Samsun, Ordu , Trabzon 
Burdur, Antalya 

İsparta, Uşak, 
Sivas 

istanbul 
Gediz, Manisa 

Manisa 

Erzurum, Kars vs. 

Ankara 
» 

Eskişehir 
Bursa 
Ankara 

Adana 
Aydın, Muğla, Bingöl vs. 

10 
4 

15 

10 
3 
3 

17 
21 

13 
14 

15 
3 
6 
6 

12.1 
24 

2 
20 

9 

11 
6 

19 
7 
4 

1 
6 

seyahat 

Tarihi 

- 23 Ocak 
- 7 Nisan 
- 19 Mayıs 

9 Haz. 
- 24 » 
- 15 Tem. 
- 5 Ağus. 
- 18 » 
- 23 Eylül 

5 Ekim 
31 » 

- 21 Ocak 
- 18 Nisan 

- 20 Şubat 
- 15 Nisan 
- 11 Haz. 
- 17 Eylül 

3/10.7.1972 
- 31 Ekim 

- 8 Ocak 
- 30 Haz. 
- 31 Ekim 

- 13 Ocak 
- 10 Mart 
- 21 Nisan 
- 23 Eylül 
- 5 Ekim 

- 4 Ocak 
- 24 Mart 

Gün 

14 
4 
5 
1 

15 
13 
3 
2 
3 
1 
1 

62 

19 
5 

24 

6 
13 
6 

12 

37 

29 
8 

37 

7 
11 
22 

40 

3 
5 
3 

17 
2 

30 

4 
19 
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Müfettiş Adı, Soyadı 

Cengiz öz 

Görev 

Ankara 

1972 

Gittiği Yer 

Bursa 
İstanbul 
Nevşehir, Niğde 
Mersin 

» 

Yılı içinde seyahat 

Tarihi 

2 - 9 Mart 
12 - 17 Nisan 
12 - 22 Haz. 
21 - 31 Tem. 

1 - 2 Evlül 

Yaşar İspir Ankara Elâzığ, Diyarbakır 
Adana, Mersin 

20.6/6.7.1972 
10 - 14 Tem. 
23 - 29 Afcus. 

Selâhattin Tezel Ankara Sivas 20 - 28 Şubat 
Malatya, Adıyaman 8 - 14 Haz. 

Gündüz llter Ankara İzmir 

(Nisan 1972 sonuna ka
dar refakatte çalışmıştır.) 

13 - 21 Ocak 
17.5/20.7.1972 

Attila Kutgün 
(Danıştayca yürütmenin 
durdurulması üzerine 1 
Haziranda yeniden göreve 
başlamıştır.) 

İsmet Ergül 

Ankara 

Ankara 

Mehmet Kınık Ankara 

Antalya, Alanya 
Denizli, İzmir, Aydın 
Adana, Dörtyol 

Adana, Mersin 
Yozgat 
Maraş, G. Antep vs. 
Nevşehir, Niğde 
İzmir, Bodrum 

Adana 
Zonguldak 
Adana, Mersin D. Bakır 
Adana, Kadirli 
Çaycuma 
Burdur, Antalya 

17 - 27 Haz. 
19.7/13.8.1972 
14 

13 
4 

12 
21 

1 
8 
6 
3 
2 

17 

- 18 Ekim 

- 11 Ocak 
- 14 Ocak 
- 18 Mayıs 
- 22 Haz. 
- 31 Ağus. 

- 4 Ocak 
- 16 Mart 
- 16 Nisan 
- 12 Tem. 
- 16 Ağus. 
- 23 Ekim 

629 



C. Senatosu B : 17 4 . 1 . 1973 O : 1 

Müfettiş Adı, Soyadı 

Sahabettin Bağdu 
Ali Akbaş 

Zeki Yıldırım 

Tevfik Keteneioğlu 

Levent Zorluoğlu 

Nuri önortaç 

Nusret Kutlay 
(17.4.1972 tarihinde as
kere gitmiştir.) 

Görev 
Yeri 

Ankara 
Ankara 

İstanbul 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

1972 Yılı içinde 

Gittiği Yer 

Elâzığ, Bingöl, 
Elâzığ, Bingöl, Tunceli 
Yerköy 
Konya 

Tekirdağ 
Ankara 
Balıkesir 
Denizli 
Ermenek, Mut 
Tekirdağ 

» 
Eskişehir 

İzmir 
Beypazarı 
Aydın, İzmir, Muğla 

Bolu 
Samsun, Trabzon 
İzmir 
İzmir, Selçuk 

İstanbul, Bursa 
Samsun, Trabzon, Zon
guldak, Bize 
Burdur, Antalya 
Samsun, Trabzon, Rize 
İstanbul 
Burdur, Antalya 

İsparta, Antalya 

seyahat 

Tarihi 

27.8/13.10.1972 
6 

10 • 
8 • 

28 
16 

5 • 

19 • 

- 24 Mart 
- 11 Tem. 
- 11 Ağus. 

- 29 Mart 
- 24 Nisan 
- 8 Haz. 
- 29 » 

24.7/6.8.1972 

17 
11 

13 
19 
1 

10 
3 

9 Ağus. 
- 19 Ağus. 
- 19 Ekim 

- 21 Ocak 
- 20 Haz. 
- 20 Ağus. 

- 12 Nisan 
- 10 Mayıs 

26.5/1.6.1972 
6 

2 
14 
13 
11 
13 

0 

6 

- 28 Eylül 

- 9 Mart 
- 18 Mart 
- 20 Nisan 
- 22 Mayıs 
- 28 Tem. 
- 26 Ağus. 
- 17 Eylül 

30.1/6.2.1972 

Gün 

84 
19 
2 
4 

25 

2 
9 
4 

11 
14 

1 
3 
9 

53 

9 
2 

20 

31 

2 
8 
7 

23 

40 

8 
5 
8 

12 
17 
22 
12 

84 

8 

— 630 



C. Senatosu B : 17 4 . 1 . 1973 0 : 1 

Müfettiş Adı, Soyadı 

Soner Laçin 

özal Baysal 

Görev 
Yeri 

Ankara 

Ankara 

1972 Yılı 

— Gittiği Yer 

Sivas 
Samsun 
Çorum, Sungurlu 
Burdur, Antalya 

Burdur, Antalya 

içinde seyahat 

Tarihi 

21 - 27 Şubat 
10 - 16 Tem. 
5 - 19 Ağus. 

17 - 23 Ekim 

17 - 23 Ekim 
(Göreve 30.9.1972 tari
hinde başlamıştır.) 
Hüseyin Güngör 
(Göreve 16 .10 .1972 tari
hinde başladı.) 
Ahmet Yıldırım 
(Göreve 20 .10 .1972 tari
hinde başladı.) 

İstanbul 

Ankara 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhaddin Babüroğlu'nun, Danıştay a müracaat 
eden memurlara dair soru önergesi, ve İmar ve 
İskân Bakam Turgut Toker'in yazdı cevabı. 
(7/81) 

Soru Dosyası : 018 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

özü : Yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediğim sorularım, 

Aşağıdaki sorularımın, İmar ve İskân Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Kont en j an Sena tör ü 
Selâhaddin Babüroğlu 

1. — 1971 ve 1972 yıllarında, Bakanlığınız 
bünyesinde ve ilgili kuruluşlarda, Danıştayda-n 
yürütmenin durdurulması, işlemin iptali karam 
alan memurların, mevkileri, adları kısaca aldık
ları kararın gerekçesi ve karar metni nedir? 

2. — Damştayda yapılan savunmalarda, ilgi
linin sicil, ve özlük işleri dosyalann a uygun dav-
ranılıp davranılmadığı? Murafalı davalarda 
Bakanlığınızı temsilen hangi avukatların bu
lunduğu, 

0. — Bu davaların'savunmasında, ilgilinin 
bulunduğu kuruluş, teftiş kurulu ve özlük işleri 
arasında iyi bir koordinasyon yapılıp yapılmadı
ğı hususlarının yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanağı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 2072 

30 . 12 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 20 . 11 . 1972 gün ve 15854-934/7-81 
sayılı yazı. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
sayın Selâhaddin Bahüroğlunun, tarafımdan ce
vaplandırılmak üzere Başkanlıklarına vermiş ol
duğu Danıştaya müracaat eden memurlara dair 

| yazılı soru önergesi için hazırlanan cevap 2 nci 
maddeye çıkarılmıştır. 

2. — 1) 1971 -1972 yıllarında; 
a) Bakanlık bünyesinde Danıştaydan yü

rütmenin durdurulması ve iptal kararı alınmış 
olan personele ait çizelge ve iptal kararlan, ge
rekçeleri ek : l'de, 

b) İller Bankası Genel Müdürlüğünde Da
nıştaya müracaat eden veya Danıştaydan ka
rar alan elemanlar hakkında düzenlenen çizelge 
ve karar gerekçeleri ek : 2'de, 

c) Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlü
ğünde Danıştaya müracaat eden veya karar 

J alan elemanlar hakkında düzenlenen çizelge ve 
; karar gerekçeleri ek : 3'de sunulmuştur. 

Bilindiği üzere yürütmenin durdurulması 
kararlan, gerekçesiz verilmektedir. Bu nedenle 
yürütmenin durdurulması ile ilgili gerekçeler 
verilememektedir. 

2. — Damştayda Bakanlığımız veya ilgili ku-
\ ruluslar olan bankalar aleyhine açılan davalar 
I münasebetiyle hazırlanan savunmalar için il-

gililer hakkında Özlük İşleri ve ilgilinin bağlı 
bulunduğu daireuin görüşü alınmaktadır. 

Danıştaydaki müracaatlarda, 
a) 7116 sayılı Teşkilât Kanunu, 4353 sayılı 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin gö
revlerine ilişkin kanun, Avukatlık Kanunu ve 
Danıştay Kanunu gereğince Danıştaydaki mu
rafaalarda Bakanlığı Hukuk Müşavirleri tem-

I sil etmektedirler. 

b) Bankaları ise, kendi kanunları uyarın
ca banka avukatları temsil etmektedirler. 

Ek 2'de sunulan çizelgede; İller Bankasını 
temsil eden avukatlar gösterilmiştir. 

Emlâk Kredi Bankası ile ilgili davaya, ata
manın Bakanlığımızca yapılmış olması ve karşı 
taraf olarak Bakanlığın görülmesi nedeni ile 
idareyi. Bakanlık Hukuk Müşavirleri temsil et-

I mislerdir. 

3. —• Tabiî ki, yapılmaktadır. 
Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

İmar ve İskân Bakam 
I Turgut Toker 
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8. Olcay Oybir 

4. Şaduman Can 

5. Enver Eke 
6. Teoman Güzey 

7. Ertuğrul Menteşe 

1971 - 1972 yıllarında Bakanlığımız aleyhine atama ile ilgili dava aean memu 

Görevi 
Yürütmenin durdurulması 

kararı tarihi 

1. Yusuf Ünal 
2. Gülyüz Akdoğan 

Afet İsleri Müşaviri 
Organizasyon Metod Md. de me
mur 
Mesken Genel Md. Malî İşler 
Müdürü 
Planlama ve İmar Genel Müdür
lük Uzmanı 
Tetkik Kurulu Bşk. Memur 
Deprem Araştırma Enstitüsü Baş
kanı 

16 . 9 . 1971 gün K: 1971/1783 
sayılı Karar ile yürütmenin dur
durulması kararı verilmiş itirazı
mız üzerine karar kaldırılmış ise 
de davacının talebi üzerine tekrar 
13 . 5 . 1971.'do yürütmenin dur
durulması kararı verilmiştir. 

9 . 8 . 1972 gün K: 971/1628 sa
yılı kararla yürütmenin durdu
rulması kararı verilmiştir. 



Adı Görevi 

8. Ahmet Nuri Kadıoğlu T. E. Kredi Bankası Yönetim Ku
rulu Üyesi 

9. Mehmet Salihoğlu Bakanlık Müşaviri 

| 10. 

8 
1 ıı. 

12. 
13. 
14. 

Atillâ Kutgün 

Suat Ülkü 
Suphi Tevetoğlu 
Orhan Ersan 
Cevdet Günar 

Müfettiş 

Mesken Gn. Md. de Memur 
İst. İl İm. Md. Mua. 
Müfettiş 
Müfettiş 

Yürütmenin durdurulması 
kararı tarihi 

13 . 12 . 1971 gün 971/789 sayılı 
kararla yürütmenin durdurulması 
kararı verilmiştir. 

24 . 4 . 1972 gün 972/1014 sayılı 
kararla yürütmenin durdurulması 
kararı verilmiştir. 

7 . 1 . 1972 gün 972/198 sayılı 
karar ile yürütmenin durdurul
masına karar verildi itirazımız 
üzerine 29 . 6 . 1972 gün E : 
972/1467 sayılı karar ile yürüt
menin durdurulması kararı kaldı
rıldı. 
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Adı ve soyadı Dava tarihindeki mevkileri İptal kararı 

Suat Kumbasar 10 ncıı Bölge Müdürlüğü Müdür 12 nci Dairenin 17 . 11 . 1972 
Yardımcısı tarih ve 3:969/684 K: 972/145 

savılı kararı. 

Ömer Tekin Göğüs Su ve Kanalizasyon Dairesi 
Lâboratuvar denet işçisi 

12 nci Dairenin 8 . 3 . 1971 gün 
ve E : 1968/2994 K: 1971/551 
savılı kararı. 

Suat Kumbasar İller Bankası Genel Müdürlüğü 12 nci Dairenin 17 . 1 . 1972 
Enerji Dairesi Reisliğinde tip tarih ve E: 969/2122 K: 
proje grubu Başkanı 972/146 sayılı kararı. 
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Kararın gerekçesi 

«Kamu idarelerinin gerekli gör
dükleri hallerde istihdam et
tikleri personellerin görev ma
hallerini hizmet icaplarına uy
gun olarak değiştirmek yetki
sini haiz oldukları tabiî olmak
la beraber, bu yetkinin kulla
nılışında kamu yararına uygun 
hareket etme zorunluğuna rağ
men, davalı idarenin bu düşün
ceyi dikkate almadığı ve bu so
nucun idare hukuku ilkeleri ile 
bağdaşamayacağı «belirtilmiştir. 
«Ferdî hakların kanunların hi
mayesinde bulunması hukuk 
devleti ilkesinin tabiî ve zarurî 
bir sonucudur. Bu itibarla, 
idare, kişiler yönünden mükel
lefiyetler doğuracak işlemler 
tesis ederken hukuk kuralları
na uygun hareket etmek zo
rundadır. İdare hatalı işlemle
rini her zaman düzeltmek hak
kını haiz olmakla beraber, ida
rî tasarrufun geri alındığı ta
rihe kadar doğurduğu netice
leri de tanımak zorunda oldu
ğu» belirtilmiştir. 
«Kamu idarelerinin gerekli gör
dükleri ahvalde istihdam et
tikleri personelin görev mahal
lerini hizmet icaplarına uy
gun şekilde değiştirmek yetki
sini haiz oldukları, ancak bu 
yetkinin kullanılışında kamu 
yararına uygun hareket etmek 
zorunluluğunun akişâr olduğu 
ve. idarenin kamu yararına uy
gun hareket etmediği» belirtil
miştir. 

Karar metni 

Kamu yararı amacı gözetilme
den tesis olunan ve davacının 
10 ncu Bölge Müdürlüğü Mü
dür Yardımcılığına naklen ta
yinine ilişkin işlemin iptaline 
karar verilmiştir. 

Davacının istirclata müteallik 
itirazının reddine ilişkin davalı 
idarece müesses 25.9.19C9 tarih 
ve 11505 sayılı işlemde hukukî 
isabet görülmediğinden bu işle
min iptaline ve kesilen yevmi
yelerinin davacıya iade edilme
sine karar verilmiştir. 

Kamu yararı amacı gözetlmc-
den tasis olunan ve davacının 
10 ncu Bölgede bir ay müddet
le geçici görevle görevlendiril
mesine ilişkin bulunan 2.6.1969 
gün ve 10684 sayılı işlemin ip
taline, davacının bu işlem se
bebiyle ddçar olduğu manevî 
zarar karşılığı olarak takdir en 
ve maktuen 1 000 lira manevî 
tazminatı davalıdan alınıp, da
vacıya verilmesine, fazlaya iliş
kin tazminat isteminin de da
vacı vekilinin müvekkilinin «bu 
kabîl geçici görev tekrarlamaları 
ile taciz ve ızrar olunmasından 
davalı idarenin nem'ine» yolun
daki talebinin reddine, karar 
verilmiştir. 
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Temsil eden avukatın 
Adı ve soyadı 

Av. Mehmet G-üler 

Av. Nadine Tüm er 

Av. Mehmet Güler 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma dönemi içinde Tekirdağ'a yapılan yar
dımların miktar ve malıal itibariyle yıllara göre 
neye baliğ olduğuna dair soru önergesi, ve İmar 
ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı. 
(7/88) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Ba
kanlığı Sayın Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerini saygı ile rica 
olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 
Sorular : 
1. Mesken Genel Müdürlüğü .: 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma dönemi içinde 

Tekirdağı'na yapılan yardımların miktar ve 
mahal itibariyle - yıllara göre - neye baliğ ol
duğuna ; 

2. — İller Bankası : 
Keza İkinci Beş Yıllık Kalkınma Dönemi 

içinde Tekirdağ (Merkez ve çevre belediyelerine) 
İline yapılan yatırını ve yardımların yıllara göre 
miktar ve mahiyetlerinin, 

Bildirilmesi, 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 30 . 12 . 1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2069 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 11 . 1972 gün ve 15951/975 - 7/88 
sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sayın 
Hayri Mumcuoğlu'nun Başkanlıklarına verdiği 
ve tarafımdan cevaplandırılmasını talebettiği 
Tekirdağ'da I I nci Beş Yıllık Plân döneminde 
yapılan yatırımlara dair yazılı soru önergesine 
karşılık olarak hazırlanan cevaptan üç kopya 
ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerini arz ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker 

Sayın Hayri Mumcuoğlu; 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi; 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ver
miş bulunduğunuz 28 . 11 . 1972 günlü ve 
II nci plân döneminde Tekirdağ'da yapılan 
yatırımlara dair yazılı soru önergenize hazır
lanan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. — 1) II nci plân döneminde Mesken 
Genel Müdürlüğünce Tekirdağ'da yapılan yar
dımların miktarlarını mahallini ve yıllarını 
gösterir çizelge ek 1 de ; 

2. İller Bankası Genel Müdürlüğünce 1968 
yılında yapılan yatırımlar ek 2 de, 1969'da ya
pılan yatırımlar ek 3'te, 1970'te yapılan yatı
rımlar ek 4'te, 1971'de yapılan yatırımlar ek 
5'te ve 1972'de yapılan yatırımlar ek 6 daki çi
zelgede gösterilmiştir. 

Tekirdağ ili içinde bulunan beiedeyilere 
II nci Plân Döneminde yapılan ikraz yardım
larını yerlerini tahsis mevzularını seneler itiba
riyle gösterir çizelge ek 7'cle sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
İmar ve İskân Bakanı 

Turgut Toker 
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Yılı 

Tekirdağ ild merkez ve ilçesine 1968 ve 1972 döneminde yapılan yardımlar 

Ödenek Ödenek 
Karakteristiği Yeri 

1968 Merkez-önleme 
Merkez-ıslah 

Kamulaştırma 
Teknik yardım 

Toplam 

tutarı (TL.) 

500 000 
5 000 

505 000 

(TL.) 

500 000 
5 000 

505 000 

Malkara-ıslah 
Malkara-ıslah 

Hayrabolu-ıslah 
Hayrab olu-ıslah 

1969 Merkez ıslah 
Merkez 

Malkara-ıslah-önleme 
Malkara-ıslah-önleme 
Malkara-ıslah-önleme 

Hayrabolu-ıslah-önleme 
Hayrab olu-ıslah-önleme 
Hayrabolu 

Saray-ıslah önleme 
1970 Malkara-ıslah 

Malkara 

Hayrab olıı-önleme 
Hayrabolu-önleme 

İçme suyu 
Elektrik 

Yol 
Elektrik 

Altyapı tesisleri 
Halk konutu 

Yol - kanal 
iSu 
Elektrik 

Yol 
Elektrik 
Kamulaştırma 

Altyapı tesisleri 
Yol - kanal 
Kamulaştırma 

Yol 
Elektrik 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

138 100 
25 000 

208 100 

150 000 
50 000 

200 000 

150 000 
40 739,77 

190 739,77 

100 000 
100 000 
60 O00 

260 000 

350 000 
50 000 
30 000 

430 000 

2O0 000 
62 000 
100 000 

162 000 

290 000 
30 000 

45 750 
5 OOO 

50 750 

110 000 
5 0I0O 

115 000 

15 000 
40 739,77 

55 739,77 

10 000 
15 000 
5 000 

30 000 

35 000 
5 000 
30 000 

70 000 

164 355,90 
3 534,30 

— 

3 534,30 

20 288,07 

Toplam 320 000 20 288,07 
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Yılı 

1971 

Yeri 

Saray-ıslah 
Saray-ıslah 

Merkez-önleme 
Malkara-ıslah 
Malkara-ıslah 

Hayrab-olu-ıslah-önleme 
Hayrabolu-ıslah-önleme 

Karakteristiği 

Yol 
Kanal 

Toplam : 

Altyapı tesis. 
Yol 
Kanal 

Toplam : 

Elektrik 
Yol 

Ödenek 
tutarı (TL.) 

95 778,72 
34 000 

129 778,72 

100 000 
100 000 
100 000 

250 000 

250 000 
18 935 000 

ödenek 
(TL.) 

95 778,64 

95 778,64 

24 355 

24 355 
18 935 

Toplam 268 935 43 290 

Tekirdağ iü ve belediyelerine 1938 yılında yapılan yatırımlar 

(1 000 TL.) 

Projenin 

Tekirdağ 
Çorlu 
M. Ereğlisi 
Şarköy 
Çerkezmüsellim 
-Muratlı 
Malkara 
Hayrabolu 
Çerkezköy 
Saray 

yeri 
İçmesuyu 

tesisi 

— 
1 013 

— 
— 
—• 

265 
955 
121 
— 
— 

Elektrik 
tesisi 

330 
_-
—. 
_ 

326 
— • 

—. 
246 
122 
702 

Çeşitli 
yapı İmar plânı 

___ — 
— 6 
~ 9 
—. 5 
— 20 
—, —. 
—. —. 
_ —. 
—, .—. 

, 

Harita 

82 
— 
— 
— 
.— 
—. 
— 
— 
—, 

. 

Toplam 2 354 1 726 40 82 
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Tekirdağ İli ve belediyelerine 1939 yılkada yapıta yatarımlar 

(1 000 TL.) 

Tekirdağ 
Çorlu 
Çerkezköy 

Projenin yeri 

Çerkezmüsellim 
Hayrabolu 
Saray 
Malkara 
Muratlı 
M. E regl isi 
Mürefte 
Şarköy 

îçnıesuyu 
tesisi 

— 
1 081 

— 
—. 
— 
.— 
46 
— 
— 
— 
— 

Elektrik 
tesisi 

150 
— • 

13 
1999 
175 
499 
148 
456 
283 
320 
353 

Çeşitli 
yapı 

— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 

İmar plânı 

—. 
—. 
— 
17 

• — • 

— • 

— 
— 
25 
— 
— 

Harita 

211 
— 
— 
—• 
— 
— 
— 
__ 
— 
.—. 
__ 

Toplam 1 127 2 546 42 211 

Tekirdağ ili ve belediyelerine 1970 yılında yapılan yatırımlar 

(1 000 TL.) 

Tekirdağ 
Çorlu 
Hoşköy 

Projenin yeri 

Çerkezmüsellim 
Saray 
Malkara 
Muratlı 
M. Ereğlisi 
Mürefte 
Şarköy 

İçmesuyıı 
tesisi 

527 
— 
— 
— 

320 
—. 
—. 
.—. 
.— 

Elektrik 
tesi isi 

—, 
— • 

__ 
1 

116 
354 
673 

422 
286 
608 

Çeşitli 
yapı 

—. 
1 355 

—. 
—, 

• — • 

— 
,—. 
.—. 
— 
—. 

İmar plânı 

.__ 
—. 
__ 
— 
— 
.—. 
— 
-— 
—. 
— 

Harita 

306 
—. 
18 
— 
-— 
— 
-—. 
.—. 
—_ 
.— 

Toplam 847 2 460 1 355 324 
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Tekirdağ ili ve belediyelerine 1971 yılında yapılan yatarımlar 

(1 000 TL.) 
İçmesuyu Elektrik Çeşitli 

Projenin yeri tesisi tesisi yapı İmar plânı Harita 

96 
1 832 

— 

26 
—. 

1 

125 
396 

83 
— i 

— 

, 
— 
—. 

— 

54 
.— 
— 

— 

Muratlı 
Çorlu 
Malkara 
M. Ereğlisi 
Mürefte 

Toplam 1 928 547 83 — 54 

Tekirdağ ili ve belediyelerine 1972 yılında yapılan yatarımlar 

(1 000 TL.) 

Tekirdağ 
Çorlu 
Malkara 
Muratlı 
Şarköy 
Hoşköy 
Saray 

Projenin yeri 
İçmesuyu 

tesisi 

13 271 
984 

1 002 
— 

292 
— 
— 

Elektrik 
tesisi 

.—. 
— 
— 
— 
— 

438 
—-

Çeşitli 
yapı 

. 1 

— 
— 
— 
— 
— 
—* 

İmar plânı 

_— 
—. 
— 
— 
— 
— 
• — 

Harita 

__ 
— 
— 

100 
— 
• — 

35 

Toplam 15 549 438 — — 135 

Not : 30 . 9 . 1972 tarihi itibariyledir. 
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TEKİRDAĞ VE BELEDİYELERİNE II NCİ BEŞ YILLIK PLÂN DÖNEMİNDE YAPILAN 
İKRAZ YARDIMLARI 

Projenin Adı 

Tekirdağ 
Çerkezköy 

Hayrabolu 
Malkara 
Mürefte 
Şarköy 
M. Ereğlisi 
Çerkezmüsellim 
Hoşköy 
Muratlı 

İst. 

Tahsis 
Mevzuu 

Yarım kalmış 
işler için 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1968 

— 
15 
25 
— 
25 
25 * 

— • 

— 
25 

1969 

25 
—. 

(40-40-25) 
25 

(15-20-50) 
(15-30) 

—• 
— 

(30-30) 

Y ı l l a r 

1970 

25 
— 
— 
— 
— 
— 
—, 
25 
— 

(1 000 TL.) 

1971 

25 
— 
25 
25 
— 
25 
25 
25 
— • 

1972 

100 

— 
• — 

40 
100 
— 
— 
60 
25 
— 

ÂCİL İŞLER FAS
LINDAN YAPILAN 
YARDIMLAR : 

Malkara 

M. Ereğlisi 
Karacakılavuz 
Tekirdağ 
Malkara 
Şarköy 

Elektrik Te
sisi için 

İçmesuyu Te
sisi için 

» » 
» » 

100 
60 

68 

103 15 
50 
50 

)>&<{ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1 9 7 3 SPerşearibe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

sçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ye bu kanuna bâzı maddeler eklenme sin e dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/616; 
C. Senatos 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 1 1 . 1972) Bitiş Tarihi : 17 . 1 . 1973) 

X 2. — Toptancı halleri kamunu teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Ana3~asa 
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi : 2/221; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/29) (S. Sayısı : 164) Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1972) Bitiş Tarihi : 10 . 1 . 1973) 

3. — Karadeniz Teknik Ünnversitesi adıtyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 2/712; C. 
Senatosu : 2/33) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma ta
lihi : 18 . 12 . 1972) Bitiş Tarihi : 28 . 2 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyt Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında .kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1072) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nei maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul üyesi Ek
rem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILxYCAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi : .1/689; C. Senatosu : 1/142) (S .Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 2 . 1 . 1973) 



18 Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 
892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/689; C. Senatosu : 

1/142) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 749) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6360 

21 . 12 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 12 , 1972 tarihli 22 ııci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oyla kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 
sayıll Kanuna €k kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 11 . 9 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 18 . 12 . 1972 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve İvedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 749) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 27 . 12 . 1972 

Esas No. : 1/142 
Karar No. : 9/34 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 18 . 12 . 1972 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oyla kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı. Komisyonumuzun 26 . 12 . 1972 tarihli toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcileri ve Hacettepe Üniversitesi Rektörünün katılmasıyle tetkik ve müzakere edildi. 

Rektörün verdiği detaylı izahattan sonra tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, madde
lerin görüşülmesine geçildi. 

C-rerekeede belirtilen hususlar ve Rektörün verdiği izahatlar muvacehesinde, kanun tasarısının ay
nen kabulüne karar verildi. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak 
üzere. Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu kanun görüşmesinde Kâtip 
C. Ertuğ Komisyon Sözcüsü J/. Varışlı 

Üye 
^1. / / . Yurtsever 

Üye Üye Üye 
A. Alt ay F. Halıcı II. A. Göktürk 

Üye Üye 
S. Turan S. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumîturiyet Senatosu 
Bitfv-e ve Plân Komisyonu 27 . 12 .1972 
Esas Xo. : 1/1-12 
Karar No. : 73 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 18 Aralık 1972 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isarî oyla kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında 4 . 7 .1967 tarih ve 892 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Aralık 1972 tarihli ve 6360 sayılı yazı
ları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonunnızun 27 Aralık 1972 tarih
li Birleşiminde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ihsan Doğramacı ile Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Hacettepe Üniversitesinin kurulması hakkındaki 4 Temmuz 1967 tarihli ve 892 
sayılı Kanuna maddeler eklenerek, Üniversitenin zaman içinde gösterdiği gelişim gözetilerek, ih
tiyacı duyulan kadroların verilebilmesini öngörmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 185) 
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Bilindiği üzere Hacettepe Üniversitesi, 4 Temmuz 1967 tarihli ve 892 sayılı kanunla kurulmuş 
ve «Fen ve Sosyal Bilimler» ile «Tıp Fakültesi» ve «Sağlık Bilimleri Fakültesi» olarak üç fakül
te ile hizmete açılmış olup, açılışta mevcut fakülteler için gerekli kadrolar 892 sayılı Kanunla ve. 
sonradan kurulan «Diş Hekimliği Fakültesi»îıe ait kadrolar da 5 Şubat 1968 tarihli ve 1001 sayılı 
Ka n u ITİ a verilin iştir. 

Memleketimiz için büyük ölçüde, ihtiyaç duyulan ve kalkınma plânlarıyle öngörülen özellikle 
Tıp, Teknik ve Fen Bilimleri alanında eleman yetiştirilmesi amacına, yönelen Hacettepe Üniver
sitesi, kuruluşundan bu yana geçen süre. içinde hızla gelişmiş ve amacın gerçekleştirilebilmesi 
için, Üniversitenin kuruluşuna ilişkin 2 nci maddesi uyarınca bu Üniversiteye bağlı olmak üzere 
1967 - 1968 öğretim döneminden itibaren sırası ile ve yatırımları kalkınma plânlarıyle kabul 
edilip yatırım ödenekleri yıllık yatırım programlarıyle verilen. «Mühendislik Fakültesi» ile «Kim
ya, Faikültesi» ve «Eczacılık Fakültesi» de açılarak İm eğitim kuramlarında eğitim, öğretim ve 
araştırma çalışmaları sürdürülmüştür. 

Bu faaliyetler cümlesinden olarak 1968 senesinde Kayseri ili yöresine hitabeden Kayseri 
Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ile Eskişehir yöresine hitabeden «Eskişehir Tıp Fakültesi» nde her 
yıl birer sınıf açılması gerekmektedir. Bu -fakültelerde eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları 
Hacettepe Üniversitesinin kapasitesinden yararlanmak suretiyle gereekleştirilm!ektedir. Mevcut 
imfkfnılar değerlendirilerek 1969 - 1970 öğretim döneminden başlamak üzere Kayseri Tıp Fakül
tesine öğrenci alınmış ve bu öğrencilerin öğretimine Hacettepe Üniversitesinde devamı olunmuştur. 

«Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi» ile «Eskişehir Tıp Fakültesi» nde her yıl birer sınıf 
açılması gerekmektedir. Bu fakültelerde eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları Hacettepe Üni
versitesinin mevcut kadrolarının azamî derecede zorlanması yolu ile yürütülmeye çalışılmakta
dır. Ancak, bütün bu hizmetlerin bu şekilde görülmesi yukarıda değinildiği gibi imkânların aza
mî derecede zorlanması ile yürütüldüğü cihetle öngöııülen sonuçların öngörülen seviyede gerçek
leştirilebilmesi için yeni imkânların mevcudiyeti zorunlu bir mahiyet 'kazanmıştır. 

İşbu tasarı, yukarıda arz edilen zorunluluk nedeniyle getirilmiş olup, kalkınma plânımızda ön
görülen hedeflerin elde edilebilmesi için kendisine düşen görevi yapabilme çabası içinde bulunan 
Hacettepe Üniversitesine bu faaliyet ve hizmetleri için gerekli asgarî hudutlar dâhilinde imkân
lar temin edici telâkki olunarak Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Ti - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, Geçici Madde, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

ITT - Hacettepe Üniversitesine, kalkınma plânında öngörülen hedefleri ve amacı gerçekleşti
rebilmesi ve öngörülen seviyede eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını temin etmek üzere 
gerekli imkânları sağlayıcı tasarının, bu mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz olunur. 

Başkan - Başkan V. Sözcü Bu Kanunda sözcü 
Uşak Gaziantep Afyon K. Kocaeli 

M. F. Atetyıırt S. Tanyeri K. Karaağaçhoğlu L. Tokoğlu 

Kâtip Ankara G. Bşk. Seç. Üye Edirne 
Ankara. Yiğit Köker »Sf. Beıbüroğlu M. X. Ergen eli 
İ. Yetiş Toplantıda bulunamadı 

Kütahya Manisa Ordu Tabiî Üye 
1. E. Ercime D. Barutçuoğlu B. S. Beıykal K. Keırarelioğlu 

Top] antıda bulunamadı 

Tabiî Üye Urfa 
3/. Özgüneş t. E. Karakapıcı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 185) 
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Millet Meclisinin (kabul ettiği 
metlin 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkında 4 . 7 . 1967 ta
rih, ve 892 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hacettepe 
Üniversitesi kurulması hak
kındaki 892 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Ha
cettepe Üniversitesine bağlı 
olarak açılan «Mühendislik 
Fakültesi», «Kimya Fakültesi», 
«Sosyal ve İdarî Bilimler Fakül
tesi», «Kayseri Gevher Nestiibe 
Tıp Fakültesi», «Eczacılık Fa
kültesi» ' ve «Eskişehir Tıp 
Fakültesi» ile «Temel Bi
limler Yüksek Okulu» nun öğ
retim üyeleri ile öğretim yar
dımcıları kadroları bağlı (I) 
sayılı cetvelde, ek görev taz
minatı kadroları bağlı (II) sa
yılı cetvelde gösterilmiş ve bu 
cetveller 892 sayılı Kanuna 
bağlı (I) ve (II) sayılı cet
vellere eklenmiştir,. 

MADDE 2. — Hacettepe 
Üniversitesi kurulması hak
kındaki 892 sayılı Kanuna 
bağlı (I) sayılı cetvelin «(a) 
öğretim üyeleri» bölümünde
ki «Fen ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi» başlığı, «Fen Fa
kültesi» olarak değiştirilmiş
tir. 

MADDE 3. — Hacettepe 
Üniversitesi kurulması hak
kındaki 892 sayılı Kanuna ek 
1001 sayılı Kanuna bağlı (I) 
sayılı cetveldeki «Hacettepe 
Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu» başlığı, «Hacet
tepe Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi» olarak değiştirilmiş
tir. 

Milî Eğitim Komisyonunun 
ıkabul etttijğl tmietüı 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkında 4 . 7 . 1967 ta
rih ve 892 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nei maddesi ay
nen kahul edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metnmin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Hacettepe Üniversitesi kurul
ması hakkında 4 . 7 . 1967 ta
rih ve 892 sayılı Kamına ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 neü maddesi 
avnen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin, kabul ettiği 

mietaln 

GEÇİCİ MADDE — İlişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1972 malî yılında kulla
nılmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milî Eğitim. Komisyonumun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin geçici maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
îkaıbul ettiği metim 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin geçici maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(I) sayılı cetvel 
Millet Meclisi metnine bağ

lı (I) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

METNE BAĞLI CETVELLER 

Millet Meclisi metnine bağ
lı (I), (II) ve (III) sayılı cet
veller aynen kabul edilmiştir. 

(II) sayılı cetvel 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(II) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(III) ısayılı cetvel 
Millet Meclisi metnine bağ

lı (III) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 
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I). 

6 
7 
•S 

9 
10 
ıı 
4 
5 
6 
7 

31. 31 e dişinin, kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(I) ,SAYTLI CETVEL 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Görevin çeşMi Adet Aylık [• D. Görevin çeşidi 

Mühendislik Fakültesi 

A) Öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 <» 

i» 

Doçent 

B): Öğretini yardımcıları 

Asistan 
» 
» 
» 
» 
» 

Uzaman 
» 

Kimya Fakültesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
ı» 

» 
Doçent 

» 

B): Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
t 

CC
 

9 
10 
11 
4 
0 

6 
7 

.» 
» 
» 
i» 
» 

Uzman 
» 
» 
,» 

o 
14 

8 

Adet Aylık 

2 000 
.1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 

Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi 

1 
1 
2 
2 

14 
8 

3 
5 
0 
8 
8 

.10 
2 
2 
o • ) 
3 

2 000 i 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 

A) Öğretim üyeleri 
Profesör 

:» 
» 
» 

Doçent 

B)ı öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 

» 
» 
1» 

» 
Uzaman 

» 
» 

1 
1 
2 
2 
9 
6 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
.1 100 

950 

2 
4 
4 
6 
(i 
8 
2 
2 
3 
o o 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 

Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 
Profesör 

5 Doçent 
6 » 

B) Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
1 » 
8 ,» 

» 
» 

Uzman 
» 

4 
4 
4 
4 

20 
5 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

9 
10 
4 
5 
6 
7 

13 
13 
13 
18 
18 
5 
5 

10 
10 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
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D. Gör erin eesidi Adet Aylık 

(5 
'7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
0 
7 

Eczacılık Fakültesi 

A) Öğretini üyeleri 
Profesör 

:» 
» 
» 

Doçent 
» 

1>) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 
i» 

» 
Uzman 

» 
» 
» 

Eskişehir Tıp Fakültesi 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
.1 100 
950 
800 

1 
2 

4 
5 
6 

•A; Oğı 
Profesöı 

,» 
» 
» 

Doçent 
:» 

etim üre eri 
4 
4 
4 
4 

20 
5 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

5 
6 
7 
4 
5 
f> 
7 

» 
» 
i» 

Okutman 
» 
» 
» 

D. 

(> 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6, 
7 

Görevin eesidi Adet Avhk 

B) Öğretim yai'dımeıları 
Asistan 

» 
i» 

» 
» 

Uzman 
ı» 
» 
:» 

13 
13 
13 
18 
18 

5 
5 

10 
10 

950 
800 
700 
600 
.300 

1 250 
1 100 

950 
800 

Temel Bilimler Yüksek Okulu 

A) Öğretim üyeleri 
i Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 Doçent 
6 ı» 

B) Öğretim yardımcıları 
4 Uzman 

2 
2 
4 
4 

14 
10 

4 
4 
6 
6 

10 
12 
14 
14 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 250 
1 100 

950 
800 

L 250 
1 100 

950 
800 

II - SAYILI CETVEL 

Görevim eesidi 

Dekan 

Dekan 

Mühendislik Fakültesi 

Kimva Fakültesi 

Adet 

>i 
1 

1' 

Ücret 

210 

210 
Sosyal ve idarî Bilimler Fakültesi 

Dekan 1 210 
Kayseri Gevher Nesibe 

Tıp Fakültesi 
Dekan 

Görevin eesidi Adet Ücret 

Eczacılık Fafeültesi 
Dekan 

Eskişehir Tıp Fakültesi 
Dekan 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekan 1 

Temel Bilimler Yüksek Okulu 
210 Yüksek Okul Müdürü 

210 

210 

210 

210 
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D. Görevin çeşidi 

III - SAYILI CETVEL 

Adet Aylık D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

Doçent 
» 

B 
Asistan 

» 
» 
» 
» 

Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi 

A) Öğretim Üyeleri 

Öğretini Yardımcıları 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 

Mühendislik Fakültesi 

A) Öğretim Üyeleri 
Doçent 

» 

B) Öğretim Yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 
» 

Uzman 
»' 
» 
» 

Kimya Fakültesi 
A) Öğretim Üyeler i 

Doçent 
» 

B) Öğretim Yardımcı lar ı 
Asistan 

» 
» 
» 
» 

Uzman 

» 
» 

2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

100 
950 

800 
700 
600 
500 
450 
250 
100 
950 
800 

100 
950 

800 
700* 
600 
500 
450 
250 
100 
950 
800 

4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
5 
6 

6 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 

5 
6 

Uzman 

» 
» 

Kayseri 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
»' 

B) 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
»' 
» 
» 

Doçent 
» 

1 
1 
1 
1 

1 250 
1 100 

950 
800 

Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 

A) 

c 

Öğretim 

)ğretim Y 

Üyeleri 

ırdımeılan 

Eczacılık Fakültesi 

A) Öğretim Üyeleri 

2 
2 
2 
8 
2 

4 
5 
5 
5 
6 
2 
3 
5 
5 

2 
1 

2 000 
1 750' 
1 500 
1 100 

950 

950 
800 
700 
600 
300 

1 250 
1 100 

950 
80Ö 

1 100 
950 

B) Öğretim Yardımcıları 

2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

1 100 
950 

800 
700 
600 
500 
450 

7 
8 
9 

110 
11 
4 
5 
6 
7 

Asistan 

» 
» 
» 
» 

Uzman 
»' 
» 
» 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 
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D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

Eskişehir Tıp Fakültesi 

A) Öğretim Üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 

B) Öğretim Yardımcıları 
6 Asistan 4 

5 
5 
5 
6 
2 
3 

7 
8 
9 
10 
4 
5 

» 
» 
» 
» 

Uzman 
»' 

2 000 
1 75Ö 
1 500 
1 100' 

950 

950' 
800 

' 700 
600 
500 

1 250 
1 100 

D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

6 Uzman 
7 » 

Temöl Bilimler Yüksek Okulu 

A) Öğretim Üyeleri 
5 Doçent 
6 » 

B) öğretim yardımcıları 
4 Uzman 

» 

» 
Okutman 

» 
» 

950 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
6 

1 100 
950 

1 250 
ı im 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 

»&<i 
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