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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11 Kasım 1983 Cuma 

Dört oturum yapılan bu birleşimde : 

1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/632) 
(S. Sayısı : 709) ile, 

Katma Bütçeli îdarder 1984 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının (1/633) (S. Sayısı : 710); 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi, 
Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Danıştay Başkanlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
DeVlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü. 
b) Jandarma Genel Komutanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, 
a) Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 
ıb) Ankara Üniversitesi, 
e) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
ç) Hacettepe Üniversitesi, 
d) Gazi Üniversitesi, 
e) İstanbul Üniversitesi, 
f) İstanbul Teknik Üniversitesi, 
g) Boğaziçi Üniversitesi, 
ğ) Marmara Üniversitesi, 
h) Yıldız Üniversitesi, 
ı) Mimar Sinan Üniversitesi, 
i) Ege Üniversitesi, 

21, 

23. 

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30, 
31. 

32 

33, 

34. 

j) Dokuz Eylül Üniversitesi, 
k) Trakya Üniversitesi, 
1) Uludağ Üniversitesi, 

m) Anadolu Üniversitesi, 
n) Selçuk Üniversitesi, 
o) Akdeniz Üniversitesi, 
ö) Erciyes Üniversitesi, 
p) Cumhuriyet Üniversitesi, 
r) Çukurova Üniversitesi, 
s) 19 Mayıs Üniversitesi, 
ş) Karadeniz Üniversitesi, 
t) Atatürk Üniversitesi, 

u) İnönü Üniversitesi, 
ü) Fırat Üniversitesi, 
v) Dicle Üniversitesi, 
y) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Bayındırlık Bakanlığı, 
a) Karayolları Gend Müdürlüğü, 

22. Ticaret Bakanlığı, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü, 
b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, 
a) Orman Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, 
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İmar ve İskân Bakanlığı, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Petrol İşleri Gend Müdürlüğü, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Bütçeleri ile, 

476 
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Katma Bütçeli İdareler 1984 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının maddeleri ve tümü; 

Kabul edildi. 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Tasarısı 

da (1/639) (S- Sayısı : 718) üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak kabul olundu* 

7., — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Tek
lifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (2/165) (S. Sayısı ; 719) (1) 

ıBAŞKAN — Gündemimize göre Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Kanunu Teklifinin görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Kanun teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu, 729 sıra sayısı ile basılıp dağı
tılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve di
ğer ilgililer yerlerini almışlardır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
ıBuyurun. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKBR (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki öğretim üyeleri, 
2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu 

(1) 729 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 19.15' 
te son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 
8 inci maddesindeki hükümlere dayanılarak, eski 
mevzuata göre, yükselmektedirler^ 

Diğer yönden, 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanunu ile 1765 sayılı Üniversite Personel Ka
nunu yürürlükten kaldırılmıştır. 2336 sayılı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununun öğretim eleman
larına verilen tazminatla ilgili 14 üncü maddesi, yü
rürlükten kalkan 1765 sayılı Üniversite Personel Ka
nununa atıf yaptığından, öğretim elemanlarına ve
rilen tazminatın ödenememesi durumu ortaya çıkmış
tır. 

İşte bu durumları düzeltmek, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin kuruluş, görev ve işleyişini, öğretim 
elemanları ve öğrencilerle ilgili hususları, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunundaki "esaslar ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dü
zenlemek amacıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanunu Teklifi düzenlenmiş ve tensiplerinize sunul
muş, teklif Komisyonca da aynen benimsenmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,40 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve MUlî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 184 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERt 
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sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir yük
seköğretim kurumudur. 

b) Başasistan: Doktora yapmış veya tıpta uz
manlık unvanını almış askerî uzman personel arasın
dan sınavla seç'ilen, en az <iki yıil için Gülhane As
kerî Tıp Akademisine atanan öğretim yardımcısıdır. 

c) Askerî Eğitim Hastanesi: Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi ve Genelkur
may Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen, 211 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 
ve Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene 
ve tedavilerinin, tıpta uzmanlık öğreniminde bulu
nan askerî tabipler ile diğer sağlık personelinin eği
timlerinin ve bu eğitim ile ilgili klinik ve laboratu-
var çalışmalarının yapıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 
kuruluş ve kadrolarında gösterilen hastanelerdir. 

d) Diğer, kavram ve terimler: 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun, değişik 3 üncü maddesin
de tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
olan diğer kavram ve terimlerdir. 

BAŞKAN — Burada, Yükseköğretim Kanunun
dan farklı olarak, «başasistanlık» müessesesi var ve 
biz, bunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ficin lü
zumlu olduğu belirtildiğinden yerinde bıraktık. Yani 
«başasistanlık» müessesesi Yükseköğretim Kanunun
da yoktur. 

3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Gülhane As

kerî Tıp Akademisindeki yükseköğretimle ilgili ilke
lleri belirlemek, bu Akademinin ve bünyesindeki ku
rumların ve organların teşkilatlanma, işleyiş, görev, 
yetki ve sorumluluklarını; eğitim ve öğretim, araştır
ma, yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili 
esasları, bir bütünlük içinde düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..7 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ndi maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; Gülhane Askerî Tıp 

Akademisini, bu Akademiye bağlı eğitim ve öğretim 
kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kap
sar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yokr 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve 

terimler şunlardır)! 
a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Genelkur

may Başkanlığının kuruluşunda, bilimsel özerkliğe 
sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, millî şuur ve disiplini 
görev bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilim
leri alanında en yüksek danışma organı olan; lisans 
ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel 
araştırma ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri
ne muvazzaf askerî tabip ve gerektiğinde diğer sağ
lık bilimleri alanında askerî personel yetiştiren; ken
disine ve bünyesindeki Askerî Tıp Fakültesine ensti
tü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hasta
neleri !ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlana
bilen ve Geneykurmay Başkanlığının gerek gördüğü 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve öğ
retimin amacı 

MADDE 4. — Gülhane Askerî Tıp Akademisin
deki eğitim ve öğretimin amacı şunlardır: 

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisans ve 
lisanüstü düzeyde eğitim ve öğretim gören öğrenci
leri; 

(1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen, 
(2) Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, mane

vî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şe
ref ve mutluluğunu duyan, 

(3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tu-
dan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, 

(4) Türkiye Cumhuriyetti devletine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getiren, 

— 478 — 
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(5) Hür bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dün
ya görüşüne sahip, insan halklarına saygılı, 

(6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımın
dan dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 

(7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınması
na ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda sağ
lık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış 
ve genel kültürüne sahip, 

(8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetiş
miş, itaatkâr, aldığı emri canı ve kanı pahasına za
manında yapmaya hazır olduğumu gösterecek dav
ranışı kazanan, 

<9) Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvet
lerine sarsılmaz bir bağla bağlı, 

(10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, insi-
yatif sahibi, fedakâr ve doğruluktan sapmayacak 
karakterde, 

(11) Askerlik şeref ve haysiyetini herşeyden üs
tün tutan, 

(12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlı
lığını muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fi-

* zikî yeteneğe sahip, 
Elemanlar olarak yetiştirmek. 
ıb) Sağlık bilimleri alanında yüksek düzeyde bi

limsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve tekno
loji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alan
da sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt 
içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle 
bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evren
sel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak, 

BAŞKAN — 4 üncü maddenin (a) fıkrasının 2 
numaralı bendine, «Türk Milletinin millî, ahlakî, in
sanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk ol
manın şeref ve mutluluğunu duyan denmiş. Buradaki 
ifadede, «Türk olmanın» mı olacak, yoksa «Türk va
tandaşı olmanın» mı? 

KURMAY YARBAY AHİMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
2547 sayılı Kanunda, «Türk olmanın» diye aynı ifa
de var efendim. 

BAŞKAN — Anayasada, «Türk Devletine vatan
daşlık bağlı ile bağlı olan herkes Türktür» dendiği 
için. 

4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Anailbeler 
MADDE 5. — Gülhane Askerî Tıp Akademisin

de lisans ve lisanüstü düzeydeki eğitim ve öğretimin 
planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenme
sinde aşağıdaki anailkeler göz önünde bulundurulur. 

a) öğrencilere ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri 
doğrultusunda, ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı 
hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır. 

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı 
kendimize has şekil ve özellikleri korunarak geliştiri-
rilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği kuvvet
lendirici ruh ve irade ıgücü kazandırılır. 

c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilim
sel ve teknolojik esaslara, ülke ve Silahlı Kuvvet
lerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak 
hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli ola
rak geliştirilir. 

d) Sağlık bilimleri alanında 'bir mesleğe yönelik 
eğitim ve öğretim yapacak yüksekokullar, Genelkur
may Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
Kararıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. 
Gerektiğinde, Genelkurmay Başkanlığınca, uygulama 
ve araştırma merkezleri de kurulabilir. 

e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, ge
nişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin 
açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışın
da yetişirilmesi ve görevlendirilmeleri, bu amaçlarla 
ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim ilke ve hedef
leri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca plan
lanır ve gerçekleştirilir. 

f) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, lisans dü
zeyindeki eğitim ve öğretim süresince Atatürkçülük 
ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, beden eği
timi ve askerî eğitim zorunlu derslerdendir. 

BAŞKAN — 5 'inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeeynler... Kabul edilmiştin 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Kuruluş 
MADDE 6. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi; 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Askerî Tıp Fakültesi, eği
tim hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağ
lık bilimleri ile ilgili diğer eğitim ve öğretim kurum-
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larından oluşur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve 
bağlı birimlerinin teşkilatı, Tünk Silahlı Kuvvetleri 
kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

BAŞKAN — Biz, Gülhane Askerî Tıp Akademi
sine bağlı olarak; Sağlık Bilimleri Akademisi, Askerî 
Tıp Fakültesi ve eğitim hastanesini saymıştık; fakat 
akademiye bağlı akademi olmayacağından, «Sağlık 
Bilimleri Akademisi» yerine «Sağlık Bilimleri Ensti
tüsü» dedik. Çünkü, her üniversitede ona bağlı ensti
tüler vardır. Bu nedenle burada da «Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü» dedik; ama bu enstitü, akademinin görev
lerini yapacak, yani lisansüstü eğitim yaptıracak. 

Bu konuda YÖK'ün bir düşünce veya bir kararı 
var mı? 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yüksek öğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, buyurduğunuz gibi Komisyonda önce 
«akademi» şeklinde düşünülmüştü, sonradan yapılan 
bu değişiklikle diğer yükseköğretim kurumlarına da
ha paralel hale gelmiş. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum :, Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Görevler 
MADDE 7. — Bu Kanundaki amaç ve anailke-

lere uygun olarak, çağdaş uygarlık, eğitim ve öğretim 
esaslarına dayanan bir düzen içinde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin personel temin ve yetiştirme planlan 
doğmltusunda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin gö
revleri şunlardır: 

a) Muvazzaf askerî tabip yetiştirmek, 
b) Muvazzaf askerî tabip, diş tabibi ve eczacı

ların staj süresi devamında askerî ve uygulamalı eği
tim ve öğretim yaparak tekâmüllerini sağlamak, 

c) Yedek askerî tabip, diş tabibi ve eczacıların 
askerî tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretimini 
sağlamak, 

d) Sağlık astsubay ve Türk Silâhlı Kuvvetleri 
sağlık meslek liseleri öğrencilerinin eğitim ve öğretim
lerini sağlamak, 

e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş 
tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin uzmanlık ve li
sansüstü eğitim ve öğretimini yapmak. Ayrıca Taba
bet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda 
uzman yetiştirmek, 

f) Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin meslekî 
bilgilerini arttırmak, barış ve savaşta askerî sağlık 

vazifeleri bakımından tekâmüllerini sağlamak ama
cıyla gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak, 

g) Askerî ve genel tababet alanlarında bilimsel 
araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, memleke
tin epidemiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele et
mek ve korunma için gerekli önlemlerin alınması için 
öneride bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlığı
nı ilgilendiren her türlü sorunlarda danışmanlık ve 
hakem vazifelerini görmek, 

h) Eğitim ve öğretim ile ilgili klinik ve laboratu-
var çalışmaları yapmak, Askerî Tıp Fakültesi öğren
cilerinin uygulamalı eğitimi ile yüksek lisans, dokto
ra veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören elemanların 
ve diğer sağlık personelinin eğitimini ve her yönden 
tdkâmülülledni sağlamak, 

i) Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer ka
nunlarda askerî kurumlarda tedavileri öngörülen ki
şilerin her türlü muayene ve tedavilerini yapmak, 

j) Yüzde beşi geçmemek üzere yönetmelikte be-• 
lirlenecek oranda ve esaslar çerçevesinde sivil kişile
rin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak 
yapmak. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisine, olağanüstü hal, 
sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre Genelkurmay 
Başkanlığınca görev verilir. Bu amaçla Gülhane As
kerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin görevleri, 
teşkilatı ve personelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanıl
ma yerleri ile planlan Genelkurmay Başkanlığınca 
düzenlenir. 

BAŞKAN — «Yüzde beşi geçmemek üzere yönet
melikle belirlenecek oranda ve esaslar çerçevesinde 
sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya 
yatırarak yapmak» konusunda Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin bir diyeceği Var mı? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Hayır 
Cumhurbaşkanım, normaldir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar yüzde üçtü herhal
de?.. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Son 

gelen emir yüzde üçtü Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Vaktiyle yüzde beşti. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, çok eski kanunda «yüzde elli-
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ye kadar tedavi edilebilir» deniyordu ve bizi çok bü- [ 
yük bir sıkıntı içinde tutuyordu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Genelde 
yüzde beşti. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nını, malumları eski 2336 sayılı Kanunda bu oranın 
tespiti yönetmeliğe bırakıldığı için biz bunu yönet
meliğe yüzde beş olarak koymuştuk; fakat sonradan, 
o zamanki Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle 

. (Sayın Komutanımıza da arz ettik) yüzde üç olarak 
yönetmelikte değişiklik yapılmıştı; halen yüzde üçtür. 

BAŞKAN —. Bin yataklı olduğuna göre, 50 yatak 
normaldir. Çünkü Gülhane Askerî Tıp Akademisi
nin enteresan vakalara da ihtiyacı var; bizim askerî 
personel arasında öyle enteresan vakalar olmaz ve . 
zaten öyleleri askere de alınmaz. Mesela bir dudak 
yarığı gibi; ama bu yüzde beş oranındaki sivil hasta
lar arasında öyle vakalar olur ki, hastaneler böyle en
teresan vakaları arar. 

7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-

ÜLKEN — Sayın Cumhurbaşkanım, yazıya çok dik
kat edildiği için arz ediyorum, maddede geçen «teka
mül» kelimelerine aksan koymak gerekiyor efendim. 

Bir de, (g) paragrafında iki tane «için» kelimesi 
var; «korunma için gerekli önlemlerin alınması için» 
diye yazılmış ki, burada geçen «için» kelimesinin bi
rini «maksadıyla» diye değiştirirsek herhalde daha 
uygun olur. 

BAŞKAN — İkinci «için»i; «koruma için gerekli 
önlemlerin alınması maksadıyla öneride bulunmak» 
şeklinde değiştirelim. 

7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? Yoktur. 

Maddeyi, bu ufak düzeltme ile oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organlar ve Görevleri 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin organları 
MADDE 8. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinin 

eğitim, öğretim ve yönetim işleri : 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, 
b) Akademi kurulu, 
c) Yönetim kurulu, 

Tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı 
MADDE 9. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 

Komutanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Askerî Tıp 
Fakültesinin asker profesörleri arasından, bu Kanun 
uyarınca yapılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara 
göre Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine müş
terek kararla atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Komutanı; Gülhane Askerî Tıp Akademisinin amiri 
ve Askerî Tıp Fakültesinin Dekanı olup, Akademi 
Kurulunun, Yönetim Kurulunun ve Askerî Tıp Fa
kültesi Kurulunun başkanıdır, Sağlık Bilimleri Ensti
tüsü, Askerî Tıp Fakültesi ile Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Eğitim Hastanesinin her türlü işlerini yü
rütmekten sorumludur, aynı zamanda Üniversitelera
rası Kurulun üyesidir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde Gülhane'nin 
bir diyeceği bir mı? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Hayır 
efendim, 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Akademi Kurulu: Gülhane As

kerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, de
kan ve dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve ana-
bilim dalı başkanları ile enstitü ve yüksekokul mü
dürlerinden oluşur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Komutanının bulunmadığı hallerde, en kıdemli üye 
kurula başkanlık eder. 

Akademi kurulu, her eğitim ve öğretim yılı ba
şında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa 
toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı 
gerekli görüldüğü hallerde Akademi Kurulunu top
lantıya çağırır. 

Akademi Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve ya

yım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 
b) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bütününü 

ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazır
lamak veya görüş bildirmek, 
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c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının ku
rulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili ola
rak öneride bulunmak, 

d) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen 
profesörler Sağlık Kurulunu oluşturmak, 

e) Yurt dışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvet
leri sağlık personelinin sınavlarını yaptırmak, 

f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeye göre, Akademi Ko
mutanı aynı zamanda Fakültenin Dekanıdır, öyle ka
rarlaştırmıştık. 

Bu maddede niçin «Akademi kurulu; Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında 
dekan ve dekan yardımcıları» demiş; ayrıca bir de
kan yok ki? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
gerektiğinde kurulabilecek fakülteler olabilir; onlar 
kurulduğunda, onların- dekanları bu kurula .girecek
lerdir. 

Anailkelerle ilgili maddeye göre, gerektiğinde, fa
külte ve enstitüler kanunla kurulabilecektir. Mlesela 
bir diş hekimliği fakültesi kurulduğu takdirde, onun 
dekanı da bu kurula girsin diye böyle genel bir ifade 
kullandık efendim. 

BAŞKAN — Yani, yeni bir dekan vermiyoruz; 
çünkü Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı ay
nı zamanda Askerî Tıp Fakültesinin de dekanıdır. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Bundan sonra bir fakülte açılır ve 
oraya bir dekan verilirse diye koydunuz. 

Yeni bir fakülte açıldığını kabul edelim, bu se
fer Askerî Tıp Fakültesinin dekanı yok, yeni açılan 
fakültenin dekanı var; nasıl olacak bu; birisinde var 
birisinde yok? 

Biz prensip olarak Gülhane Askerî Tıp Akademi
si Komutanı, fakültenin dekanı, akademinin amiri
dir dedik. Öteki akademilerde olduğu gibi burada 
birçok fakülte yok; olmadığına göre birçok dekan 
koyup o dekanları akademiye bağlamadık. Çünkü 
bir fakülte, bir de enstitü olduğu için ona ayrıca bir 
dekan vermedik. 

Buna ayrıca bir dekan vermediğimize göre; diş 
hekimliği fakültesi açıldı diyelim, ona ayrıca bir de
kan mı vereceğiz? 
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KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh 
tisas Komisyonu Üyesi) — Buradaki hükme göre ve
rilmesi gerekiyor efendim. 

TÜMGENERAL M, SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, statü şu olabilir : 

Birden fazla fakülte açılırsa, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Komutanı üç fakülteye birer dekan... 

BAŞKAN — Ne fakültesi açılacak başka? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 

— Bilmiyorum efendim; bu madde ileriye dönük ola
rak kondu. 

BAŞKAN — Zaten fakülte açılması için kanun 
çıkması lazım. O kanun çıkarken burada değişiklik 
yapılabilir. Şimdiden bunu koyduğumuz takdirde, 
şüpheli olacak; «Ayrıca bir dekan mı var?» denile
cek. 

ORAMIİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu
radaki «dekan ve» kısmının çıkması lazım. 

BAŞKAN — Evet, «Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Komutanının Başkanlığında, dekan yardımcıla
rı, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları» 
şeklinde devam etmesi lazım. 

Eğer ileride böyle bir fakülte açılıp da Akademi 
Kurulu artık uğraşamayacak duruma gelirse; o çıka
cak kanunda bu konudla değişiklik yapılarak dekan 
verilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
zannediyorum ki, anafikir yalnız bir fakülte üzerin
de toplandı; Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı 
Askerî Tıp Fakültesi olarak. 

İleride başka fakülteler açılması düşünülürse, o 
zaman buranın üniversiter duruma girmesi gibi bir 
fikir ortaya çıkacak demektir ki, anafikirde bu yok
tur. 

BAŞKAN — Evet, onun için «dekan ve» kısmı
nı silelim. 

«Akademi kurulu; Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Komutanının başkanlığında, dekan yardımcıları, bö
lüm başkanları ve anabilim dalı başkanları» şeklinde 
yazalım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ©der
seniz çok enteresan bir olaya değinmek istiyorum. 

Mesela yeni bir bilim dalı var, tıp mühendisliği; 
bu dal ileride Gülhanede çok Önemli olabilir. Böyle 
bir fakülte kurulursa ne olacak? 

BAŞKAN — Acaba fakülte mi kurulur, yoksa 
bir bilim dalı mı kurulur? 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Efendim, fakülte kuracak olursak, o 
zaman Sayın Genelkurmay Başkanımızın söylediği 
durum ortaya çıkabilir. Bu fakülte diğer bazı üni
versitelerde var, 

BAŞKAN — Var taiî de, biz onu düşünmedik. 
Diş hekimliği fakültesi de düşünmedik; çünkü dışarı
da yetiştiriyoruz. Bu konuda büyük bir sıkıntımız 
yok. Silahlı Kuvvetlerin sıkıntısı doktordur. Onun 
için tabip yetiştirmeye önem verdik, o fakülteyi dü
zenledik. 

Diğer üniversitelerde söylediğiniz bilim dalı açıl
mışsa, oraya öğrenci göndeririz. Onun için, Silahlı 
Kuvvetlerde o fakülteyi hemen açacak kadar acil 
bir durum yok. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Buradaki 10 un
cu maddenin üzerinde kenar başlığı unutulmuş her
halde, oraya «Akademi Kurulu» olarak yazmak la
zım. 

BAŞKAN — Evet, kenar başlığı «Akademi Ku
rulu» diye ince yazılarla yazılacak. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«Akademi Kurulu»; evet efendim. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulu 
MADDE lıl. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 

Komutanının başkanlığında; Akademi kurulu tara
fından Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli 
profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profe
sör ile bölüm başkanlarından oluşur. 

Yönetim kurulu Gülhane Askerî Tıp Akademisi
nin yönetimi ile ilgili hususlarda Komutana yardım 
eder. Akademi Kurulu kararlarının tavsiyelerinin ve 
yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak 
karar ve önlemleri alır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

112 nci maddeyi okutuyorum. 
Dekan 
MADDE 12. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 

Komutanı, aynı zamanda Askerî Tıp Fakültesinin 
Dekanıdır. Gerektiğinde kurulacak diğer fakültelerin 

— 483 

14 . 11 . 1983 0 : 1 

dekanları, Genelkurmay Başkanlığının önerisi üze
rine müşterek kararla atanır. Dekan, Fakültenin eği
tim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, prog
ramlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktan sorum
ludur. 

Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önere
ceği dört öğretim üyesi arasından en çok iki Dekan 
Yardımcısı, Genelkurmay Başkanlığınca atanır. 

Dekanın görevleri şunlardır : 
a) Fakülte Kuruluna başkanlık etmek, fakülte 

kurulunun kararlarını uygulamak ve fakülte birim
leri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fa
kültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek, 

c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşun
daki personel üzerinde genel gözetim ve denetim gö
revini yapmak, 

d) iBu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — «Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Komutanı, aynı zamanda Askerî Tıp Fakültesinin 
dekanıdır» dedikten sonra, «Gerektiğinde kanunla 
kurulacak diğer fakültelerin dekanları» demek lazım. 
Günkü, daha evvel «kanunla kurulur» dedik. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Daha önce anailkelerle 
ilgili maddede «kanunla kurulur» diye belirtmiştik 
efendim. 

BAŞKAN — Olsun, buraya da koymak lazım. 
«Gerektiğinde kanunla kurulacak diğer fakültele

rin dekanları, Genelkurmay Başkanlığının önerisi 
üzerine müşterek kararla atanır» demek lazım. 

O halde başka bir fakülte kurulsa dahi, Askerî 
Tıp Fakültesinin Dekanı muhakkak Akademi Komu
tanı olacak. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) —: Evet, Sayın Cumhurbaş
kanım, ağırlık orada. 

BAŞKAN — öyle anlaşılıyor, kanunun ruhu bu. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Evet efendim, sarih. 

BAŞKAN — «Dekan» kelimesini 1Q uncu mad
deden çıkardığımıza göre bu maddeyi bırakmak biraz 
garip geliyor bana, Şimdi biz istikbale muzaf bir 
şey yapıyoruz; diğer fakülteler ne zaman kurulacak 
hiç belli değil. Kanunla kurulurken onun dekanı da 



M. G. Konseyi B: 184 14 . 11 . 1983 O: 1 

o kanunda zikredilir. Bunu şimdiden burada zikret
mek gereksiz. Bu 12 nci madde fazla. 

Buyurun. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül-

hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, malumları olduğu üzere biz za-
tıâlinizin büyük teveccühleri ve yardımlarıyla bu ka
nunu çıkardık. Bundan sonraki sıkıntıları gidermek 
ve istikbalde ra'hatlık yaratmak bakımından düşünül
müş olsa gerek. Yani saptanmasında fayda mülahaza 
ediyorum, acizane arz ederim. 

Ama buyurduğunuz gibi fakülte kanunla kurula
cak. 

BAŞKAN — Başka türlü kurulamaz. v 

«Kurulmaz» demiyoruz da, zaten daha evvel 
«Ana ilkeler» kenar başlıklı 5 inci maddenin (d) ben
dinde kurulacağını söyledik : «Sağlık bilimleri ala
nında 'bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak 
yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi 
üzerine 'Bakanlar Kurulu kararıyla, fakülte ve ensti
tüler ise kanunla kurulur» dedik. Demek ki kuru
labilecek. 

(d) bendinde «kurulabilir» dedikten sonra, bura
da dekanların görevini saymaya gerek yok. Biz şim
di halen mevcut olan teşkilatın kanununu görüşüyo
ruz, onlara görevler veriyoruz; şimdi hangi teşkilat 
varsa, onun görevlerini belirtiyoruz. Şimdiye kadar 
hiçbir kanunda «bundan sonra kurulacak» gibi b[r 
ibare kullanmadık. Anailkeleri gösteren maddede ku
rulabileceğini söyledik; kurulabilir. Ama kanunla 
kurulurken, kurulacak olan fakültenin dekanı olacak 
mı, olmayacak mı, yoksa ona da yine Akademi Ko
mutanı mı bakacak? Bu hususlar o günkü şartlara 
bağlı. 

Biz bu maddede, mevcut olmayan dekanlara gö
revler veriyoruz, ama halen hiçbir dekan yok. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — 10 uncu madde paralelinde, o hususu bu mad
deden çıkarmak lazım. 

BAŞKAN — Hepsini çıkarmak lazım, 12 nci mad
denin tümüyle kalkması lazım. 

TÜMGENERAL M. .SUAT BREN (Koordina
tör) — Müsaade ederseniz şöyle olmaz mı Sayın 
Cumhurbaşkanım : 

«Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, aynı 
zamanda Askerî Tıp Fakültesinin Dekanıdır» cümle
si kalsın, ondan sonraki cümleyi çıkaralım ve «De
kan, fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plan
lanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağ-
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lamaktan sorumludur» diyelim. Yani aradaki cüm
leyi çıkartalım efendim. 

BAŞKAN — O cümleden sonrasını çıkaralım, 
koymayalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir tek 
dekan olduğu, yani Akademi Komutanı aynı zaman
da dekan görevini de yapacağı için, sadece bir de
kanın görevi burada kalabilir. Yani bunu buraya 
yazmakla yalnız diğer fakültelerin dekanlarının gö
revlerini yazmış olmuyoruz. Bunlar, zannederim bir 
dekanın genel görevleridir O halde, esasında bir de
kan da vardır; Akademi Komutanı aynı zamanda de
kandır, onun dekan olarak görevlerini de ifade et
miş oluyoruz. 

TÜMGENERAL M. SLİAT BREN (Koordina
tör) — Evet, kasıt o; ama «gerektiğinde» diye başla
yan cümleyi çıkartırsak daha iyi olur. 

BAŞKAN — Yani her iki makama da baktığına 
göre, dekanlık olarak görevi bunlar, Akademi Ko
mutanı olarak görevleri bunlar diye belirtmiş oluruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet 
öyle. 

TÜMGENERAL M. SUAT BREN (Koordina
tör) — «Gerektiğinde» diye başlayan aradaki cümle
yi çıkartalım efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel anailkeler kenar baş
lıklı maddede «gerektiğinde kanunla kurulur» dedik. 

TÜMGENERAL M. SUAT BREN (Koordina
tör) — Zaten onun paralelinde düşünülebilir eifen-
dim. 

BAŞKAN — Zaten o kanun çıkarken, onun ata
masının nasıl yapılacağı ve diğer hususlar da zikre
dilir. 

«Gerektiğinde kurulacak diğer fakültelerin de
kanları, Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine 
müşterek kararla atanır» cümlesi kalsın; ama «Gerek
tiğinde kanunla kurulacak diğer fakültelerin dekan
ları, Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine müş
terek kararla atanır» şeklinde oraya «kanunla» keli
mesini ilave edelim. 

12 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

12 nci maddeyi yapılan bu küçük değişiklikle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Fakülte Kurulu 
MADDE 13. — Fakülte kurulu, dekanın başkan

lığında dekan yardımcılarından, bölüm başkanların-
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dan ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi 
aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi araların
dan seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi ara
larından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte Kurulu her yarı yılın başında ve sonun
da olmak üzere en az dört defa ve Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Komutanı veya Dekan tarafından uy
gun görülecek diğer zamanlarda toplanır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının gö
receği lüzum üzerine Fakülte Kurulu, Akademi Ku
rulu ile müşterek toplantılar yapar. 

Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görev
leri şunlardır : 

a) Genelkurmay Başkanlığınca verilecek direk
tiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve 
bu faliyetlerle ilgili esasları, olan, program ve öğre
tim takvimini hazırlamak, 

b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili fakülte 
kuruluna getireceği konularda kararlar almak, 

c) Öğrenciler ders intibakları ile, eğitim, öğre
tim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 

d) IBu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak
tır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Enstitü 
MADDE 14. — Enstitünün orgnaları, enstitü mü

dürü ve enstitü kuruludur. 
Enstitü müdürü ve enstitü müdürüne çalışmala

rında yardımcı olmak üzere bir enstitü müdür yar
dımcısı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üye
leri arasından, Genelkurmay Başkanlığınca atanır. 

Enstitü müdürü, bu Kanun ile Dekana verilmiş 
olan görevleri enstitü için yerine getirir. 

Enstitü kurulu, enstitünün müdürünün başkanlı
ğında, enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluştu
ran anabilim dalı başkanlarından oluşur. 

Enstitü kurulu, enstitünün eğitim ve öğretim, bi
limsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esas
ları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bü
tün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup bu Ka
nunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü 
bünyesinde yerine getirir. 

BAŞKAN — O halde buraya bir enstitü müdürü 
verilecek. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Enstitü müdürlüğü görevini de Aka
demi Komutanı yapmayacak?.. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet, Sa
yın Cumhurbaşkanım, yapmayacak. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1 Kabul edenler..._ 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Yüksekokul 

MADDE 15. — Yüksekokulların organları, yük
sekokul müdürü ve yüksekokul kuruludur. 

Yüksekokul müdürü ve yüksekokul müdürüne ça
lışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul 
müdür yardımcısı, yüksekokulun öğretim elemanları 
arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. 

Yüksekokul müdürü bu Kanun ile dekana veril
miş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir. 

Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün baş
kanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekoku
lu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanların
dan oluşur. 

Yüksekokul Kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğ
retim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile il
gili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi 
için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, 
bu Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri yük
sekokul bünyesinde yerine getirir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

1'6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Bölüm 
MADDE 16. — Bir fakülte veya yüksekokulda, 

aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan 
birden fazla bölüm bulunamaz. Bölümler ve anabi
lim dalları ilgili kurulların kararı ve Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Yük
seköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Genelkurmay 
Başkanlığınca kurulur. 

Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bö
lüm başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikka
te alınarak dekan tarafından görevlendirilir. 
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Bölüm başkanı, görevi başında bulunmadığı hal- I 
lerde, kendinden sonra bölümde, akademik unvan yö- I 
nünden en kıdemli olan öğretim elemanı, bölüm I 
başkanlığına, vekâlet eder. I 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğ
retim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü I 
faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülme
sinden sroumludur. 

BAŞKAN — «Bölüm:;, sadece fakülte ve yüksek- I 
okullarda var; enstitülerde yok, değil mi? I 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim. I 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen,var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... I 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. I 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretim Elemanları I 

Öğretim elemanları I 
MADDE 17. — Öğretim elemanları, Gülhane as

kerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri, öğ
retim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıla- I 
rıdır. 

Öğretim üyeleri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi I 
ve bağlı birimlerinde görevli profesör, doçent ve yar- I 
dımcı doçentlerdir. I 

Öğretim görevlisi, ders vermek ve uygulama yap- I 
tırmakla yükümlü bir öğret'm elemanıdır. I 

Okutman, eğitim ve öğretim süresince, çeşitli öğ
retim programlarında ortak zorunlu ders olarak be- I 
lirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim ele- I 
manidir. I 

öğretim yardımcıları, Gülhane Askerî Tıp Akade- I 
misi ve bağlı birimlerinde, belirli süreler için görev- I 
lendirilen 'başasistanlar, araştırma görevlileri, uzman- I 
lar ve çeviricilerdir. I 

BAŞKAN — Dışarıdan öğretim elemanı getirile- I 
meyecek mi? I 

TÜMGENERAL M, SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, gelirse zaten bu un- I 
vanla gelecek; dolayısıyla genel bir tanım yapılıyor. I 

BAŞKAN — «Öğretim üyeleri, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde görevli profesör, I 
doçent, ve yardımcı doçentlerdir» hükmünden Gül- I 
hane Askerî Tıp Akademisinin öğretim elemanlarını I 
sadece kendi bünyesinden karşılayacağı anlamı çıkı- I 
yor. Halbuki, kendi bünyesinde bulunmayan öğretim J 
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elemanlarını diğer üniversite ve fakültelerden de ala
bilir. 

TÜMGENERAL M, SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim, alabiliyor; buna ait hüküm 
ileriki maddelerimizde var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Esas 
prensip, kendilerinden karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Yani, burada görevli kılınmış olan
lar da founun içine dahil; yoksa yalnız üniformalı öğ
retim elemanları değil?.. 3 

TÜMGENERAL M. SUAT BREN (Koordina
tör) — Hayır efendim, zaten onun için «asker» de
yimini kullanmadık. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül
hane Askeri Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, zaten biz öğretim elemanı isteğinde bu
lunduğumuz zaman, geçici olarak görevlendiriliyor. 
Şu halde bizim 'bünyemizde geçici olarak görevlendi
rilmiş oluyor. O bakımdan da bir sakınca olmasa 
gerek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Öğretim üyelerinin görevleri 
MADDE 18. — Öğretim üyelerinin görevleri 

şunlardır : 

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bu Ka
nundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, li
sans ve lisansüstü düzeylerde eğitim; öğretim ve uy
gulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje ha
zırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, 
c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek prog

rama göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, 
onlara gerekli konularda yardım etmek, bu Kanun
daki amaç ve anailkeler doğrultusunda yol göster
mek ve rehberlik etmek, 

d) Yetkili organlarca verilecek' görevleri yerine 
getirmek, 

e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir, 



M. G. Konseyi B : 184 14 . 11 . 1983 O : 1 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yardımcı doçentliğe atama 
MADDE 19. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sinde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin 
başvurması için, Genelkurmay Başkanlığınca ilan 
edilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; bi
ri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından 
olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek 
bunlardan, adayların herbiri hakkında yazılı mütalaa 
ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, ken
di görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için 
Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Öneri
lerden, kadro miktarı kadarının yardımcı doçentliğe 
atamaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır. 

Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada, kadro
lu veya kadrosuz olarak başasistanlık yapanlara ve 
askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, 
her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere, 
en çok iki defa atanabilirler. 

Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar 
şunlardır : 

a) Temel askerî eğitim ve öğretimi müteakip, 
fiilen en az iki yıl kıta hizmeti yapmış olmak. Gerek
tiğinde Genelkurmay Başkanlığınca bu süre kısaltı-
la'bilir. 

b) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanı
nı kazanmış olmak. 

c) Akademi kurulunca biri o dilin öğretim üyesi 
olmak üzere seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından 
sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden ya
bancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 keli
melik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını ba
şarmak. 

d) Deneme dersinde başarılı olmak.-

siyle bu ilave edildi, Yükseköğretim Kanunundan 
farklı olarak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
maddenin ikinci paragrafında, «Yardımcı doçentliğe 
önermede ve atamada, kadrolu veya kadrosuz ola
rak başasistanlık yapanlar ve askerî personele önce
lik verilir» denmiş. Burdaki askerî personelden kastı 
anlayamadım. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, gerektiğinde sivil de bulunabilecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nerede 
bulunacaktır? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Atanabilecek efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kolan. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bizim kanunumuzda, «asker, eğer 
bulunamaz ise sivil» diye bir madde olduğu için, bu 
madde kondu. 

BAŞKAN — Zaten asker dolduruyorsa, sivil almı
yor; ama boş&uk kalmışsa, sivillerden de kadrolu olarak 
alıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sivilden 
de alınıyor demek? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet 
efendim, özellikle temel bilimler için. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Fisunoğlu. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, öğ
retim elemanlarının ve yardımcı doçentlerin görevle
rinde hastanede muayene ve tedavi etme ile İlgili bir 
hususa rastlayamadım efendim. 

BAŞKAN — Muayene ve tedaviyi Gülhane Askerî 
Hastanesinde yapacaklar tabiî. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Gülhane Askerî Hastane
sindeki görevleri yazılı, yalnız muayene ve tedavi 
etmek görevi yazılmamış Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hastalan muayene ve tedavi etmek 
görevleri yazılmamış diyorsunuz. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Özteker. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu maddenin en son fıkrasındaki «Deneme dersinde 
başarılı olmak» şartı, Yükseköğretim Kanununda 
değişiklik yapılmadan önce doçentler de vardı; yapı
lan 'bu son değişiklikle bu şart doçentlerden kaldırıl
dı. Çünkü, öğretim üyeliğinin ilk basamağı yardımcı 
doçentliktir, konması gerekirse burada olması lazım, 
denilmişti o zaman; fakat bu Yükseköğretim Kanu
nuna konmadı. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bunun ihtiyaç 
olduğu ve bir deneme dersinin konulması düşünce-
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KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Bu Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin görevlerinde var efendim. 

BAŞKAN — Öğretim üyelerinin görevlerinde, «Bu 
'kanunla verilen diğer görevleri yapmak» dedik. Bunu 
da oraya niçin ilave etmediniz? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin görevlerini sayarken 
«hasta muayene ve tedavi etmek» şeklinde ifadeler 
geçti. Öğretim üyelerine bu kanunla verilen diğer 
görevler de var. Dolayısıyla, bunlar da gerektiğinde 
hasta muayene ve tedavi görevini yapacaklar. 

Daha sonra gelecek olan 32 nci maddede; «Yetkili 
olan öğretim elemanları, gerektiğinde hasta muayenesi 
ve tedavisi de yaparlar» şeklinde kayıt var. 

BAŞKAN — Gerçi, öğretim üyelerinin görevleri 
ile ilgili maddenin (d) fıkrasında, «Yetkili organlarca 
verilecek görevleri yerine getirmek» ibaresi var. Yetkili 
organlar da, Genelkurmay Başkanlığı, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Komutanıdır. 

Öğretim elemanları «biz hasta muayene ve tedavi 
etmeyiz» derler mi? 

KURMAY YARBAY AHMEıT ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
çalışma esaslarına dair 32 nci maddede; «Gülhane 
Askerî Tıp Akademisindeki kadrolu öğretim eleman
ları, mesailerini kurumlarındaki çalışmalara hasreder
ler. Yetkili olan öğretim elemanları, gerektiğinde hasta 
muayenesi ve tedavisi de yaparlar» şeklinde hüküm 
var efendıim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başkanım, 
7 nci maddenin (i) fıkrasında; «Silahlı Kuvvetler 
mensuplarıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askerî kurum 
larda tedavileri öngörülen kişilerin her türlü muayene 
ve tedavilerini yapmak» görevi var. 

BAŞKAN — Var da, onlar akademinin görevle
ridir. Genel olarak görevleri öyle; ama işte onun 
içinde hastane vardır, hastanenin doktorları muayene 
yapar; asistanlar var onlar da muayene yapar. 
Binaenlayeh, «bunlar yalnız öğretim elemanıdır, hasta 
muayenesi yapmaz» diye bir şey diyebilirler mi diye, 
32 nci maddede «gerektiğinde hasta muayenesi ve 
tedavisi de yapar» hükmü konulmuş. Gerektiğinde 
yapar tabiî, her gün yapamaz. Çünkü, bazı günler 
onların, dersleri var, derse girecekler. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, izin verirseniz bu vesile ile bir 
konuyu arz etmek isterim. 

Bu asistan ismi «Araştırma görevlisi» olarak de
ğiştirildi „ve biz Yüksek Sağlık Şûrasında bunu büyük 
bir endişe konusu olarak tartıştık. Çünkü, birisi çıkıp 
«Benim görevim sadece araştırma yapmaktır» diyebi
lir; o bakımdan Sayın Komutanım bu nolktaya parmak 
basmış olacaklar. Bir cümle ile «Her konuda, özellikle 
araştırma görevlileri de hastaya bakar» denilmesinde 
büyük yarar olur. 

BAŞKAN — Bu söyledikleriniz 18 inci madde 
ile ilgili. 

Önce 19 uncu maddeyi oylatacağım. 
19 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddenin tekriri müzakeresini talep edi

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genelkurmay Başkanlığımız bu maddeye «Gerekti

ğinde hastaları muayene ve tedavi etmek» hükmünün 
ilavesini istiyor, ki Akademi Komutanımız da buna 
iştirak ediyor, o zaman bunu (c) fıkrasından sonraya 
koymak lazım. 

18 inci maddede (c) fıkrasından sonra (d), (e), (f) 
fıkralarını yeniden okutuyorum: 

«d) Gerektiğinde hastaları muayene ve tedavi 
etmek, 

e) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine 
getirmek, 

f) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak.» 
BAŞKAN — Şimdi oldu mu? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Tamam, 
Sayın Cumhurbaşkanım, sağolun. 

18 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

18 inci maddeyi bu şekliyle yeniden oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Doçentlik sınavı 
MADDE 20. — Doçentlik sınavına katılmak is

teyenlerin başvuruları, silsileler yoluyla Genelkurmay 
Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca 
uygun görülenlerin doçentlik sınavı, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi (a) fık
rasına göre yapılır. , 
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Doçentlik sınavına katılabilmek için; 
a) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora 

veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak, 
b) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yap

mış olmak, 
c) Üniversitelerarası kurulca merkezî sistemle 

hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış olmak, 
Gerekir. 
Yukarıdaki (c) bendi gereğince yapılacak yabancı 

dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı 
aranmaz. 

BAŞKAN — O halde doçent olabilmek için illa 
yardımcı doçent olmak bu maddeye göre şart değil; 
doğrudan doğruya doçentlik imtihanına da girebilecek. 

SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurulu Temsilci
si) — Unvanımı alıyor; fakait atanmasında üç yıl 
yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olması aranı
yor efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
20 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
TABİP TÜMGENERAL NECATI KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, izin verirseniz, en altta, «yukarıdaki 
(c) bendi gereğince yapılacak yabancı dil sınavının 
adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmaz» deni
yor. Efendim, bu, Yükseköğretim Yasasında da her 
zaman üniverskelerce biraz eleştirilen bir konu. Çünkü 
bir itip adamının bir siyasal 'konuda lisan bilgisi yetersiz 
olabilir, yahut da bir siyasal bilgiler dalındakinin tıp 
biliminde lisanı yetersiz olabilir. Bu biraz 'kişilerin 
sınavda başarısız olmasını yahut başka etkenlerin... 

BAŞKAN — Yani bundan kasıt ingilizce değil de, 
mesela Arapça biliyor diyelim, Arapça imtihanut 
vermiş olmak bu hükme göre kâfi mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Hayır 
efendim, bilim dallında lisan istiyorlar. Yani genel 
kültür içerisindeki lisan değil, politik konu olabilir; 
yalnız bilim dalında, tıp biliminde kendi dalından 
sorumlu olsun demek istiyor. 

TABlP TÜMGENERAL NECATI KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Yani, bir 
tıp dalında. 

BAŞKAN — Evet, şimdi anladım; yani sokaktaki 
alış-veriş lisanını da bilir. 

TABİP TÜMGENERAL NECATI KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Herhangi 
bir dalda sınava tâbi (tutulabilir ve bu da kaliteyi dü
şürür. Herkesin bu derecede lisan bilmesi gerçeğe ay
kırıdır, 
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BAŞKAN — Doğru, esas kendi dalında bilecek. 
VECDİ GÖNÜL (ihtisas Komisyonu Üyesi -

Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 2547 sayılı Kanunun getirdiği temel de
ğişikliklerden bir tanesi de akademik kariyerde yük
selirken İki lisan değil, tek lisan aranmasıdır; ancak 
bu tek lisana tam hâkim olsun isteniyor. Yalnız tıp ki
taplarını okuyacak; elbette okuyacak, elbette anlaya
cak; ama bunun dışında da biraz genel 'kültüre hâ
kim olabilecek, onu da anlayabilecek bir lisanı olsun 
isteniyor. Çünkü tek lisana düşürülmüştür. 

İlk uygulama, hakikaten Sayın Generalimin ifade 
buyurdukları gibi, bir hayli ters oldu; ama bugünkü 
uygulama altı konuda yapılmaktadır. Tıp ve biyoloji 
dalları olarak bir metin verilmektedir, böylece bir tıp 
sahasında yükselecek kişinin matematik sahasında 
veya siyasal bilimlerdeki sorularla karşılaşması ön
lenmiştir. 

Arz öderim. 

BAŞKAN — Ama bu «Yukarıdaki (c) bendi ge-, 
reğince yapılacak, yabancı dil sınavının adayın bilim 
dalı ile ilgili olması şartı aranmaz» hükmü kalırsa, o 
zaman bundan sormayabilir de, onun için bu hük
mün buradan çıkması lazım. Yani, «c) Üniversite
lerarası kurulca merkezî sistemle hazırlanacak bir ya
bancı dil imtihanını başarmış olmak» ibaresi kâfi. 

ORAMİRAL NEJAT TÜM'ER — Efendim yar
dımcı doçentliğe atama ile ilgili 19 uncu maddede (c) 
fıkrasında var; «Sınava girenin kendi bilim alanında 
Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye» 
deniyor. Kendi bilim alanında yardımcı doçent ol
duktan sonra, doçentlik için birtakım daha fazla li
san isteniyor. Binaenaleyh burada gaye budur. 

BAŞKAN — Biz orada, yardımcı doçentlikte «sı
nava giren kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı 
dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150-200 kelimelik bir 
çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak» de
dik; yalnız yazılı olarak. 

Burada ise, bu imtihanı !hem yazılı, hem de belki 
şifahî yapacaklar; ama «Yukarıdaki (c) bendi gere
ğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim 
dalı ile ilgili olması şartı aranmaz» hükmü kalırsa o 
başka yönlere götürebilir. 

VECDİ GÖNÜL (ihtisas Komisyonu Üyesi -
Yüksek öğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bir şey arz etmek istiyorum. 2547 sayılı 
Kanunun 24 üncü maddesinin son fıkrasında da bu 
hüküm yer almıştır. 
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BAŞKAN — Var biliyorum; oraya yanlış koy
muşuz, farkına varmamışız. 

SERVET BİLİR (Yüksek Öğretim 'Kurulu Tem
silcisi) — Efendim, buradaki durumun asıl pratikte 
olanını anlatmak isterim. 

Şimdi biz bir lisan imtihanı istiyoruz ve onu da 
tam istiyoruz. Yardımcı doçentlikteki lisan imtihanı 
o kadar mühm değil, çünkü doçentliğe hazırlanırken 
fırsat bulacak çalışacak; fakat doçentlikte öylesine li
san 'bilsin ki, tam hâkim olsun diyoruz. Burada mak
sat şu efendim. Eskiden, Sayın Komutanım da bilir, 
mesela Ürolojiden imtihana girileceği zaman, Üroloji 
dışında tıbbın başka bir dalından soru sordunuz mu 
derhal Danıştaya müracaat ediyorlardı ve benim bi
lim konumun dışına çıktılar, hakkımı yediler diyor
lardı. Şimdi biz, bir tüp hocasının, mesela çocuk mü
tehassısı ise, yalnız o branştan değil, cerrahiden de bil
gisi olsun, ürolojiden de bilgisi olsun istiyoruz. 

İBAŞKAN — Kastınız o. 

SERVET BİLİR (Yüksek Öğretim Kurulu Temsil
cisi) — Asıl öz bu efendim. Her branşta bilgisi olsun, 
kuvvetli olsun istiyoruz. Danıştaydaki davaların ço
ğunu [bu teşkil ediyordu efendim. Yani kendini tıbbın 
'her dalında adamakıllı yetiştirsin, mesela bir kongreye 
gittiği zaman fikirlerini kolaylıkla müdafaa edebilsin 
istiyoruz. Profesörlükte zaten başka bir imtihan ara
mıyoruz. O yönden gayemiz bu idi efendim. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül-
hane Askerî Tııp Akademisi Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu konu Üniversitelerarası Kurulda çok 
tartışıldı ve gelen bütün tenkitler orada dile getirildi. 
Eğer bu madde yasa olarak geçerse, buna aynen ria
yet etmek mecburiyeti vardır. Bugün bunu hafiflet
mek belki bir kurulun gayri resmî görevidir. Fakalt 
yarın gelen başka bir kurul, bir tıp adamına ziraat-
ten bir soru soracaktır, politikadan soracaktır, tek
nolojiden soracaktır; 'bunu bilmediği takdirde de ge
çersiz sayılacaktır. Ama tıpta bütünüyle bir genel
leme yapabiliriz. Yani bir bevliyecinin bütün tıp bi
limlerini bilmesi şartını dile getirebiliriz. 

BAŞKAN — Yükseköğretim Kanununun içersin
de itip da var, mühendislik de var, ziraat de var; hep
si var. Burada biz yalnız tıbba bakıyoruz. «Bilim dalı 
ile ilgili olması şartı aranmaz» deyince, tıbbın dışın
da da sorulabilir gibi bir anlam çıkıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun dı
şında da sorabilir manası çıkıyor. 

BAŞKAN — Tıbbın dışında da sorabilir manası 
çıkıyor. 

SERVET BİLİR (Yüksek Öğretim Kurulu Tem
silcisi) — Eğer buradan kaldırırsak bu iş kolay olmaz. 

BAŞKAN — Kaldırmayalım, başka türlü ifade 
edelim. 

SERVET BİLİR (Yüksek Öğretim Kurulu Tem
silcisi) — Böyle olunca o zaman Akademi doçentliği 
lisan bakımından kolay olur, öteki zor olur. 

BAŞKAN — Efendim, siz yanlış anladınız; bila
kis biz bunun daha zor olmasını istiyoruz. Yani, de
min söylediğiniz gibi altı branştan sorulsun; ama bu 
onu karşılamıyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu hususta aynı maddede, «24 üncü maddesi (a) fıkra
sına göre yapılır» diye 2547'ye atıf var. Biraz önce 
Sayın Yüksek öğretim Kurulu Üyesinin de belirttiği 
gibi, «sınavla ilgili esaslar» diye aynı hususlar orada 
da var. Onun için, «Yukarıdaki (c) bendi gereğince 
yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim dalı ile 
ilgili olması şartı aranmaz» ifadesini buradan çıka
rırsak 'bir mahzur teşkil etmeyecektir. Çünkü 2547' 
deki maddeye atıf vardır, ona göre Üniversitelerarası 
Kurul tarafından merkezî sistemle sınav yapılacaktır 
ve doçentliğe başvuran bütün adaylar aynı sisteme 
ta'bi olacaklardır. Onun için bu cümleyi çıkarabiliriz, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Yukarıdaki (c) bendi gereğince ya
pılacak yabancı dil sınavının adayın yalnızca o bilim 
dalıyla ilgili olması şartı aranmaz» dersek belki bu
nu karşılayabilir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Kendi ihtisası olan alanda» da di
yebiliriz efendim. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — Tekrar söz 
aldığım için özür dilerim Sayın Cumhurbaşkanım. 

Doçentlik başka şeye benzemiyor, Sayın Cumhur
başkanım. Mutlaka Üniversitelerarası Kurulca tevcih 
edilmesi lazım ve mutlaka imtihana girmeleri lazım. 

BAŞKAN — Çünkü imtihan orada oluyor. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — Evet, Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

Burada değişik bir ifade kullanılırsa, (Gülhane 
için ayrı imtihan açılacaktır) manası çıkabilir ve de
ğişik durumlar doğabilir. 

BAŞKAN — O halde onun yönetmeliğini iyi yap
mak lazım. 

490 — 



M. G. Konseyi B : 184 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi • 
Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — Evet, nasıl 
emrederseniz efendim. 

BAŞKAN — Altı branşta imtihan yapıyoruz de
diniz; ona göre yapılan yönetmelikte var mı o esas
lar? 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — Var efendim; 
Sayın Komutanım da üyedirler oraida. Üç etaplı imti
han olarak düzenlendi ve bu şu anda yolundadır, düz
gün yürümekitedir. Bunu kanunî ifadelerle değil emir 
buyurduğunuz gibi yönetmelikle yapmakta yarar ola
cağını zannediyorum. 

İBAŞKAN — Bu cümle orada var mı? 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — Evet, aynen 
var efendim. Emrederseniz 24 üncü maddeyi okuya
yım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, okuyun. 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — «Madde 24. — 
Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı 
dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı 
aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu 
sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.» 

BAŞKAN — O halde silelim onu. Zaten 20 nci 
maddenin birinci fıkrasında, «Genelkurmay Başkan
lığınca uygun görülenlerin doçentlik sınavı, 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesi (a) 
fıkrasına göre yapılır» dedik. 

Okuduğunuz madde, 2547 sayılı Kanunun 24 ün
cü maddesinin (a) fıkrası değil mi? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTBKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — 24 üncü maddenin (b) fık
rası Sayın Cumhurbaşkanım; onun için «24 üncü mad
desine göre» demek lazım efendim. 

BAŞKAN — «24 üncü maddesine göre» demek la
zım; «(a) fıkrasına» ibaresini silmek gerekir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «24 üncü maddesine göre yapılır» demek la
zım efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
O zaman aşağıdaki son fıkrayı da siliyoruz. 
Bu maddeyi bir daha okutuyorum : 
Doçentlik sınavı 
MADDE 20. — Doçentlik sınavına katılmak is

teyenlerin başvuruları, silsileler yoluyla Genelkurmay 
Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca 
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uygun görülenlerin doçentlik sınavı, 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 24 üncü maddesine göre ya
pılır. 

Doçentlik sınavına katılabilmek için; 
a) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktor ve

ya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak, 
b) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yap

mış olmak, 
c) Üniversitelerarası kurulca merkezî sistemle 

hazırlanacak bir yabancı dil imtihanım başarmış ol
mak, 

Gerekir. 
BAŞKAN — Tamam bu yeter, oraya atıf yaptık 

zaten. 
Yalnız dediğimiz gibi, YÖK'ün bu yönetmeliği 

sağlam yapması lazım. Başka yollara, yani daha ko
lay yönlere doğru gitmesin. 

20 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi yapılan bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Doçentliğe atama 
MADDE 21. — Gülhane Askerî Tıp Akademisin

de açık bulunan doçentlik kadroları, isteklilerin baş
vurması için, Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir. 
Genelkurmay Başkanlığı, biri Gülhane Askerî Tıp 
Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu 
birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak 
üzere, üç profesör tespit ederek bunlardan adayların 
herbiri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Komutanının adaylar hakkındaki mü
talaası da dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığı 
boş doçent kadrolarına atamaları yapar. Doçent kad
rosuna 'atamada asker yardımcı doçentlere öncelik ve
rilir. 

Doçentliğe atanmada doçentlik unvanını almış ol
mak en az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda ça
lışmış olmak şartı aranır. 

BAŞKAN — Kaç tane sivil var şimdi Gülhanede? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Kad
rolu olarak şu anda yok efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunlara 
çok lüzum oluyor mu? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet, 
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Sayın Komutanım. Bilhassa temel bilimler için; ana
tomi, fizyoloji, histoloji, patolojik anatomi yönün
den gerekli oluyor efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
21 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Profesörlüğe yükselme ve atama 
MADDE 22. — Profesörlüğe yükseltilmede ara

nacak şartlar şunlardır: 
a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki 

yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere 
beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 

b) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik ça
lışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yap
mış olmak, 

c) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak, 
Gerekir. 
Yukarıda (b) bendindeki yayınlardan birisi başlı

ca araştırma eseri olarak belirtilir. 
Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usul ve 

esaslar şunlardır: 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde profesör

lük kadroları boşaldığında, Genelkurmay Başkanlığı; 
boş kadroları, bilim dallarım ve adaylarda aranan ni
telikleri ilan eder. 

b) Yukarıda belirtilen şartları haiz adaylar Ge
nelkurmay Başkanlığına başvururlar. 

c) Başvuran doçentlerin durumlarını incelemek 
üzere Geenlkurmay Başkanlığı; biri profesörlük kad
rosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışın
dan biri de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirile
cek, üç profesör tespit eder ve adaylar hakkında ya
zılı mütalaalarını ister. 

d) Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin 
adaylar hakkındaki mütalaalarını Yükseköğretim Ku
ruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu 
görüşü üzerine, atamayı yapar. Profesörlük kadrosu
na atamada, asker doçentlere öncelik verilir. 

e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerindeki boş profesörlük kadrolarına, yönetme
likte belirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de 
atanabilir. 

BAŞKAN — (c) fıkrasında, «Bir profesörlük kad
rosuna atanmış olmak» diyor. Profesör olmadan ora
ya nasıl atanacak?. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
profesörlüğe yükselebilmek 'için profesörlük 'kadrosu
na atanmış olmak şart oluyor. Yoksa bir doçentin bi-
lûm'sel eseri olabilir; fakat profesörlük kadrosuna atan
madığı takdirde profesörlüğe yüksdemiyor. 

BAŞKAN — Kadro boşaldığı zaman ilan ediyor; 
«filan yer boşaldı, talipler müracaat etsin» diye. On
dan sonra mütalaalar falan alıyor. Boşalan yere he
nüz daha bir 'atama yapılmadı ki; bir profesörlük 
kadrosuna atanmış olmak nasıl olacak?. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yü'kseköğreL'.'im Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, arz edeyim, 

Vaktiyle gerek doçentlik gerek profesörlük, kad
roya bağlı olmaksızın yüksalineb'ilen akademik un
vanlar idi. Yeni 2547 sayılı Kanunla yalnız doçent
lik kadroya bağlı olmadan yükselinebiiecek akade
mik bir mevki, bir paye haline geldi. Eski uygulama
nın belki de bir yansıması olur endişesi ile, burada 
(2547 sayılı Kanunun 26 noı maddesinin (a) fıkrası
nın 3 numaralı bendinde de aynı şey zikredilmiş) bir 
profesörlük kadrosuna 'atanmadan profesörlüğe yük
seltilmiş olmanın kıymet ifade etmemesi için. 

BAŞKAN — O halde, doçent iken bir profesörlük 
kadrosuna atanacak, ondan sonra iımtihanada o gi
recek, 'başkası giremez?. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — İkisi birden gi
recek: imtihana. 

BAŞKAN — Başkası giremez, bir kişi girer. Çün
kü biz, ilan edecek, kimler talipse onlar müracaat 
edecekler dedik. Birisi oraya atanmışsa bütün şart
lar haiz olan odur. Diğerleri o şarta haiz değildir. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bir mantık hatası oldu işaret buyurdu
ğunuz gibi. 'Bu sağlam tutmak için konmuştur, kanun
da da böyledir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî YÖK'te kadro çok geniş; bir 

kaç tane üniversite var, bir sürü fakülte var, kadro
lar boştur, boş kalmasın diye o profesörlük kadrola
rına atanmışlardır, onlar anasında imtihan olur; ama 
burada bir tane fakülte var, boşalan bir kadroya 
atama yapıldı mı yalnız o girer imtihana, başkası gi
remez. 

Buraya, «Bir profesörlük kadrosunun boşalmış 
olması» desek?. . 
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SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurulu Temsil
cisi) — Oraya aday olması lazım. 

BAŞKAN — Hayır, 'bir tane kadro boş olacak 
ki oraya müracaat etsinler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir kad
roda değil efendim, bir veya iki de olabilir. Profesör
lük kadroları açık olması lazım, müsait olıması la
zım. 

BAŞKAN — «Profesörlük kadrosunda boşalma 
olmak» diyelim. 

Profesörlerin imtihanı olacak ve YÖK tarafından 
yapılacak değil mi?. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KÖİLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, şu andaki uygulama, aşağı yukarı, ko
şullarda değişiklik olmak şartıyla, aynıdır. Buyur
duğunuz gibi mutlaka 'bir boş kadro olması lazım; 
kadro ilan edilir, bu kadroya talip olan kişiler ara
sından bir seçim yapılır. Bütün koşullar burada ya
zıldığı gibi olabilir; hiçbir salkınca yoktur. Yalnız 
buyurduğunuz gibi 'bir profesörlük kadrosunun boş 
olması şarttır. 

BAŞKAN — Atanmış olmak değil?... 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ' KOLAN (Gül

hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Hayır, 
mümkün değildir. Çünkü buna olanak da yoktur. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 
fıkrayı tamamen çıkartsak olur. Çünkü aşağıda (a) 
fıkrasında, «Gülhane Askerî Tıp Akademisinde profe
sörlük •kadroları boşaldığında» diyor. 

BAŞKAN — Burayada «boşaldığında» kelimesini 
'koyarsak olur. 

«Boş profesörlük kadrosu olmak» dersek daha 
iyi. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bir şey arz edebilir miyim?. 

Bu (a) fıkrası tamamiyle kişinin akademik yük
selmesi ile ilgili bir husustur. Bu sebeple (c) bendin
de teşkilatla ilgili bir hükmünün yer alması belki mah
zurlu olabilir. Bunun için tamamen çıkarthl'masını 
takdirlerinize arz ediyorum; madem tek fakültedir. 

BAŞKAN — Zaten bu maddenin yazılışı da ha
talı. Baş tarafta (a), (b), (c) diyoruz, tekrar alt ta
rafta (a), (b), (c) diyoruz; olmaz bu. Bunun 1, 2, 3, 4 
olması lazım. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
yukarıdaki birinci fı'kranın (a), (b), (c)'si, müteakipler 
de ikind fıkranın. 
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BAŞKAN — Olmaz. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, 
biiki maddeyi yeniden düzenlemek gerekebilir. 

Biraz evvel buyurduğunuz şekil aslında birinci 
fıkrada, profesörlüğe yükseltilmede aranacak şartları 
tadat ederken, «(Doçentlik unvanını aldıktan sonra en 
az iki yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak 
üzere beş yıl 'ilgili bilim alanında çalışmış olmak.» 
Bu bir. 

BAŞKAN — O, şahısta aranacak vasıf. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — İkincisi; «İlgili bilim alanında uygulamaya 
yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal 
yayınlar yapmış olmak.» 

Bir de, bir profesörlükte boş bir kadro olması 
şart ki atanabilsin. 

BAŞKAN — Onu aşağıdaki fıkraya koyuyoruz. 
«Profesörlük kadrosunda atama ile ilgili usul ve 

esaslar şunlardır» dediğimiz yere koymamız lazım. 
Yukarıdaki birinci fıkradakiler şahıslarda aranan 

vasıflardır. 
«Profesörlük kadrosunda atama ile ilgili usul ve 

esaslar şunlardır : 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde profesör

lük kadroları 'boşaldığında» diye devam edecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Şimdi getirilen esaslara bakıldığın
da, üniversitelerde profesör kadrosu çok şişkin, Gül
hane Askerî Tıp Akademisinde değil. Çünkü, demin 
izah ettikleri gibi, kadroya tabi olmayan profesör
lük unvanı var. Şimdi kadroya bağlı, Sayın Cumhur
başkanım; şartlı olarak getirildi. Onun için birinci 
maddenin (c) fıkrasında durması lazım. Eğer dur
mazsa, kadro olmadan da profesör oluyor; fakat kad
ro olursa atanma olur, kadro olmazsa olmaz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Düzeltilmiş şekliyle daha iyi idi, Sayın Cumhur
başkanım; «Boş profesör kadrosu bulunmak» diye, bu 
kadro yoksa olmayacak. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Kadro yoksa yükselmeyecek, kad
ro olursa yükselebilecek. 

BAŞKAN — 'Esasında bunu baş tarafa koymak 
lazımdı; (a) ve (b) fıkrasından evvel; «Profesörlüğe 
yükselebilmek için boş profesörlük kadrosu bulun
ması şarttır» demek, ondan sonra yükseltilmede ara
nacak şartlar şunlardır demek lazım. 
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22 nci maddenin aşağısına, «Profesörlüğe yükse
lebilmek için boş profesörlük kadrosu bulunması şart
tır» diye yazalım. 

SERVET BÎLÎR (Yükseköğretim Kurulu Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir şeyi arz etme
me müsaade eder misiniz? 

Şimdi efendim, doçentlikte iki işlem var. Birisi 
yükseltme, diğeri de atama; bunlara değinmiş. Bir 
insan imtihanı verdi mi doçent oluyor, o unvanı alı
yor; fakat atanması ayrı bir şey. Profesörde biz isti-

1. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Tek
lifi ve Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Ra
poru. (2/165) (S. Sayısı : 729) (Devam) 

BAŞKAN — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka
nunu Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon 22 nci maddeyi yeniden düzenlemiştir, 
okutuyorum : 

«Profesörlüğe yükselme ve atama 
MADDE 22. — Profesörlüğe yükseltilmede ve 

atamada aranacak şartlar şunlardır : 
a) Profesörlüğe yükselebilmek için; 
1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki 

yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere 
beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 

2. ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik ça
lışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yap
mış olmak, 

yoruz ki, yükseltme de olmasın, atanma da olmasın. 
Çünkü eskiden çok problem oldu. Yükseltince pro
fesör doluyordu, onu önlemekti maksadımız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Profesör doluyordu, işte onun için 
koyuyoruz. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum, bu arada 
hem bunu düzeltin, hem de maddeyi yeniden düzen
leyin. 

Kapanma Saati : 16.00 

3. Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak ge
rekir. 2 numaralı bentteki yayınlardan birisi başlıca 
araştırma eseri olarak belirtilir. . 

b) Profesörlük kadrosuna atama, ile ilgili usul 
ve esaslar şunlardır : 

1. Gülhane Askerî Tıp Akademisinde profesör
lük kadroları boşaldığında, Genelkurmay Başkanlığı; 
boş kadroları, bilim dallarını ve adaylarda aranan 
nitelikleri ilan eder. 

2. Yukarıda belirtilen şartlan haiz adaylar Ge
nelkurmay Başkanlığına başvururlar. 

3. Başvuran doçentlerin durumlarını incelemek 
üzere Genelkurmay Başkanlığı; biri profesörlük kad
rosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışın
dan, biri de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirile
cek, üç profesör tespit eder ve adaylar hakkında ya
zılı mütalaalarını ister. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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4. Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin 
adaylar hakkındaki mütalaalarını Yükseköğretim Ku
ruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu 
görüşü üzerine, atamayı yapar. Profesörlük kadrosu
na atamada,, asker doçentlere öncelik verilir. 

5. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerindeki boş profesörlük kadrolarına, yönetmelik
te belirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de ata
nabilir.» 

BAŞKAN — Yine profesörlük kadrosuna atarf-
mış olmayı koymuşsunuz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, hayır. Müsaade ederse
niz, bunun üzerinde tartıştık, şu şekilde düşünürsek 
bu uygun oluyor. 

Bir, profesörlüğe yükselebilmek var, bir de atana
bilmek var. Dördümüz doçentiz, bir profesörlük kad
rosu boşaldı, şuradaki bütün şartları taşıyoruz, beş 
yıl doçentlik yaptık ve ilgili bilim dallarının uygula
ma çalışmalarını da yaptık, bütün şartları haiziz. Ge
nelkurmay Başkanlığı da imtihan günlerini ilan etti. 
Şuradaki şartlara göre başvurduk ve bizim dördümü
zü de değerlendirmeye tabi tuttular. Hakikaten he
pimiz profesörlüğe layıkız; fakat ancak bir kadro 
boş olduğu için dördümüzden birimizi oraya atadı. 
Şimdi üçümüz yine doçent olarak kaldık. İleride ikin
ci bir profesörlük kadrosu açılır ise, kalan üçümüz
den birimiz otomatikman atanacak, artık bir daha de
ğerlendirme yok. 

BAŞKAN — Profesör atama ile olmuyor, imti
hana girecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, hayır, şartların hepsini 
taşıdık. 

BAŞKAN — O olmaz. 
Maddeyi tekrar okutuyorum : 
«MADDE 22. — Profesörlüğe yükseltilmede ve 

atamada aranacak şartlar şunlardır :» 

BAŞKAN — «yükseltilmede ve atamada»; hem 
«yükseltilme» hem de «atama» var. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Maddenin başlığı efendim. 

BAŞKAN — Maddenin devamını okutuyorum : 
«a) Profesörlüğe yükselebilmek için; 
1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki 

yılı Gülhane Asker Tıp Akademisinde olmak üzere 
beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 
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2. İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalış
malar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yap
mış olmak, 

3. Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak ge
rekir.» 

BAŞKAN — Nasıl olur? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 

— Atanırsam ancak profesörlüğe yükselebilmiş olu
rum. 

BAŞKAN — Daha imtihan olmadınız ki? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 

— Altında da atanabilmek için gerekli şartları sayı
yor, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Atanmak için evvela profesörlüğü 
kazanmak lazım, o unvanı kazanmak lazım. Evvela 
unvanı almadan profesörlüğe tayin olmaz; o daha do
çenttir. Doçent iken profesör kadrosuna atanmış ise, 
imtihana girecekler atanmıştır orada, YÖK'tekine 
benzetmeyelim. YÖK'te onbeş yirmi tane İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademisi var, dört beş tane kadro 
boşalmış olabilir, boş kalmasın diye atama yapılmış
tır; ama henüz onlar profesör olmamıştır. Onlar ara
sından imtihana çağırılıyor; fakat bizde bir tane kad
ro boşalmıştır. Bu şartların arasına «profesörlüğe 
yükselebilmek için bir profesörlük kadrosuna atan
mış olmak» şartını koyarsak, imtihana yalnız o gi
rer, diğerleri giremezler. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, burada bu anlam çıkabi
liyor. Müsaade ederseniz, «atamayı» öne alıp, bu fık
rada «a) yükselebilmek», «b) atama»; «atama»yı öne 
alsak?.. 

BAŞKAN — Hayır, onu söylemiyorum, profesör
lük kadrosundan bir kadro boşalacak, profesörlük 
için kadro boşalmadan zaten ilan yapılmayacak. 

Buyurun. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Kadroya ata
dınız, o zaman imtihanda başarılı olamadı ne olacak? 

BAŞKAN — Ne olacak? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bu burada bir yanılgı gibi 
geliyor. 

BAŞKAN — Hayır. 
Birinci şart; «Doçentlik unvanını aldıktan sonra 

en az iki yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ol
mak üzere beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış ol
mak.» Bu tamam» çalıştı. 



M. G. Konseyi B : 184 14 . 11 . 1983 O : 2 

«tlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışma- ı 
lar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış 
olmak.» Bu da tamam. «Bir profesörlük kadrosuna 
atanmış olmak gerekir» diyorsunuz; atadınız, ondan 
sonra da imtihana girdi, muvaffak olamadı, ne ola
cak? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) -
— Sayın Cumhurbaşkanım, atanabilmiş olmak için 
şu aşağıdaki ilan şartları ve müteakip maddeler var. 

BAŞKAN — Yok, onu silmemiz lazım. Deminki 
en iyisi idi, «Boş profesör kadrosu bulunmak» diye. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Aşağıdaki şart
lar da zaten profesörlüğe layık olduğunu söylüyor. 
Bunlardan profesörlüğe yükseltilip de, profesör kad
rosunda kullanabilmek için bir profesörlük kadrosu- I 
nun boşalması lazım ki, içlerinden bir tanesi seçilsin. 

BAŞKAN — Efendim, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Komutanı burada. Mesela, Birinci Cerrahî Kli
niğinde bir profesörlük boşaldığında, bunu, «Benim 
profesörlük kadrom boşaldı» diye Genelkurmaya bil
direcek. Genelkurmay müracaatlar için ilan yapacak I 
değil mi? 

TABİP TÜMGENERAL NECATI KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Daha orası boş duruyor şimdi de
ğil mi? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet, boş 
duruyor. 

BAŞKAN — Onun yerinde bir doçent duruyor, 
onun vazifesini yapıyor. Genelkurmay ilan yapacak, 
müracaat edenler gelecek. Müracaat edenlerde neyi 
arayacağız şimdi? 2 sene orada çalışmış mı, 5 senesi
ni tamamlamış mı, yayında bulunmuş mu, uluslarara
sı düzeyde orijinal yayınlar yapmış mı gibi şartlar 
arayacağız. Ondan sonra, «Gelin arkadaşlar imtiha
na» diyeceğiz. Bunların içinde kim kazandı? En faz
la puanı alan kazandı. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— İmtihan yok, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hayır, YÖK'e gidecek, kim yapa
cak seçimi? I 

SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurulu Temsil
cisi) — YÖK yapacak. I 

BAŞKAN — YÖK yapacak. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 

— İmtihan değil, seçim yapacak. I 
BAŞKAN — Seçim yapacak, yani onun çalışma

larını dikkate alarak, bugüne kadar verdiği eserleri

ni vesairesini dikkate alarak, «Bu profesör olur» ve
ya «olamaz» diye karar verecektir. Kim için verecek? 
Bir tanesi için verecektir, çünkü 3 - 4 tane müracaat 
gitti oraya. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Dördümüzü de layık görebilir, Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Bir tane diyeceğiz biz ona. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 

— Bir tane profesör kadrosu boş; ancak dördümüz
den bir tanemiz oraya atandığı anda o profesör olur. 

BAŞKAN — O zaman ben atadıktan sonra niye 
göndereyim YÖK'e, ben atadıktan sonra YÖK ne ya
pacak onları? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Hayır, atamadan önce, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet, atamadan önce dördü de 
YÖK'e gidecekler. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Değerlendirildik ve dördümüzü de layık gördü 
efendim YÖK. 

BAŞKAN — Tamam, ondan sonra atama yapaca
ğım, dördümüzü de layık görme oluyor mu, olacak 
mı? 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yük
seköğretim Kurulu Temsilcisi) — Efendim, müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

icabında profesör olmuş birisi de müracaat ede
bilir, Gülhane'de açık bir kadro olur, Ankara'dan pro
fesör kadrosunda bulunan bir zat da müracaat ede
bilir; bu tabiî artık yükseltilmeye tabi değil, yalnız 
atamaya tabi bir husus oluyor. 

Belki sözlerime tersten başladım efendim, şöyle 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ama sizin için öyle bir husus ola
bilir, bizim için öyle bir husus mevzubahis değildir. 

VECDİ GÖNÜL (ihtisas Komisyonu Üyesi - Yük
seköğretim Kurulu Temsilcisi) — Gülhane'ye de mü
racaat edebilir efendim. 

BAŞKAN — Yok, biz almıyoruz; evvela askere 
öncelik veriyoruz. 

VECDİ GÖNÜL (ihtisas Komisyonu Üyesi - Yük
seköğretim Kurulu Temsilcisi) — Efendim, Gülhane' 
de temel tıpta bir profesörlük kadrosu boşalırsa ve 
çok büyük ihtiyaç varsa, atanması mümkündür. 

Efendim, müsaade ederseniz şöyle arz etmek isti
yorum : Şimdi 1 ve 2 olan fıkralar aranacaktır. 

Üçüncü fıkra olan, bir profesörlük kadrosuna 
atanmış olmayı şöyle arz etmek istiyorum; belki ge-
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rekir, yukarı alındıktan sonra. Bir profesörlük kadro
suna atanmamış olanlar, profesörlüğe yükseltilmiş sa
yılmaz; bizim aradığımız budur efendim, ifade etmek 
istediğimiz de budur; yani bir profesörlük kadrosuna 
atanma yapılmadıkça, yükseltilme yapıldı diye kendi
sini profesör saymasın kimse, olsa dahi profesör sa
yılmayacaktır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Seçimi kazanmış olsa dahi profesör 
sayılmayacaktır. 

BAŞKAN — Profesör değil öyleyse?.. 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yük

seköğretim Kurulu Temsilcisi) — Değil tabiî efen
dim, atandığı anda profesör olur. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
—Atandığı anda profesör olur, yani aslında esprisi 

doğru, Sayın Cumhurbaşkanım ve şu anda uygula
masında bir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanım. An
lam da bu zaten; dördümüz de layık olsak, bir kişi 
buraya atanmadıkça o kişi asla profesör olamıyor. 

BAŞKAN — Onu öyle düzenlemek lazımdı, 1 ve 
2 nci fıkralardan sonra; «Gerekir, 

Profesörlük kadrosuna atamayla ilgili usul ve esas
lar şunlardır» diyerek en sonuna, «Profesörlük un
vanını alabilmek için boş kadroya atanmış olması 
şarttır» şeklinde bir ilave yapmak gerekir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — öyle ol
ması lazımdı, ondan sonra konulması gerekirdi. 

BAŞKAN — Çünkü, başlık, «Profesörlüğe yük
seltilmede aranacak şartlar»dır. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Maddeyi değiştirdik, Sayın Cumhurbaşkanım. Mat-
lap değişti, maddenin başlığı; 

«Profesörlüğe yükseltilmede ve atamada arana
cak şartlar şunlardır :» 

a) Profesörlüğe yükselebilmek için» dedik. 
BAŞKAN — Birinci paragrafı şöyle yapsak : 
«1. Doçentlik unvanı aldıktan sonra en az iki 

yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere 
beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 

2. İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalış
malar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yap
mış olmak, 

Gerekir.» Yani, evvela bu ikisini yazmak; ondan 
sonra, «Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan pro
fesörlük unvanı verilemez.» 

Ondan sonra, «2 numaralı bentteki yayınlardan 
birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilir» ibare
sine gerek var mı; onu 2 nci bent olarak koydunuz 
mu siz? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Var efendim, YÖK'tekinde de vardı, müsaade 
ederseniz burada da var. 

BAŞKAN — Ondan sonra, «Profesörlük kadro
suna atama ile ilgili usul ve şartlar» şeklinde aşağıda 
devam eder. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Araya, «Gerekir»i satırbaşı olarak koyuyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — «Gerekir.» Tamam. 
«Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan pro

fesörlük unvanı verilemez.» 

VECDİ GÖNÜL (ihtisas Komisyonu Üyesi - Yük 
seköğretim Kurulu Temsilcisi) — «Profesörlük kadro
suna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme ya
pılmış sayılamaz.» 

BAŞKAN — «Profesörlük kadrosuna atama ya
pılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz» 
diyoruz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yukarıdaki şartlara haiz olsa dahi 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. Evvela yukarıdaki 1 ve 2 nci 
fıkralar gerekir; ama tayin yapmadıktan sonra da 
profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz, değil mi? 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi - Yük
seköğretim Kurulu Temsilcisi) — Tabiî olmaz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, değişik şekliyle maddeyi bir 
kere daha okutuyorum : 

Profesörlüğe yükselme ve atama 
MADDE 22. — Profesörlüğe yükseltilmede ve 

atamada aranacak şartlar şunlardır : 
a) Profesörlüğe yükselebilmek için; 
1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki 

yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere 
beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 

2. İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik ça
lışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yap
mış olmak, 

Gerekir. (2) numaralı bentteki yayınlardan birisi 
başlıca araştırma eseri olarak belirtilir. 

Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profe
sörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz. 

b) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usul ve 
esaslar şunlardır : 

BAŞKAN — Maddenin geri kalan kısmında bir 
değişiklik yok, değil mi? 
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TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Evet efendim, gerisinde bir değişiklik yok. 

BAŞKAN — Şimdi oldu, yani yükseltilmede o iki 
şart aranacak; ondan sonra hepsi kazansalar dâhi, 
birisi atanacak ve atanan kimse profesör unvanını 
alacak. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı 
efendim? Yok. 

22 nci maddeyi ki, birinci fıkrasını okuttum, son 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanı 
MADDE 23. — Yabancı ülkelerde alınan doçent

lik unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27 nci maddesi uyarınca üniversite
lerarası kurul tarafından kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanı 
MADDE 24. — Yabancı ülkelerde alman pro

fesörlük unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 28 inci maddesi uyarınca üni
versitelerarası kurulca karara bağlanır. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Unvanların korunması 
MADDE 25. — öğretim üyeleri, bu Kanunda ya

zılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik 
unvanlardan yoksun bırakılamazlar. 

Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekil
mek veya işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim 
görevindenx ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıya
bilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı 
doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi 
içinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ve eğitim 
hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları tak
dirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmala
rında bu unvanı kullanamazlar. 

BAŞKAN — «Başka bir işe geçmek» bizde ol
maz; belki tay inen olabilir. 
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KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaade ederseniz «Başka bir göreve atanmak» diye
lim. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (Mil
lî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde 
de «görev» olarak geçiyor. 

BAŞKAN — «Çekilmek» ne demek? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti

sas Komisyonu Üyesi) — «istifa etmek», 2547 sa
yılı Kanunda da «çekilmek» tabiri var efendim. 

BAŞKAN — Bu kanunda oradaki tabirlere uyul
maz, buradaki tabirler ayrı. 

«Veya işten çekilmiş sayılmak yoluyla» ne de
mek? «Müstafi sayılmak suretiyle» demek uygun olur. 

«Yükseköğretim kurumları» deniyor, Gülhane As
kerî Tıp Akademisinde yükseköğretim kurumu yok 
ki. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki bir yük
seköğretim kurumunda, da görevlendirilebiliyorlar. 

BAŞKAN — 25 inci maddeyi değişik şekliyle ye
niden okutuyorum : 

MADDE 25. — öğretim üyeleri, bu Kanunda 
yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akade
mik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. 

Başka bir göreve atanmak, emekli olmak veya 
istifa etmek veya müstafî sayılmak suretiyle öğretim 
görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabi
lirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı 
doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi 
içinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ve eğitim 
hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları tak
dirde yükseköğretim kurumlan dışındaki çalışmala
rında bu unvanı kullanamazlar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci fık
radaki; «Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ve eği
tim hastanelerinde» (ibarenin «Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde veya eğitim hastanelerinde» olması ge
rekir. 

BAŞKAN — Bu kısmı bu şekilde düzeltelim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — ikisinde 

birden değil, ya eğitim hastanelerinde yapacak ya da 
Gülhanfe Askerî Tıp Akademisinde yapacak. 
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TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «eğitim hastanelerinde» 
değil de, «askerî eğitim hastanelerinde» olması gere
kir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, «Ancak 
profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik un
vanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde Gül
hane Askerî Tıp Akademisinde veya askerî eğitim has
tanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları» şeklin
de olması gerekir. 

BAŞKAN — Burada çalışmamışsa, iki yıl görev 
yapmamışsa, şimdi bu kişi Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinde, buna o unvanları verecek miyiz? Onun 
dışında verilemez deniliyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, şu şartları taşıyıp ayrı
lanlar ancak iki sene çalışmışlarsa bunu kullanabile
cekler. 

BAŞKAN — «Ancak profesörlük, doçentlik veya 
yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her un
van dönemi içinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
veya, askerî eğitim hastanelerinde fiilen iki yıl gö
rev yapmadıkları takdirde» dendikten sonra, bunu 
«Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya yükseköğre
tim kurumları dışında çalışmalarında bu unvanı kul
lanamazlar.» diye bu hükmü niye koyuyoruz? O ara
da ona gerek yok. Sadece «yapmadıkları takdirde bu 
unvanı kullanamazlar» diyelim. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yükseköğretim kurumlarında kul
lanabiliyorlar bu unvanları. 

BAŞKAN — Mesela doçent oldu, iki yıl Gülha
ne Askerî Tıp Akademisinde çalışması gerekir; fakat 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde çalışırken ona do
çent deniliyor; fakat o iki yılı tamamlamadan emekli 
olup ayrılmış da muayenehane açmışsa kullanamıyor. 
Bundan o anlaşılıyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör)' 
— Kasıt o efendim. 

BAŞKAN — Yani, doçent olduktan veya profe
sör olduktan sonra muhakkak o kadar süreyi ta
mamlaması gerekiyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Dışarıda da bu unvanı kullanabilmesi için bu sü
reyi tamamlaması şart, içeride kullanıyor; fakat o 
süreyi tamamlamamışsa dışarıda kullanamıyor. Biraz 
da hizmet etsin, bağlansın diye efendim. 

BAŞKAN — 25 inci maddenin ikinci fıkrasını 
yeniden okutuyorum : 

«Başka bir göreve atanmak, emekli olmak veya 
istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim 
görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıya
bilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı 
doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi 
içinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde veya as
kerî eğitim hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapma
dıkları takdirde Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya 
yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu 
unvanı kullanamazlar.» 

BAŞKAN — En sondaki «unvanı» da «unvanları» 
olarak düzeltin. Yani Gülhane Askerî Tıp Akademi
sinden yükseköğretime geçmiş olabilir, o zaman bu 
unvanı kullanabilecek. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, farzedelim ki birisine görev verdik, 
Sağlık Dairesine veya herhangi bir hastane haşhekim-
liğine herhangi bir zaruret nedeniyle atadık; o anda, 
atandığında profesörlükte 1,5 senesini doldurmuşsa, 
gittiği zaman bu unvanı kullanamayacak anlamında. 

BAŞKAN — öyle, muhakkak o süreyi Gülhane 
de doldurmuş olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O süre
yi doldurması şart. 

BAŞKAN — Demek ki o unvanı alabilmesi için, 
iki sene bekletmek, ondan evvel tayin etmemek la
zım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çünkü o 
hakkı müktesep oluyor o zaman; tayin edersek «be
ni daha evvel tayin ettiniz, ben bu unvanı kullana
mam, tayin etmeyin» diyecek. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Evet efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Atama yaparken dikkate almamız lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dikkate 
alınması lazım gelen bir husus. 

BAŞKAN — Eğer askerî eğitim hastanesi ise me
sele yok. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — İdarî bir görev verilir. 

BAŞKAN — Evet. 
KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge

nelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
maddenin birinci fıkrasında, «akademik unvanlardan» 
deniliyor. Bunun «akademik unvanlarından» olması 
lazım. 
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«Öğretim üyeleri, bu Kanunda yazılı hükümler 
dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından 
yoksun bırakılamazlar» şeklinde olması uygun olur. 

BAŞKAN — Evet, onu da öyle düzeltelim. 
Okunan şekliyle 25 inci madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi değişik okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Emeklilik yaş haddi 
MADDE 26. — Asker öğretim üyelerinin görev

leri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-

ı 

nununun 40 inci maddesinde gösterilen rütbelerinin 
emeklilik yaş haddidir. Bunlar hakkında 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kadro
suzluk sebebi ile emeklilik hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
öğretim görevlileri 
MADDE 27. — Gülhane Askerî Tıp Akademisin

de, bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulun
mayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve 
uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uy
gulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalış
ma ve eserleriyle tanınmış kişiler süreli, sürekli veya 
ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler, öğretim gö
revlileri, ilgili kurulların görüşü alınarak, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi, Genel
kurmay Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi ve
ya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya 
sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Okutmanlar 
MADDE 28. — Okutmanlar, ilgili kurulların gö

rüşleri alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ko
mutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının 
onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma 
süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. 
Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler. 
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BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
öğretim yardımcıları 
MADDE 29. — öğretim yardımcıları, başasistan

lar, araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri 
kapsar. 

a) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini müte
akip en az iki yıl yönetmelikte belirtilecek esaslar da
hilinde görev yapmış askerî uzman personel, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde ve eğitim hastanelerinde 
başasistan olarak görevlendirilebilir. Bunların seçim, 
atama, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle 
düzenlenir. 

b) Araştırma görevlileri; Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi ve bağlı birimlerinde yapılan araştırma, 
inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili or
ganlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yar
dımcılarıdır. Bunlar, ilgili kurulların görüşü alınarak, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi 
ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile araştırma 
görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. 
Atama süreleri sonunda görevleri kendiliğinden so
na erer, bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. 

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya 
dolayısıyla ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihti
yaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda 
ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğ
retim yardımcılarıdır. 

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde 
belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 

Uzman ve çeviricilerin atanmaları veya sözleşme 
ile görevlendirilmeleri, ilgili kurulların görüşleri alı
narak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının 
önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile en 
çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görev
leri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeni
den atanabilirler. 

BAŞKAN — Madde 29'un başında, «öğretim 
yardımcıları, başasistanlar, araştırma görevlileri, uz
manlar ve çeviricileri kapsar» deniyor. Burada «öğ
retim yardımcıları»ndan sonra noktalı virgül konma
sı lazım. Çünkü ötekilerde hep öyle (;) konulmuş. 

29 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 
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29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yabancı uyruklu öğretim elemanları 
MADDE 30. — Gülhane Askerî Tıp Akademisin

de sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğ
retim elemanları, ilgili kurulların görüşü alınarak 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi 
üzerine ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile gö
revlendirilirler. Bunlarj öğretim görevleri bakımından 
bu Kanundaki hükümlere tabidirler. 

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sa
yılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü 
maddesine göre ücret ödenir. 

BAŞKAN — «İlgili kurulların görüşü alınarak» 
diyor. Nedir bu? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
fakültede fakülte kurulu, yüksekokulda yüksekokul 
kurulu, enstitüde enstitü kurulu ve akademinin yöne
tim kurulu var. 

BAŞKAN — Yoksa YÖK'ün önerisi mi? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Değil, Sayın Cumhurbaş
kanım, bu Gülhane Askerî Tıp Akademisinde. 

BAŞKAN — Kendi kurulları mı? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Evet, kendi kurulları efen
dim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Kendi ilgili kurullarının» diyelim efendim. 

BAŞKAN — «Kendi ilgili kurullarının görüşü 
alınarak» şeklinde düzeltelim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Müsaade ederseniz, diğerleri için de biz aynı 
redaksiyonu yapalım. 

BAŞKAN — 3Cl uncu maddede «ilgili kurulları
nın» yanlış anlaşılır diye düzelttik; ancak 27 nci mad
dede, 29 uncu maddenin (b) ve (d) fıkralarında, 28 
inci maddenin de başında vardı; bu değişikliğin o üç 
yerde de yapılması lazım gelecek, o değişiklikleri de 
yapın. 

30 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27, 28, 29'da da bü değişikliklerin yapıl
ması gerekli; bu değişiklikleri de oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
öğretim elemanı yetiştirme 
MADDE 31. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 

ve bağlı birimleriyle yeni kurulacak birimlerinin ihti
yacı için yurt içinde ve dışında Genelkurmay Başkan
lığının belirleyeceği esaslara göre öğretim elemanı ye
tiştirilir. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çalışma ve Denetim 
Çalışma esasları 

MADDE 32. — Gülhane Askerî Tıp Akademisin-
deki kadrolu öğretim elemanları, mesailerini kurum
larındaki çalışmalara hasrederler. Yetkili olan öğre
tim elemanları,-gerektiğinde hasta muayenesi ve teda
visi de yaparlar. Ancak, profesör ve doçentler çalış
ma saatleri (018.00 - 16.00) dışında meslek ve sanat
larını serbest olarak icra ederler. 

öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on 
saattir, öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları 
uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmala
rının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelik
te gösterilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki kadrolu öğ
retim görevlileriyle okutmanlar için haftalık ders yü
kü, oniki saatten az olmamak üzere yönetmelikte be
lirtilir. 

Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haf
talık ders yükÖ zorunluluğu aranmaz. Bunların yar
dımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü 
yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 

— Sayın Cumhurbaşkanım, ilk paragrafın son cüm
lesinin «meslek ve sanatlarını icra ederler» değil, 
«edebilirler» olması lazım. 

BAŞKAN — Evet, daha doğru olur; isterse mes
lek ve sanatını icra eder, istemezse etmez. Böyle olun
ca sanki emrediliyormuş gibi olur. 

O kısmı «edebilirler» olarak düzeltelim. 
Başka söz almak isteyen var mı? Yok. 
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32 nci maddeyi bu ufak düzeltme ile birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kamu kuruluşlarında görevlendirme 
MADDE 33. — İlgili kurumların isteği, Akade

mi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının 
uygun görmesiyle ihtiyaç duyulan konularda öğretim 
elemanları her türlü hakları saklı kalmak ve kurum
larındaki özlük haklarından da yararlanmak kaydıyla 
diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve 
kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. 

Ayrıca ilgili adlî merciierin talebi ile, adlî tıp mev
zuatı çerçevesinde, adlî tıp olaylarında ve diğer adlî 
konularda resmî bilirkişi olarak Genelkurmay Baş
kanlığının izniyle görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — Bu maddedeki «ilgili kurumların 
isteği» ifadesinden, kendi dışındakiler kastediliyor de
ğil mi? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Kendi dışındaki kurum
ları kastediyor. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz al-
ma'k 'isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN (Mil

lî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 124 üncü maddesine aykırı bir hü
küm oluyor, yani onu değiştiren bir hüküm oluyor. 

124 üncü maddeyi okutuyorum: «Silahlı Kuvvet
lere (Jandarma dahil) mensup muvazzaf subay ve 
astsubaylar, Silahlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden 
başka ıbir göreve naklolunamazlar. Ancak, zarurî ah
valde Bakanlar Kurulu Ikararı ile ve Silahlı Kuvvet
ler kadrolarında gösterilmek ve her türlü istihkakla
rını mevcut hükümler dairesinde, kendi bağlı bulun
duğu Bakanlık bütçesinden. almak şartı ile Silahlı 
Kuvvetler haricindeki Devlet hizmetleri ile, Türk 
Hava Kurumu hizmetlerinde istihdam edilebilirler.» 

BAŞKAN — Bu geçici görevle ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile iki seneye kadar olanıdır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
«geçici dahi» kaydı var mı? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Göreve naklinden evvel» diyor, ama bun
dan evvel bazı istisnaları oldu, Sayın Cumhurbaşka
nım. 
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BAŞKAN — 926 sayılı Kanunun 124 üncü mad
desinde «Bakanlar Kurulu kararı ile» diyor, burada 
ise «geçici görevle» diyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bakanlar Kurulu kararı lazım, 
sadece onun eklenmesi kâfi gelir. 

BAŞKAN — O zaman «kaydıyla diğer yüksek
öğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşların
da Bakanlar Kurulu kararı ile» demek lazım ve o ara
ya ilave etmek lazım. 

Ancak bundan kastı o değil. Yani, buradaki ka
sıt şu: Herhangi bir fakültede ders vermesi gereke
bilirce, buradan bir öğretim elemanı oraya gidip 
geçici olarak, ders verebilsin. Kasıt bu mudur? Ama 
yükseköğretim kurumlarıyla, beraber «kamu ku
rum ve kuruluşlarında» da denmiş. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sedat Arı-
türk adındaki profesör ıbizde şimdi müdür olarak gö
revlendirilmişti, yakın zamanda geldi. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu kararı ile geldi, 
değil mi? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — O halde «kamu kurum ve kuruluş
larında Bakanlar Kurulu kararı ile görevlendirilebi
lirler» diyeceğiz, 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bizdeki herhangi bir öğre
tim üyesine YÖK'e bağlı yükseköğretim kurumların
da ihtiyaç olduğu takdirde, ders vermek üzere ge
çici görevlendirdiğimiz takdirde de Bakanlar Kuru
ru kararı cari olacak mı? 

BAŞKAN — O işlemde gerek yoktur. 
KUMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayım Cumhurbaşkanım, 
onunla ilgili başka madde var, gedecek. 

BAŞKAN — Buradaki «geçici» ifadesini kaldır
mak lazım o zaman. «Kamu kurum ve kuruluşların
da görevlendirilebilirler» demek lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Görev süresi var, geçici olu
yor. 

BAŞKAN — Geçici yoktur orada. 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 

(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 926 sayılı 
Kanunda geçici lafı yok. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İlaniha-
ye kalacak da değildir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin esprisi çok 
kesin, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi «nak-
lolunamazlar» demektedir. 

BAŞKAN — O zaman bunu niye koyuyoruz? 
Orada varsa onu uygularız. Silahlı Kuvvetler Per
soneline ne uygulanıyorsa aynı şey uygulanır. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Buradaki espri başka, onu anlatmak istiyo
rum: «Silahlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden baş
ka bir ıgöreve naklolunamazlar» diyor; «görevlendi
rilemezler» demliyor, «naklolunamazlar» diyor. Üste
lik sonunda da «Türk Hava Kurumu» diyor, sürek
li görev gibi oluyor. Burada getirilen madde düzen
lemesinde geçici görev oluyor. 

BAŞKAN — O halde oraya şöyle bir düzenle
me getirip; «görevlendirilebilirler. 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü mad
desi hükümleri saklıdır» dersek mesele kalmıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aşağıda 
adlî tıpta da var, ki o da öyle. 

BAŞKAN — O bilirkişilerle ilgili hüküm, diğer 
kanunlarda da var. 

33 üncü maddenin birinci fıkrasını bu düzenle
melere göre bir kere daha okutuyorum: 

Kamu kuruluşlarında görevlendirme 
MADDE 33. — İlgili kurumların isteği, Akademi 

(Kurulunun 'kararı ve Genelkurmay Başkanlığının 
uygun görmesiyle ihtiyaç duyulan konularda öğretim 
elemanları her türlü hakları saklı kalmak ve ku
rumlarındaki özlük haklarından da yararlanmak kay
dıyla diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu ku
rum ve kurluşlarında geçici olarak görevlendirilebi
lirler. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Tamam. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, 926 sayılı Kanun hükümleriyle 'buradaki ifade 
birbirinin aynı. Çünkü, «her türlü haklan saklı kal
mak ve kurumlarındaki özlük haklarından da yarar
lanmak kaydıyla» dendiğine göre, oradaki hükümde 
açıklandığı gibi gidiyor demektir. Bunun ondan farkı 
yok ki. 

BAŞKAN — Eğer geçici görev ise, «her türlü 
hakları saklı kalmak ve kurumlarındaki ölzük hak
larından da yararlanmak kaydıyla» kısmını silmek 
lazım. 

Şöyle olacak: «İhtiyaç duyulan konularda öğre
tim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla, ka
mu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlen
dirilebilirler,»; 

Geriye kalan kısımları da aynı kalacak. 
Buna göre maddeyi yeniden okutuyorum: 
Kamu kuruluşlarında görevlendirme 
MADDE 33.; — İlgili kurumların isteği, Akademi 

Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının uy
gun görmesiyle ihtiyaç duyulan konularda öğretim 
elemanları d̂ iğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu 
kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirile
bilirler. 926 sayılı Tüılk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Tamam, şimdi oldu. 
2 nci fıkra duruyor, onda 'bir değişiklik yok? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Evet. 
BAŞKAN — 33 üncü maddenin, bu son okunan 

şekli, üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
33 üncü maddeyi, birinci fıkrasındaki son deği

şik şekliyle (İkinci fıkrası daha evvel okunmuştu) 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme 
MADDE 34. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sinde görevli öğretim elemanları, görev ve unvanla
rına bakılmaksızın; 

a) Kadro fazlası ise eğitim maksadıyla, diğer 
askerî eğitim hastanelerinin kadrolarına, Akademi 
Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî, Tıp Akademi
si Komutanının önerisi üzerine, 

b) Disiplin, kıdem, kadro veya kadrosuzluk ve 
diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle, doğrudan; 

1. Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka 
bir göreve, 

2. Diğer bir askerî hastaneye, 
3. Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki, kıta 

ve kurumlara, 
Genelkurmay Başkanlığınca atandırılırlar. 
öğretim elemanlarının yollüklu veya yolluk al

maksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, 
seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve 
meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araş
tırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve 
incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi ilgili kurullarının kararı ve 
Genelkurmay 'Başkanlığının onayına tabidir 
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Yurt dışımda görevlendirilecek öğretim üyelerine 
verilece'k yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, 
genel hükümler çerçevesinde ödenir.; 

Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına 
yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa, 
bunlar görev yapacakları sürece, maaşlı izinli sa
yılırlar. 

Dış ülkelerde 'kalınacak sürenin uzatılması Gülha-
ne Askerî Tıp Akademisi Kurulunun kararı ve Ge
nelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğre
tim elemanları olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferber
lik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca, 
özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi dışında görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — «Dışında da görevlendirilebilirler» 
şeklinde olması daha uygun. Oraya bir «da» koyu
nuz. 

Bir de, yukarıda (a) fıkrasında; Kadro fazlası ise 
eğitim maksadıyla» dan sonra noktalı virgül kona
cak. 

Bir 'başka husus da, «Genelkurmay Başkanlığınca 
atandırılırlar mı olacak, yoksa «atandırılabilirler» mi 
olacak? Çünkü Genelkurmay Başkanlığı kabul eder 
veya etmez. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Efendim, «Atandırılabilirler» şekli daha uy
gun olur. 

BAŞKAN — Evet, «atandırıla'bilirler» daha uy
gun. «Atandırılırlar» denirse, Akademi Komutanının 
önerisi üzerine muhakkak atayacakmış manası çıkı
yor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
burada atanmak için şartlar konmuş; demek ki, bir 
kadro fazlası olmazsa, herhangi birisini tayin edeme
yeceğiz bir yere. 

BAŞKAN — O birinci şık. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İkinci

sinde, o da orada müstehak. 
BAŞKAN — Hayır, «Disiplin, kıdem kadro veya 

kadrosuzluk ve diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle, doğ
rudan» denmiş (b) fıkrasında. 

Evet, orası «atandırılabilirler» şeklinde olacak. 
34 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? 
Buyurun Sayın Kolan. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaade buyurursanız, burada; 
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«öğretim elemanlarının yoîluklu veya yolluk almak
sızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, semi
ner ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve mes
lekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araş
tırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve 
incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları, Gülhane 
Askerî Tıp Akademici ilgili kurullarının kararı ve Ge
nelkurmay Başkanlığının onayına tabidir...» 

BAŞKAN — Akademi Komutanının hiçbir ilgisi 
yok burada. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Mü
saade buyurursanız, şunu arz edeylim efendim : İki 
konu var: Birisi, yurt içindeki kongreler, seminerler 
gibi konularda hemen acilen komutanlıkça karar 
alınması gerekebilir, bazen bu bir günde bile ola
bilir, bu konuda Genelkurmay Başkanlığının izni bi
raz gecikmeye neden olabilir. 

BAŞKAN — Yurt içinde, diyorsunuz? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül

hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet. 
Ancak, farz edelim ki, herhangi bir yükseköğre

tim kurumunda bir öğretim üyesi yahut da yardım
cısının bir ay süre ile bir ekibe gönderilmesini arzu 
etmiştir komutanlık veya kurum, onun için izin alın
ması uygundur; ama çok kısa süreli yurt içindeki 
kongre, seminer ve bilimsel toplantı için bu biraz 
bağlayıcı olur, onu arz etmek istedim efendim. 

BAŞKAN — Bunun ikisi beraber yazılmış, «Yurt 
içinde ve dışında» denmiş, 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Ancak, ani ve kısa süreli yurtiçi 
görevler için gerek var mı bilmiyorum. 

BAŞKAN — Yurt içindeki için bence Genelkur
maydan izin almaya gerek yok. Şimdi bir ordudan 
yahut bir kolordudan bir subay bir yere giderken 
Genelkurmay Başkanından izin alıyor mu? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yalnız Sayın Cumhurbaşkanım, meslekî ku
ruluşların 12 Eylül öncesindeki durumları malum. 
Onun için Genelkurmay bilsin, meslekî kuruluşların 
hangilerinde ne çalışmalara katılacaktır. Yurt içinde 
birçok kuruluş var efendim; Yani bunu Genelkur
mayda bilmek istiyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, çok acil olursa, hiç değilse bilgi verir. 

BAŞKAN — Evet, bilgi verir. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Acilse, telefonla falan haber verir efendim. 
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TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN (Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisii) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bizi çok bağlar efendim. Bilgi ve
rilmek şartıyla yurt içindeki konularda komutanlığa 
yetki tanınmasını arz ederim. 

'BAŞ/KAN — Ama, acil hallerde yurt içinde ya
pılan... 

«Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidür. Acil 
(hallerde yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplan
tılara katılmaya Genelkurmay Başkanlığına bilgi ve
rilmek suretiyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ko
mutanlığınca da izin verilebilir.» 

Şimdli bu fıkrayı yeniden okutuyorum : 
Öğretim elemanlarının yollüklu veya yolluk al

maksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, 
seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve 
meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araş
tırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve 
incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi ilgili kurullarının kararı ve 
Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidir. Acil 
hallerde yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplan
tılara katılmaya Genelkurmay Başkanlığına bilgi ve
rilmek suretiyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ko
mutanlığınca da izin verilebilir.» 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurumlar arası yardımlaşma 
MADDE 35. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sinde görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle yü
kümlü öğretim görevlileri ve okutmanlar bağlı bu
lundukları fakülte, enstitü veya yüksekokulda hafta
lık ders yükünü doldurmadıkları takdirde, diğer yük
seköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak 
üzere Akademi Kurulunun kararı ile Genelkurmay 
Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Ders yükü için
deki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. 
Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğ
retim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanla
rına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti 
ödenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim eleman
ları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi 
arzuları ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ihti
yaçları dikkate alınarak, Akademi Kurulunun olum

lu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile 
ilgili üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim ve 
öğretim yılı için görevlendirilebilirler. 

IBAŞ/KAN — Maddenin söylediği gibi başka üni
versitelerde görevlendirilebiliniyor mu? Hiç vaki ol
du mu, olabilir mi? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülbane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Ola
bilir, Sayın Cumhurbaşkanım. Bazı konularda yeni 
gelişimler içerisindeyiz, istek olabilir; madde yerin
dedir. 

Arz ederim. 
'BAŞ/KAN — Diğer yükseköğretim kurumlarının 

bize verdiği gibi bizim de onlara, eğer verme imkâ
nımız varsa, vermemiz lazım. 

Yalnız, maddenin sonunda «en az bir eğitim ve 
öğretim yılı için görevlendirilebilirler» diyor. Bura
da niçin «en az» tabirini kullanıyoruz? O yüksek
öğretim kurumu yarım yıl veya bir sömestr için is
terse ne olacak? O zaman da, «ıBen bir sömestr veya 
yarım yıl veremeyeceğim, çünkü kanun en az bir yıl 
için verebilirsin» der. 

* Böyle bir durum olamaz mı? 
VECDİ GÖNÜL ı(thtisas Komisyonu Üyesi -

Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, özellikle bundan sonra olacaktır. Çün
kü, artık sömestr ve ders geçme usulü gelmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî, onun için «en az bir eğitim 

ve öğretim yılı için» kısmını kaldırıp, doğrudan doğ
ruya son kısmı, «ilgili üniversitenin birimlerinde gö
revlendirilebilirler» şe'klinde düzenlemek lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 33 üncü 
maddede herhalde bu konu var. 

BAŞKAN — Orada diğer kamu kurum ve ku
ruluşları da var. Bu yalnız üniversiteler içindir. 33 
üncü maddede, «diğer yükseköğretim kurumlarıyla, 
kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görev
lendirilebilirler» diye; hem «yükseköğretim kurumu» 
hem de, «kamu kurum ve kuruluşları» deniyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ih
tisas Komisyonu Üyesi) — Orada geçici görevlen
dirme söz konusu. 

BAŞKAN — Burada da öyle, geçici olarak gö
revlendiriliyorlar. 

Maddenin son kısmındaki, «en az» kısmını çıka
rıp, «ilgili üniversitenin birimlerinde bir eğitim ve 

1 öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirilebilirler» 
şeklinde düzenleyebiliriz. 
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- ORAM1RAL NEJAT TÜMÖR — Göreve ora
da devam edecekse, o zaman her seferinde ayrı ka
rar alması 'gerekiyor. 

'BAŞKAN — Evet, o zaman öyle olacak, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za

man maaşını oradan alacak, değil mi? 
'BAŞKAN — Kendi kurumundan alacak, Gül-

haneden. 
ORİGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ko

nu, 926 sayılı Kanunun hükümlerine girer mi? 

'BAŞKAN — Girmez, geçici hüküm. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İki sene 

olursa aslî olur. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Komutanım, daha uzun süreler için da
hi kendi kurumlarından alacaklar. 

'BAŞKAN — Ama sabah gidip ders verecek, dö
necek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gidip 
gelmeyecek, orada çalışacak. 

BAŞKAN — 926 sayılı Kanuna göre maaşlarını 
yine bizden alıyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim, özlük hakları saklı kalmak 
kaydıyla. Üç senelik uygulamalarda dahi, kendi ku
rumundan alındı. 

BAŞKAN — Evet, 926 sayılı Kanun bunu amir. 
Üniversiteye gittikleri zaman kendi personeli g'ibi 
almayacaklar. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Madde, öğ
retim «görevlilerinin ders yükünü doldurmadıkları 
takdirde, diğer yükseköğretim kurumlarında doldur
malarını sağlamak amacını getiriyor. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
i(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, müsaade buyurursanız bu ko
nu ile ilgili olarak bir maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

'Biz de yükseköğretim kurumlarından -bir sonraki 
maddede de sunulacaktır- eleman aldığımız zaman, 
Genelkurmay Başkanının emirleriyle bir protokol 
düzenledik ve dedik ki; «Bu elemanlar bize geçici 
olarak, ancak özlük hakları kendi kurumlarında kal
mak kaydıyla atanabilir.» 

Çünkü, onlar bizden fazla para aldıkları için 
^döner sermaye dolayısıyla) bize gelmek istemezler. 

Sayın Komutanımızın buyurduğu gibi, bizde de 
aynı koşulu getirmek lazım. Aksi halde bir yarışma 
başlar ve bazı zorlamalar olabilir. 
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BAŞKAN — Ama, 926 sayılı Kanunun demin 
okuduğumuz 1'24 üncü maddes'i, zaten ona cevap 
vermiyor ve «her türlü istihkaklarını mevcut hüküm
ler dairesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık büt
çesinden almak şartı ile Silahlı Kuvvetler haricinde
ki Devlet hizmetlerinde istihdam edilebilirler» d'iyor. 
Vani maaşını görevli gittiği kurumdan değil, kendi 
kuruluşundan alacak. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
'(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcis'i) — Bir 
karışıklık olmasın diye burada da 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundan bahsetmek 
herhalde yerinde olur, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Maddenin son kısmını, «ilgili üni
versitenin birimlerinde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 1'24 üncü maddesi hü
kümlerine göre bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek 
üzere görevlendirilebilirler» şeklinde düzenlesek na
sıl olur? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man konu Bakanlar Kuruluna girer. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) .— «özlük hakları kurumlarında saklı kalmak 
kaydıyla» desek kâfi olur zannediyorum. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
maddeyi söylemeyelim, o kadarını koyalım. Maddeyi 
burada zikredersek, o zaman konu Bakanlar Kuru
luna igider. 

BAŞKAN — O halde maddenin son kısmını şöy
le yapabiliriz : 

«Genelkurmay Başkanının onayı ;ile ilgili üniver-
•fi ; 

sitenin birimlerinde, özlük haklarını Gülhane Aske
rî Tıp Akademesinden almak kaydıyla bir eğitim ve 
öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirilebiılirler.» 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — «Bütçesin
den almak» kaydını da koyalım efendim. 

BAŞKAN — Elbette bütçesinden alacak. 
Maddenin ikinci fıkrasını yeni şekliyle okutuyo

rum : 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim eleman

ları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi 
arzulan ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ihtiyaç
ları dikkate alınarak, Akademi Kumlunun olumlu 
görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilgili 
üniversitenin birimlerinde, özlük haklarını Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinden almak kaydıyla, bir eği
tim ve öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirile
bilirler.» 
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Bu konuda söz almak isteyen var mı?. 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurumu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade ederseniz birinci fıkra ile il
gili bir tereddüdüm olduğunu tensiplerinize arz etmek 
istiyorum. 

Birinci cümle, öğretim üyelerinin bir başka yük
seköğretim kurumunda görevlendirilmesini, haftalık 
ders yükünün doldurulmaması şartına bağlıyor. «Haf
talık ders yükünün üstünde başka 'bir yükseköğretim 
kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına gö
rev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir 
demek suretiyle ders yükü doldurulduktan sonra da 
görevlendirmenin mümkün olduğunu açıklıyor. 

Onun İçin efendim, uygun görürseniz, haftalık 
ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim ku
rumunda, aynı usûlle görevlendirilme diye bunun da 
düzenlenmesini sağlamış olursak iyi olur. Bunu arz 
etmek işitiyorum. Çünkü, onun düzenilenmesi yok efen
dim. 

BAŞKAN — EVet, yukarıdaki «haftalık ders yü
künü tamamlamazsa» aşağıdaki «Haftalık ders yü
künün üstünde başka bir öğretim kurumunda görev
lendirilirse; o takdirde ek ders ücretini görevlendiril
diği kurumdan alacak.» 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Demek ki böy
le 'bir görevlendirme de mümkünmüş. 

BAŞKAN — Mümkün. 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurulu Temsilsisi) — O halde onun 
da usulünü belirtmek gerekiyor efendim. 

Şöyle ki.: «Haftalık ders yükünün üstünde başka 
bir yükseköğretim kurumunda aynı usulle görevlendi
rilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum büt
çesinden ek ders ücreti ödenir» dersek usulü de be
lirtmiş oluruz. 

BAŞKAN — Yani «aynı usulle», yine Akademi 
Kurulunun kararını alarak. 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Evet, Kurulun 
kararını alarak efendim. 

BAŞKAN — O halde son şekliyle okutuyorum : 
«Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yük

seköğretim kurumunda aynı usulle görevlendirilen 
öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçe
sinden ek ders ücreti ödenir.» 

BAŞKAN — 35 'inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

35 inci maddeyi 1 ve 2 nci fıkralarında yapılan 
bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması 
MADDE 36. — Gerektiğinde, Gülhane Askerî Tıp 

Akademisinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu, 
sözleşmeli veya ek görevle diğer yükseköğretim ku
rumlarından öğretim üyesi ve yardımcıları alınarak, 
beliren ihtiyaç karşılanır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, 
Gülhane Askerf Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim 
ve öğretim yılı 'için çeşitli dallarda ihtiyaç duyduğu 
öğretim üyesi miktarını, içinde 'bulunduğu eğitim ve 
öğretim yılının ocak ayı sonuna kadar Genelkurmay 
Başkanlığı ihtiyacın karşılanabikne şeklini tespit eder, 
Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak, gerekli 
tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendi
rilen öğretim elemanları ite ilgili esaslar, bu Kanun 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine 
göre yürütülür. -

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Denetim 
MADDE 37. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi-

- nin idarî denetimi Genelkurmay Başkanlığınca yapı
lır. 

öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bö
lüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, de
kan ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı ta
rafından izlenir ve denetlenir. 

BAŞKAN -—37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Bilimsel denetim 
MADDE 38. — öğretim elemanlarının bilimsel 

yönden denetlenmeleri kuruluş, görev ve işleyişi yö-
nelmelikle tespit ediecek «Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Bilimsel Denetleme Kurulu» tarafından, eği-
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tim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayım, seminer, 
klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üze
rinde yapılır. 

Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölü
mün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faa
liyeti ile, gelecdk yıldaki çalışma planını 'belirten bir 
raporu bağlı 'bulunduğu dekana veya enstitü müdü
rüne veya yüksekokul müdürüne sunar. Bunlar da ra
porlarını Gülhane As'kerî Tıp Akademisi Komutanı
na gönderirler. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ko* 
mutanı bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek Ge
nelkurmay Başkanlığına sunar. 

Her öğretim elemanı 'bilimsel araştırmalarının, 
yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminerle
rin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışında 
yapılan 'bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örne
ğini bağlı bulunduğu birim yöneticisinin aracılığı ile 
dekanlığa sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eser-
lertin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibi
ne tanıdığı haklar saklıdır. 

öğretim elemanlarının bilimseli yayınları için Gül
hane As'kerî Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur. 

BAŞKAN — Sayın Fisunoğlu, biraz önce bahset
tiğiniz YÖK'ten istifade etme konusu değil mi?. 

KORGENERAL MUHİTTİN F13UNOĞLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Biz onu daha önce konuştuk. 
YÖK dahi bilimsel yönden üniversiteleri denet-

leyernez; çünkü üniversiteler 'bilimsel özerkliğe sa
hiptir; öyle değil mi?. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Yalnız benim bildiğime 
göre, yükseköğretimde bu maksatla kurulmuş bir ku
rul var; «Yükseköğretim Denetleme Kurulu» adı al
tında. O 'kanalla bir denetim yapıyor. Biz bilimsel 
özerklik yönünden değil, bilimselliğe yeterlilik ba
kımından denetlenmesini uygun görüyoruz. Aksi tak
dirde Gülhane Askerî Tıp Akademisini hu yönden 
denetleyecek hiçbir makam yok efendim. Genelkur
may Başkanlığı bu yönden yetersiz. 

BAŞKAN — Evet, orası da zaten program ba
kımından diğer YÖK'e bağlı üniversitelerdeki tıp 
fakülteleri programına tabidir; aynı programı uygu
luyor, 'kendi kendine başka bir program uygulaya-
mıyor. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOÖULU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Ama onu denetleyecek 
bir makam yo'k. 

j Bir de bilimsel yeterliliği bakımından hocayı de
netleyecek 'bir makam yok. 

BAŞKAN — Hayır, hoca denetlenmez. YÖK gi
dip de profesörün dersine girip denetleyemez. O za
man bilimsel özerkliğin bir manası kalmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir Ku
rul kurulmak suretiyle o konuyu hallettik kendi için
de. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz bu prog
ramla ilgili bir konuyu arz etmek istiyorum. 

Bizde .malumları olduğu üzere as'kerî dersler var 
ve bu dersler 1 inci sınıftan başlar son sınıfa kadar 
devam eder. Dolayısıyla Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi dışında burayı denetleyecek herhangi bir ku
ruluş olamaz. 

İkincisi, bazı konularda Yükseköğretim Kurulu 
veyahut da üniversitelerarası Kurulun aldığı kararla
rın aynıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisine tatbi
ki mümkün değildir. 

Örneğin, sınıf geçme usulünü biz Gülhane As'ke
rî Tıp Akademisinde uyguladığımız takdirde hiçbir 
öğrenciden randıman alamayız. Öğrenci 1 inci sınıftan 
başlar, son sınıfa geldiği zaman 14-15 dersten borçlu 
olarak gelebilir; yahut da devamlı olarak bir üst sı
nıfa atlayarak, yani borçlu olarak geçebilir. Müsaade 
buyurursanız, bu konuda da sılası geldiğinde Gülha
ne Askerî Tıp Akademisi, ders geçme veyahut da 
imtiyan yönetmeliğini kendine göre hazırlasın. 

Bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Yani «ders geçme sistemi bizde uy

gulanamaz» diyorsunuz?. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Bizde 
olamaz ve disiplini sağlayamaz. Mesela geçen yıl 
böyle bir uygulamayı denedik. 1 evvelki yıl fizik, 
kimya, biyoloji dersinden yükümlü olan öğrenci eğer 
fizik ve 'kimyadan geçmişse biyoloji dersine giriyor, 
diğerlerine girmiyor, dolayısıyla öğrenci boşta ge
ziyor. Bu durum üniversiteler için bir sorun de
ğildir; ama bizim As'kerî Tıp Akademisinde bu öğ
rencileri başıboşluğa itmekten ileri gidemez. İlk ku
rulduğu anda disiplin ancak bir yeknesaklıkla sağla
nır. 

Bunu arz etmek isterim. 
TÜMGENERAL M. GUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir konu 
boşlukta kalıyor gibi geliyor bana. 
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Şimdi bilimsel denetim konusu üniversitelerde de 
böyle; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde de böyle 
devam etmesi gerekiyor, burada yazılana göre. 

BAŞKAN — Ama askerî dersler var. 
TÜMGENERAL M. GUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Harekat Başkanının burada ifade et
tiği, Yüksek, Denetleme Kurulunun üniversitelerde 
yaptığı denetlemede bir boşluk kalıyor. Yüksek De
netleme Kurulu, bütün üniversitelerde eğitim ve öğ
retimin programlara uygun yapılıp yapılmadığını 
kontrol ediyor; görevlendiriyor, gönderiyor, yerinde 
inceleme yaptırılıyor vesaire. 

37 nci maddede «denetim» deyince sadece idarî 
denetim akla geliyor, tdarî denetim içeriğinde malu
munuz idarî kelimesinin içerisindeki hususlar var. 

Yalnız, eğitim ve öğretim programına uygunluğu 
ve bir de askerî derslerle ilgili, biraz evvel bahsedi
len konuların, denetlenmesi de ihtiyaçtır diye orta
ya konuyor. Bunu Genelkurmay Başkanlığı eğitim 
ve öğretim programları bakımından zaten Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi eğitim ve öğretim programla
rını vermeye ve YÖK'le de bu paralelliği kurmak 
zorunda. Dolayısıyla, Genelkurmay Başkanlığının 
idarî denetimini 37 nci maddede açmak suretiyle bir 
boşluk giderilmiş olur. 

BAŞKAN — 37 noi maddeyi tekriri müzakereye 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi 37 nci maddede, «Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinin idarî denetimi Genelkurmay Başkanlığınca 
yapılır» cümlesinden sonra «Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinin idarî ve askerî dersler yönünden denetimi» 
diyeceğiz değil mi?. 

TÜMGENERAL M. (SUAT EREN (Koordina
tör) —, Müsaade ederseniz Yükseköğretim Denetleme 
Kurulunun görevleri ile 'ilgili maddesini aynen koya
lım; şöyle diyor: 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulunun Görevle
ri; 

a) Üniversitelerde eğitim - öğretim ve diğer faali
yetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve anaükelere 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek 
esaslara göre uygunluğunu Yükseköğretim Kumlu \ 
adına denetlemek.» 

Genelkurmay Başkanlığıda, bu kanunun amaç ve 
ilkelerine göre eğitim, öğretim yapılıyor mu diye de
netlemek hakkına, müsaade ederseniz, sahip okun. 

BAŞKAN — Yalnız idarî denetim olmaz, yeme
ği nasıl çıkıyor, koğuşları iyi mi falan diye. 
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TÜMGENERAL M. (SUAT EREN (Koordina
tör) — Hayır, yalnız idarî denetim oteaz Sayın Cum
hurbaşkanım. . 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu takdirde bu denetim kurulunda 
bir de öğretim elemanının bulunması lazım, ki değer- ^ 
lendirme yerinde olsun; aksi takdirde eksik kalır ve 
müsaade buyururlarsa madde hazırlanan şekilde geç
sin. Gülhane, zaten bütün programlarını Genelkur
may Başkanlığına arz etmek duraımundadır ve Genel
kurmay Harekât Başkanlığı da, bu konuda bilgiye 
sahiptir, eksik bilgi varsa alabilir. Ama, öbürü sanı
rım ki, bilimsel özerklikle biraz çelişir; beni bağışla
sınlar. 

BAŞKAN — Yükseköğretim Denetleme Kurulu
nun görevleri kısmını aynen yazıyoruz. 

TÜMGENERAL M. ıSUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Oımhurbaşkanıım, bilimsel bakımdan 
denetleme yök. Yalnız, bu kanun yükseköğretim ku
rumlarında nasıl eğitim, öğretim ve diğer faaliyetle
rin kanunun amaçlarına, ilkelerine uygun yapılıp ya
pılmadığını YÖK tarafından görevlendirilen Yüksek
öğretim Denetleme Kurulu nasıl denetliyor ise, Ge
nelkurmay Başkanlığı bunun paralelindeki konula
rın denetimini sağlayacak. 

Müsaade ederseniz, Yüksek Denetleme Kurulu
nun görevleri kısmını şöyle düzenleyebiliriz : «Gül
hane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve 
diğer faaliyetlerinin bu kanunda belirtilen amaca 
ve ana'ilkelere uygunluğunu ye idarî hususlarını Ge
nelkurmay Başkanlığı denetler.» 

BAŞKAN — «Genelkurmay Başkanlığı, Gülha
ne As'kerî Tıp Fakültesi 'Bilimsel Denetleme Kurulun
dan da katılacak bir üye ile Denetleme Kurulunca 
denetlenir.» 

TÜMGENERAL M. ıSUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ifade ettiğiniz kıs
mı maddeye ilave ederiz. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi yapılan bu değişik
likle yeniden okutuyorum: 

Denetim 
MADDE 37. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi

nin idarî denetimi Genelkurmay Başkanlığınca ya
pılır. 

Ayrıca, eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu 
kanunda belirtilen amaca ve anaükelere uygunluğunu 
Genelkurmay Başkanlığı, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Bilimsel Denetleme Kurulundan da yeteri ka
dar üye almak suretiyle denetler 
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Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bö
lüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, de
kan ve Gülahne As'kerî Tıp Akademisi Komutanı ta
rafından izlenir ve denetlenir. 

BAŞKAN — «Genelkurmay ıBaşkanlığı» ibaresi
ni «ayrıca» kelimesinden evvele, başa alsak daha iyi 
olacak : 

«Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, eğitim, Öğretim 
ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca 
ve anailkelere uygunluğunu, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Bilimsel Denetleme Kurulundan yeteri 
kadar üye almak suretiyle de denetler» şeklinde. 

, ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
«Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, eğitim, öğretim ve 
diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen 'amaca ve 
anailkelere uygunluğunu, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Bilimsel Denetleme Kurulundan yeteri kadar 
üye almak suretiyle de denetler.» 

BAŞKAN — Anailkeler 5 inci maddede yazılı : 
«a) öğrencilere Atatürk inkılâpları ve İlkeleri 

doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet 
bilincinin kazandırılması sağlanır. 

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı 
kendimize has şekil ve özellikleri korunarak gelişti
rilir ve öğrenciler, millî birlik ve beraberliği kuvvet
lendirici ruh ve irade gücü kazandurılır» şeklinde ana-
ilkeler devam ediyor. 

Amaç da 1 inci maddede yazılıdır. 
Yani bu amaç ve ilkelere uygunluğunu denetler. 
Bu son şekliyle 37 nci madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı?. Yoktur. 
37 nci maddeyi, yeniden !bu şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

38 inci maddeyi tekrar Okutuyorum : 
Bilimsel denetim 
MADDE 38. — öğretim elemanlarının bilimsel 

yönden denetlenmeleri kuruluş, görev ve işleyişi yö
netmelikle tespit edilecek «Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Bilimsel Denetleme Kurulu» tarafından, eği
tim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayım, seminer, 
klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üze
rinde yapılır. 

Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölü
mün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faa
liyetleri ile, gelecek yıldaki çalışma planını belirten 
bir raporu bağlı bulunduğu dekana veya enstitü mü
dürüne veya yüksekokul müdürüne sunar. Bunlar da 
raporlarını Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komuta

nına gönderirler. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ko
mutanı bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek Ge
nelkurmay Başkanlığına sunar. 

Her öğretim elemanı 'bilimsel 'araştırmalarının, 
yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminer
lerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışın
da yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer ör
neğini bağlı bulunduğu birim yöneticisinin aracılığı ile 
dekanlığa sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eser
lerin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sa
hibine tanıdığı haklar saklıdır. 

öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gül
hane Askerî Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 
„ Buyurun. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh-
' tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 

sondan ikinci fıkrada «birer örneğini bağlı bulundu
ğu birim yöneticisinin aracılığı ile dekanlığa sunmak 
zorundadır» denilmiş. Müsaade ederseniz, bu kısmı, 
«Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına sun
mak zorundadır» şeklinde yazalım; çünkü ileride 
yüksekokul da olacak doğrudan Komutanlığa bağlı 
olarak, enstitü de olacak. 

BAŞKAN — Yani «dekanlığa» kelimesi silinecek, 
«Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına» ya
zılacak. 

Ayrıca dekanlığa da sunmasınlar mı?. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER '(İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
zaten «bulunduğu birim yöneticisinin aracılığı ile» 
diyoruz; dekan varsa dekana, dekan da komutana; 
enstitü ise enstitü müdürüne, enstitü müdürü de ko
mutanına sunacak. 

BAŞKAN — «iBirim yöneticisinin aracılığı ile» 
dedik; ama dekan birim yöneticisi değildir; onun 
için, «birim yöneticisinin aracılığı ile dekanlığa ve 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına sun
mak zorundadır» şeklinde yazmak lazım. Hem oraya, 
hem oraya sunmalı. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sağlık Bilimleri Enstitüsü de var efendim, 
orada da araştırma yapılıyor, çalışmalar yapılıyor; 
onun da müdürü var. Onun için ikili birim aracılığı 
ile sunması lazım. 

BAŞKAN — Birimden kastınız dekanlık; yani fa
külte ve enstitü müdür?. 
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TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bölüm değil; birim, enstitü ve fakültedir efen
dim. 

BAŞKAN — Onun ismi 'birim değil ki, böyle bir 
tarif yapmadık. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bölüm de girebiliyor; bölüm, anabilim dalı; dekan, 
enstitü müdürü; bu ifade hepsini kapsayabilir. 

BAŞKAN — O zaman bu ifadeye «birim yöne
ticisi» demeyelim, anlam karışır; «bağlı bulunduğu 
yüksekokul, enstitü ve fakülte yöneticisinin aracılığı 
ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına 
sunmak zorundadır.» 

Üçüncü fıkrayı bu şekilde okutuyorum : 
«Her öğretim elemanı bilimsel araştırmalarının, 

yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminer
lerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışın
da yapılan bilimsel kongrelerdek'i tebliğlerin birer 
örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul, enstitü ve fa
külte yöneticisinin aracılığı ile Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Ya
yımlanmayan eserlerin daktilo ile yazılmış birer kop
yası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka
nununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.» 

BAŞKAN — Tamam. 

38 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yoktur. 

Son okunan şekliyle -3 üncü fıkrayı okuttuk- mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
Öğretim ve öğrenciler 

(Lisans düzeyinde öğretim 
MADDE 39. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sinde öğretim parasız yatılıdır, öğrencilerin yönetme
likte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki 
yükseköğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana-
ilkelere göre aşağıdakL-şekilde düzenlenir 

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisıinde kuruluş 
özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim, öğ
retim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla il
gili esaslar, yönetmelikte gösterilir. 

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim ve 
öğretim yapan diğer sivil yükseköğretim kurumları 
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ile eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan un
vanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılma
sı hususu, Yükseköğretimi Kurulunca düzenlenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü ile Askerî Tıp Fakültesinden mezun olan
lar, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı terasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere 
sahip olurlar. 

c) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı As
kerî Tıp Fakültesi ile lisans düzeyindeki diğer yük
seköğretim kurumlarından mezun olanlar, 926 sayılı 
Türk (Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri
ne göre muvazzaf teğmen nasbedilirler. 

BAŞKAN — «Gülhane Askerî Tıp Akademisine 
bağlı Askerî Tıp Fakül'tesi»ni anladım; yalnız «ile li
sans düzeyindeki diğer yükseköğretim kurumlarından 
mezun olanlar» kısmını anlamadım. Bu kurumlar 
hangileri oluyor?. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, şu anda böyle kurumlar yok; şayet kurulursa 
diye koyduk. 

BAŞKAN — Evet. 
39 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİ NERSİN — Efendim, 

biraz evvel Akademi Komutanının temas ettiği husus, 
acaba bu maddenin (b) fıkrasında Yükseköğretim Ku
ruluna verilen yetkiler dolayısıyla sınırlanır mı; yani 
not verme ve geçme konusu? 

«b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim ve 
öğretim yapan diğer sivil yükseköğretim kurumları 
ile eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan 
unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sa
yılması hususu, Yükseköğretim Kurulunca düzenle
nir» dediğine göre, söylediğim hususu bağlar gibi geli
yor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mad
denin devamında «Öğretim süresi» kenar başlıklı 
40 inci madde var; daha rahat anlaşılır. 

BAŞKAN — «Güllhane Askerî Tıp Akademisi ve 
bağlı birimlerin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim 
ve öğretim yapan diğer sivil yükseköğretim kurum
ları ile eşdeğer olması (burada kasıt seviyenin aynı 
olması) ve öğrenimden sonra kazamla unvanların aym 
ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu, 
Yükseköğreitm Kurulunca düzenlenir». 

Bu fıkranın derslerle ilgisi yok. 
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TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, müteakip madde çok 
açık. 

BAŞKAN — O husus 40 inci maddede belirtilmiş, 
öğretim süresi orada var. Burada, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi ile bağlı birimlerinin aynı meslek ve 
bilim dallarında eğitim ve öğretim yapan diğer sivil 
yükseköğretim kurumlan ile eşdeğer sayılması hususu 
belirtilmiş. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Muadelet öngörülmüş, 

ORGENERAL NURETTİ NERSİN — O mana
nın içerisine öbürü de girmesin diye konulmuş. Öbür 
maddede varsa, mesele yok. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Çok ayrıntılı bir şekilde var Komutanım, 
müteakip madde çok ayrıntılı. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 
Öğretim süresi 
MADDE 40. — Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde 

öğretim ve eğitim süresi diğer tıp fakülteleri öğretim 
ve eğitim süresi kadardır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin kuruluşundaki 
yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü 
düzeydeki azamî öğretim süresi 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 44 üncü maddesine göre, benzer 
fakülte, enstitüs ve yüksekokulların eğitim ve öğretim 
süreleri dikkate alınarak bu kanundaki esaslara göre 
çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, lisans ve 
lisansüstü düzeyinde öğrenim gören1 öğrenciler, derslere 
devam etmek zorundadırlar, iki yarı yılda mazeretsiz 
toplam otuz günden fazla eğitim ve öğretime veya 
tatbiki eğitim döneminin üçte birine mazeretsiz ka
tılamayan öğrenciler, o öğretim ve eğitim yılını 

.(kaybederler. Sağlılk yönünden mazeretleri nedeniyle 
eğitim ve öğretime (katılamayanlara yapılacak işlem 
yönetmelikte belirlenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde'ki eğitim ve 
öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarına 
ilişkin ilkeler, bu Kanun esasları dahilinde çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş 
hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim ve öğ

retime ara verilebilir veya süresi kısalitılabilir. Bu 
nedenle eksik öğrenim görenlere uygulanacak ilke ve 
esaslar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — 40 inci maddenin 3 üncü fıkrasında, 
«eğitim döneminin üçte birine mazeretsiz olarak ka
tılamayan öğrenciler» deniliyor. «Katılamayan» keli
mesi yerine «katılmayan» kelimesi konulacak. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Katılamayan öğrenciler de var; elinde olmadan, 
sağlık nedeniyle katılamayanlar da var; fıkranın de
vamında belirtiliyor, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yine 4 üncü fıkrada, «bu Kanun 
esasları dantelde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir» 
deniliyor ki, işte bunun yönetmelikle yapabilirsiniz; 
bu fıkra cevaz veriyor gibi geliyor. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yalnız burada Askerî Tıp Fakültesi
nin tüm öğrenim süresinin sekiz yıl olduğunu kanun 
maddesi olarak belirlemekte yarar var. 

Bu süreyi bazen dokuz yıl, hatta on yıl yapan 
üniversiteler de vardır; ama bu bizim için sakıncalıdır. 
Bir sınıfta iki seneyi kabul etmişizdir ve geçen ka
nunda da bu süreyi sekiz yıl olarak kabul etmiştik. 

BAŞKAN — O zaman yukarıdaki ikinci fıkrada 
şöyle diyelim: 

«Gülhane Askerî Tıp Akademisinin kuruluşundaki 
yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü 
düzeyindeki azamî öğretim süresi sekiz yıldır.» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Baş tarafa 'koyalım, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde 
öğretim ve eğitim süresi sekiz yıldır» diyelim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Azamî 8 yıldır» dersek olur herhalde. 

BAŞKAN — Hayır dokuz yıldır. 
SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurulu Temsilci

si) — Yarısı kadar. 
BAŞKAN — Yarısı kadardır, % 50'dir. Sekiz yıl 

değil, dokuz yıldır. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bizim için hiçbir sakınca yoktur. 
Emir buyurursanız «9 yıl» denilmesi bizi de rahatlatır. 

BAŞKAN — Hayır, diğer öğretim kurumlarında 
öyle. O zaman buraya kimse gelmez. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet, 
öyle efendim.. 
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BAŞKAN — % 50'si kadardır. I 
VECDİ GÖNÜL (ihtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade ederseniz, eğer 2547 sayılı I 
Kanuna paralel olacaksa, burada önce eğitim süresi
nin altı yıl olduğunu belirtmek lazım; ondan sonra I 
iki yıllık bir ek süresi var. I 

BAŞKAN — Doğru, süre atı yıldır. I 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Eğer son sınıfta 
üç dersten kalmışsa, onlarin öğrenim süresi dokuz 
yıl oluyor, başka takdirde olmuyor. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Evet, 
paralelliğin faydası var. I 

BAŞKAN — O şekilde düzeltelim. 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (ihti

sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, I 
zaten «44 üncü maddesine göre, benzer fakülte, enstitü I 
ve yüksekokulların eğitim ve öğretim süreleri dikkate 
alınarak» dedik. I 

44 üncü maddede Sayın Gönül'ün arz ettiği husus
lar var. 

BAŞKAN — Varsa mesele yok. O zaman yazmaya 
gerek yok Sayın Kolan. I 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Gerek yok. I 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Süreyi I 
kısaltalım diyorlar da, o bakımdan. I 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Süreyi kısaltalım. I 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Aynı madde var. I 

BAŞKAN — Hayır kısaltmayalım; «8 yıl» olmaz, I 
aynen «9 yıl» olarak kalsın. I 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — I 
Hayır efendim, kısaltmayalım. I 

BAŞKAN — Çünkü, bu yükseköğretimdir. Lise- I 
lerimiz de öyledir, yükseköğretim de öyledir. Yani I 
Millî Eğitimle veya üniversitelerimizle aynı seviyede- I 
dir. I 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — I 
Arada fark olmaması lazım. I 

TÜMGENERAL- M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde- I 
sine atıf yapıldığına göre mesele kalmıyor.. , | 
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BAŞKAN — Eğer buraya süre koyarda oraya 
bağlantı yapmazsak, yarın 2547 sayılı Kanunda bir 
değişiklik yapılır; o zaman bu kanunda da bir deği
şiklik yapmak gerekebilir, zor olur. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN ((Koordina
tör) — Bu şekliyle kalsın, bu haliyle 44 üncü mad
deyi karşılıyor. 

BAŞKAN — «Gülhane Askerî Tıp Akademisin-
deki eğitim ve öğretim süresiyle» diye başlayan fık
ra dediğinizi karşılar. Zaten süreyi yönetmelikte 44 
üncü maddeye göre teferruatlı olarak orada yazaca
ğız. «Sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin ilke
ler, bu kanun esasları dahilinde çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir» hükmüne göre, ders geçmenin ol
madığını ve diğer hususları yönetmelikte belirtecek
siniz., 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — 'Buraya koyabilirsek daha iyi olmaz mı, Sa
yın Cumhurbaşkanım? 

«Sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esaslarına 
ilişkin ilkeler» diye düzeltelim. 

iBAŞKAN — Evet, «Sınav, değerlendirme ve sı
nıf geçme esaslarına ilişkin ilkeler, bu Kanun esasla
rı dahilinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir» 
şeklinde düzeltiyoruz. Şimdi daha iyi oldu; fıkraya 
sınıf geçme sistemini de koyduk. Yani ders geçme 
değil sınıf geçme sistemi uygulanacaktır. 

4 üncü fıkrayı değişik şekliyle okutuyorum : 
Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve 

öğretim süresiyle sınav, değerlendirme ve sınıf geç
me esaslarına ilişkin ilkeler, bu Kanun esasları dahi
linde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

/Buyurun. 

KORGENERAL MUHİTTİN FtöUNOĞLÜ 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Saym Cumhurbaşka
nım, müsaade buyurursanız son fıkrada bence bir 
noksanlık var. 

Şimdi sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerin
de eğitim ve öğretime ara verilebileceği veya sürenin 
kısaltılabileceği hükmü var. .Burada bir yatay veya 
dikey geçiş söz konusu olabilir. Çünkü, biz Gülha-
ne'de eğer öğrenime ara verirsek talebeler açıkta ka
lacak. 'Bu durumda bu öğrencilerin üniversitede tu
tulması söz konusu olabilir. . 

BAŞKAN — İşte o hususu belirlemiş; «Bu nedenle 
eksik öğrenim görenlere uygulanacak ilke ve esaslar 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir» denilmiş. 
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KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — O, eksik öğrenimle il
gili, Sayın Cumhurbaşkanım; bu, öğrenime devam 
etme konusu ile ilgili bir husus. 

BAŞKAN — İyi ya, öğrenime devam etmedi; 
mesela ikinci sınıftakider, üçüncü sınıftakiler; nereye 
gitsin? Yükseköğretim Kurulu bunları üniversitelere 
dağıtacak. İşte onu Yükseköğretim Kurulu tespit 
edecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
" tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, 42 nci maddede 

bu husus var. 
BAŞKAN — Yalnız burada «olağanüstü hal» 

ve «sıkıyönetim» ibarelerini koyalım mı? 
Seferberlik ve savaş halini anladım; ama biz anar

şik olaylardan dolayı da sıkıyönetim ilan ediyoruz. 
Bir sel felaketi oluyor; olağanüstü hal ilan ediyoruz. 
O zaman da öğretimi kısaltacak mıyız?. 

«Seferberlik ve savaş hali» demek lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Beşinci ve altıncı sınıflar felaket 
bölgesine sevk edilir. 

BAŞKAN -r- O olmaz.. Niye sevk edilsin? Devle
tin bu kadar kuruluşu varken, bu kadar tıp fakülte
leri varken Gülhane'ye mi kaldı, biz mi kurtaraca
ğız yani? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Gülhane'nin bulunduğu bölgede, Allah ko
rusun, bir deprem oldu, olağanüstü hal ilan edildi; 
fakülte artık tahsile devam edebilecek durumda de
ğil. 

BAŞKAN — Yıkılmıştır artık, bunu yazmaya 
gerek yok; elbette ki başka yerlere devredilecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Efendim, bunu bir boşluk kalmasın diye dü
şünmüştük. Siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünün tehlikeye düşmesi ve benzeri hu
suslardan dolayı olağanüstü hal ilan edilebilir. İşte 
şimdi Türkiye'nin her tarafında sıkıyönetim var. Tür
kiye'de bundan daha kötü durum olur muydu; hiç
bir öğretim kurumunun öğrenimini kısıtlamadık. 

Sadece «seferberlik ve savaş hali» demek lazım. 
Bizim Harpokulu Kanunumuzda da öyledir. Ancak sa
vaşta bu kısa öğretime gidilebilir. Liselerimizde de öyle
dir. Mesela son sınıflar hemen Harpokuluna geçirilir, 
Harp Okulunun üçüncü ve dördüncü sınıfları subay 
olarak istihdam edilir; ondan sonra eksik kalan öğre
nim tamamlattırılır, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
belki bunlara da görev verilecek; son sınıftaki veya 
ondan bir evvelki sınıftaki öğrencilere görev verilir. 

BAŞKAN — İşte bu fıkra o hususu belirtiyor, 
«Seferberlik ve savaş haMerinde Genelkurmay Baş
kanlığınca, eğitim ve öğretime ara verilir.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğitim 
ve öğretime birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ara 
verilmez; ama bilmiyorum... 

BAŞKAN — Altıncı sınıflar belki çıkarılır. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bizim arzımız da öyleydi 
efendim. 

SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurulu Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu gibi hallerde 
hatta sivil üniversitelerde bile belki eğitim ve öğreti
me ara verilebilir, 

BAŞKAN — Tabiî, seferberlik ve savaş halle
rinde sivil yüksekokul ve fakültelerde de eğitim ve 
öğretime ara verilebilir, 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
t ö r ) — Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz gibi 
«Olağanüstü hal, sıkıyönetim» ibaresini çıkaralım. 

BAŞKAN — Bu maddenin son fıkrasındaki 
«Olağanüstü hal, sıkıyönetim» ibaresini çıkaralım. 

40 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Yapılan bu iki yerdeki düzeltme ile maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Gülhane Askerî Tıp Akademisine giriş 
MADDE 41. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi

nin lisans düzeyindeki öğretim programlarına, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesine 
göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sına
vını kazanan, askerî veya sivil liselerden mezun öğ
renciler alınır. Alınacak öğrencilerle ilgili diğer şart
lar yönetmelikte gösterilir. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisine, Genelkurmay Başkanlığının muvafaka
ti ve Bakanlar Kurulu Kararı üzerine yapılacak iki
li anlaşmalarla kabul edilirler. Anlaşma yapılması
nın mümkün olmadığı hallerde, Bakanlar Kurulu 
kararı ile yetinilir. 

BAŞKAN — «Anlaşma yapılmasının mümkün 
olmadığı hallerde» diyor. Bu cümleyi açıklar mısı
nız? 
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KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaade ederseniz arz edeyim. 

. Mesela; Suriye ve Yunanistan'da bulunan Türk 
yurttaşlarımız var, onların tahsil yapabilmesi için il
gili ülkelerle ikili anlaşma yapılması lazım, 

Böyle bir anlaşma Yunanistan'la yapılamayaca
ğına göre, onlar Bakanlar Kurulu kararıyla bu gibi 
okullarda okuyabilecekler. 

BAŞKAN — Zaten bununla ilgili kanunu çıkar
dık. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN '(Koordina
tör) — "Sayın Cumhurbaşkanım, o çıkardığımız ilk 
ve ortaöğretimle ilgiliydi efendim. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. • 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 
Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş 
MADDE 42. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sine Dağlı yükseköğretim kurumlarından yönetmelik
te belirtilen disiplin nedenleri hariç diğer nedenlerle 
ayrılanların diğer yükseköğretim kurumlarına yatay 
ve dikey geçişlerinin yapılmasına ait esaslar Yüksek
öğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

BAŞKAN -— Maddeyi şu şekilde düzenleyebili
riz: 

«Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek
öğretim kurumlarından yönetmelikte belirtilen disip
lin nedenleri hariç diğer nedenlerle ayrılanların ve 
seferberlik ve savaş hallerinde diğer yükseköğretim 
kurumlarına yatay ve dikey geçişlerinin yapılmasına 
ait esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından düzen
lenir.» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız İjöyle bir iba
re yönetmelikte konmaz; aynı şeyin bütün kapsamı 
yönetmelikte konabilir. Disiplin nedeni hariç demiş; 
sağlık, seferberlik ve benzeri :*edenleri serbest bırak
mış. 

BAŞKAN — Buraca «yönetmelik» demiyoruz ki. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleri 
hariç» diyoruz, bunun dışındaki nedenlerde yatay 
ve dikey geçiş serbest bırakılmış 

BAŞKAN — Ama bu dediğiniz normal zaman
larda. 

Mesela, hastalık nedeniyle ayrıldı, sonra döndü; 
bu öğrenci 'diğer yükseköğretim kurumlarına geçebi
lir; fakat disiplin sebebiyle ayrıldıysa başka bir yük
seköğretim kurumuna geçemez. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle önemli bir 
konuyu arz etmek istiyorum, 

Malumuâliniz; biz; dışarıdaki bütün öğrencileri 
Gülhane Askerî Tıp Fakültesine aldık. Şimdi o öğ
renciler, o zaman yaptıkları anlaşma icabı, «Biz si
zin kanuna tabi değiliz» deme eğilimini göstermeye-
başladılar ve böylece de akla hayale gelmedik disip
linsiz davranışlarda bulunmaya başladılar, sırf okul
dan atılıp, istedikleri ilk fakülteye dönebilmek için. 
Bu yüzden iki kişi evlendi hatta birisi bir ay izin 
tecavüzü yaptı, ondan sonra evlendi; diğeri de izin 
tecavüzü yapmaksızın evlendi ve kendisini «Ben ev
lendim» diye ihbar etti. 

Diğer öğrenciler de her gün bir olay çıkarıp, Gül
hane Askerî Tıp Fakülteşjnden ayrılmak istiyorlar. 

Acaba bu vesileyle, «Gülhane Askerî Tıp Fakül
tesine alınan bütün askerî öğrenciler Gülhane Aske
rî Tıp Fakültesi kanunlarına tabidir» şeklinde bir hü
küm koyabilir miyiz? Bu bizi rahatlatıp 

Arz ederim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabii 
Gülhane Askerî Tıp Fakültesi kanunlarına tabi ola
caklar, başka nereye tabi olacaklar? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Komutanım, eski kanuna göre ve diğer anlaş
maya göre efendim, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gülhane 
Askerî Tıp Fakültesine alınır alınmaz, tabiatiyla bu
nun kanunlarına tabi olacak, değilse gelmesin. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Açıklık kazandırırsak, rahatlarız efendim. 

BAŞKAN •— Bunların hepsini aldık mı? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Evet efendim, hepsini aldık, kimse kalmadı. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — (Bunu geçici maddeye ilave edebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Bu öğrenciler kaçıncı sınıfta iken 
evleniyorlar, herhalde 16 ncı sınıfdayken evlenirler?.. 
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TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN [ 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, 3 üncü sınıfta evlenen var. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — O mah
sus okuldan ayrılmak için yapıyordur. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Evet efendim. I 

BAŞKAN — O zaman onun bu davranışı disip
linsizlik oluyor. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Efendim, ben hukukçulara sordum; «üç ay hapis ve
ririz, sonra okuldan atarız. O da gider İstanbul Cer
rahpaşa Tıp Fakültesine devam eder» dediler. 

Eğer bu maddeyi getirirsek bu mesele çözümle
nir, 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU 
{Genelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, aslında 2336 sayılı Kanuna göre, bu şekilde 
evlenen varsa yatay veya dikey hiçbir fakülteye ge
çemez, diğer bir fakülteye geçmemesi gerekiyor; I 
nasıl geçiyorlar bilmiyorum. Halen yürürlükteki ka- I 
nun bu .şekilde efendim. j 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Dışarıdan alamayacak efendim. j 

BAŞKAN — Dışarıdan alamayacak; ama bunlar 
yüksekokul ve fakülte askerî öğrencisiydi, sivil de- I 
ğildi ki, yine üniformalıydı. I 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU 
— (Genelkurmay Temsilcisi) — Müsaade ederseniz I 
arz edeyim efendim. I 

2336 sayılı Kanunun 16 nci maddesindeki «Aynı I 
bilim dalında öğretim yapan diğer fakültelerdeki as- I 
fcerî tıp öğrencilerinin Gülhane Askerî Tıp Fakülte- I 
sine yatay ve dikey geçişlerinin ne yolda yapılacağı 
Akademi Profesörler Kurulunun görüşleri alınarak I 
Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir hükmüne gö
re düzenlendi ve şimdi onlar Gülhane Askerî Tıp I 
Akademisinin öğrencisi oldular. Orada «öğrenim sü- I 
resi içinde evlenenler derhal okuldan çıkarılır, as- I 
ker edilir ve hiçbir surette diğer fakültelere yatay ve 
dikey geşiç yapamaz» diyor. O halde bu maddeye gö
re evlenen bir askerî öğrenci derhal okuldan atıla- I 
oafc ve hiçbir surette diğer fakültelere alınmayacak- I 
lardır. I 

BAŞKAN — «Gülhane Askerî Tıp Akademisine 
bağh yükseköğretim kurumlarından yönetmelikte be- I 
lirtilen disiplin nedenleri ve evlenmeler hariç» diye- I 
lim. j 

— 516 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kanu
nun maddesini de belirtelim. 

BAŞKAN — Evlenmeyi disiplinsizlik kabul et
miyorsa, ki bence disiplinsizliktir; ama bakarsınız 
hukukçular «Hayır, bu hareket disiplinsizlik değil
dir, bu kişinin evlenmesi gerekiyor» diyerek, beraat 
ettirebilirler. Onun için «evlenmeler hariç, diğer ne
denlerle ayrılanlar» diyelim. Disiplinsizlik dışında 
diğer nedenler ne olabilir; sağlık nedeni olabilir. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sağlık nedenini zaten kabul etmiştiniz, zatıâliniz de 
'bilhassa müdafaasını yapmıştınız. 

BAŞKAN — O zaman bu hükmü 42 nci madde
ye koyalım, geçici maddede de buna tabi oldukları
nı belirtelim. 

CABÎP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Gelen öğrencilerin hepsinin bu kanuna tabi olduğu
nu geçici maddeyle belirtelim. 

ORGENERAL NURETTİN ER/SİN — Geçici 
maddeye değil efendim. 

BAŞKAN — Ama geçici madde muayyen bir 
süre için vardır, ondan sonra yoktur. Şimdi artık bu 
şekilde öğrenci alınmıyor. Bunlar vaktiyle alınmış
lar; öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
bugünkü kanuna göre aldığımız öğrenciler de aynı 
şeyi yaparlarsa o zaman ne olacak 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Onunla ilgili madde var efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O mad
de yeterli mi? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Yeterli efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — İzinsiz evlenemezler efendim. 

ıBAŞKAN — Zaten bu öğrencilere evlenmesi için 
izin verilmez ki. Yani talebe olduğu sürece evlene-
mez. 

42 nci maddeyi şu şekilde düzenleyelim: 
«Gülhane Askerî Tıp Akademisine 'bağlı yüksek

öğretim kurumlarından yönetmelikte belirtilen disip
lin nedenleri ve evlenmeler hariç...» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Eğitim ve öğretim sırasındaki evlenmeler» 
demek daha doğru olur efendim. 
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BAŞKAN — Zaten öğrenim görüyor, okuldan 
ayrılmamış ki. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bu maddede bir tek «öğrenci» kelimesi yok 
efendim. 

BAŞKAN — Gerçekten yok. 
«Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek

öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden yönet
melikte belirtilen disiplin nedenleri ve evlenenler 
hariç diğer nedenlerle' ayrılanların diğer yükseköğ
retim kurumlarına» diyor. Burada iki defa «diğer» 
kelimesi geçiyor. Onun için «diğer yükseköğretim ku
rumları» yerine «başka yükseköğretim kurumlanna» 
diyelim. 

Ayrıca «evlenenler ile yönetmelikte belirtilen di
siplin nedenleri hariç» şeklinde olsun. 

Bu şekliyle yeniden okutuyorum: 
MADDE 42. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sine bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyan öğ
rencilerden evlenenler ile yönetmelikte belirtilen di
siplin nedenleri hariç diğer nedenlerle ayrılanların 
başka yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey 
geçişlerinin yapılmasına ait esaslar Yükseköğretim 
Kurulu tarafından düzenlenir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, çok zorlayıcı bir 
madde oldu. Müsaade ederseniz şöyle desek; «Gül
hane Askerî Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim 
kurumlarında okuyan öğrencilerden evlenenler ile 
yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleri ile ayrılan 
lar başka yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey 
geçiş yapamazlar.» 

Bunlar dışındaki ayrılma nedeniyle gidenlerin du
rumu Yükseköğretim Kurulunca düzenlensin efer 
dim. 

BAŞKAN — Evet onu belirtmek lazım. Çünkü 
«hariç» dedik, ama öteki öğrenciler ne olacak? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Bunlar dışındakileri de yönetmeliğe bağlamak la
zım. 

ıBAŞKAN — Evet, doğru, onu kesin olarak söy
lemek lazım. 

IBu maddeyi o şekilde yazalım. 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

. (Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, eski kanunda «er ölür» di
ye açık bir ifade vardı; bu da bağlayıcı ve disiplini 
sağlayıcıdır. 

iBAŞKAN — Er olur, zaten subay olamaz ki. 
Eskiden lise mezunları yedek subay olurdu da on
dan. Bu çok eskidir. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Biz bunu 1981 yılında koyduk. 

BAŞKAN — Akademiyi hitirmemişse ve oradan 
başka fakülteye de geçememişse, o artık er olur. Fa
külteyi bitirmeyen bir insan yedek subay olamaz. 
Hatta fakülteyi bitirenler bile er oluyor; kurayı çe-
kemezse er oluyor. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
«Tıp fakültesinin dışındaki bir fakülteye geçememe
si için» desek nasıl olur acaba? 

BAŞKAN — Zaten «Başka yükseköğretim ku
rumlarına yatay ve dikey olarak geçemez» dedik. 
Yani yalnız tıp fakültesi demedik. Tekrar imtihana 
girer, tabiî onu takip etmek zordur; ama başka yük
seköğretim kurumlarına naklen geçemez. 

Hatta, imtihana da giremez. Zannederim liseyi 
bitirdikten sonra üç dört sene geçmişse imtihana gi
remiyor, değil mi? 

. SERVET BİLİR (Yükseköğretim IKurulu Tem
silcisi) — O hükmü kaldırdık efendim, şimdi hepsi 
imtihana giriyor. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, özür dilerim, bir açıklık 
kaldı. 

öğrenci buradan kendisini kovdurdu, gitti ve tek
rardan sınava girdi ve başka bir tıp, eczacılık, dişçi
lik fakültelerinden birisine girdi. Ama öğrenci bize 
o kadar büyük bir disiplinsizlik ve aykırılık yap
mıştır ki, kendisini bizden kopmak için zorlamıştır. 

BAŞKAN — Bu öğrenciyi ne yapalım? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
daha sonra gelecek olan 45 inci maddede bununla il
gili hüküm var: «Kendisine Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinden çıkarılma cezası verilen öğrenciler, 
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki başka bir yük
seköğretim kurumuna alınmazlar.» 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki o; ben başka 
yükseköğretim kurumundan bahsediyorum; yani ile
ride, Allah korusun, bir anarşi ortamı içerisine giril
diği anda bunlar kendilerini bir eyleme itebilirler. 
Korkumuz o efendim. 
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BAŞKAN — Bu madde, yatay ve dikey alınıp 
alınmama konusu, yani diğer yükseköğretim kurum
larına geçiş konusudur. 

Sizin konunuza 45 inci maddeye geldiğimiz za
man değiniriz. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
ayrıca 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi (c) ben
dinde; «Türk Ceza Kanununun 2 ncjJkitabının birin
ci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işle
nen cümümler sebebiyle hüküm giyenler yükseköğ
retim kurumuna giremezler» deniyor. 

BAŞKAN — Onlar tabiî yükseköğretim kurum
larına alınmazlar. IBurada öğrenci kendisini attırıyor. 
Suçlar işliyor, disiplin notunu yüzün altına, sıfıra dü
şürüyor. Her gün bir suç işliyor. Ondan sonra atılı
yor. Belli ki, okuldan zoraki çıkmak istiyor. Onları 
yükseköğretim kurumlarına almayalım diyorlar. 

O konuyu 45 inci madde geldiği zaman konuşu
ruz., 

42 nci maddeyi yeni düzenlenmiş şekliyle okutu
yorum: 

«Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş 
MADDE 42. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sine bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyan öğ
rencilerden evlenenler ile yönetmelikte belirtilen di
siplin nedenleri ile ayrılanlar başka yükseköğretim 
kurumlarına yatay ve dikey geçiş yapamazlar. Yö
netmelikte yukarıdaki nedenlerie aynlanlann dışında 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinden ayrılanların ya
tay ve dikey geçişlerinin yapılmasına ait esaslar Yük
seköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

(BAŞKAN — Burada «Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinden ayrılanlar» şeklinde değil; «Gülhane As
kerî Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim kurumla
rından ayrılanlar» dememiz lazım. 

TÜMGENERAL M. (SUAT EREN (Koordina
tör) — «Yukarıdaki nedenlerle ayrılanların..,» 

IBAŞKAN — «Yukarıda sayılan nedenler dışın
da ayrılanların» diyelim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN {İKoordina-
tör) — «Yukarda sayılan nedenler dışında ayrılan 
Öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarına yatay 
ve dikey geçişlerinin yapılmasına ait esaslar, Yüksek
öğretim Kurulu tarafından düzenlenir.» 

BAŞKAN— Tamam. 
Yalnız, şimdi okuduğunuzda «yönetmelik» lafı 

var mı? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Baştan okuyorum, Sayın Cumhurbaşkanım; 

«Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek
öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden evlenen
ler ile, yönetmelikte belirtilen disiplin nedenleri ile 
ayrılanlar başka yükseköğretim kurumlarına yatay 
ve dikey geçiş yapamazlar. Yukarda sayılan nedenler 
dışında aynlan 'öğrencilerin başka yükseköğretim 
kurumlarına yatay ve dikey geçişlerinin yapılmasına 
ait esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzen
lenir.» 

BAŞKAN — Onların dışındaki nedenler gene yö
netmelikte gösterilecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Gene yönetmelikte gösterilecek efendim. Bu
radaki yönetmelik maddesinde de ayrıca var efen
dim. «Öğrencilerin ve eğitim elemanlarının disiplin 
esasları» diye bir yönetmelik var efendim. 

IBAŞKAN — Var tabiî orada. 
42 nci maddeyi bu son şekliyle yeniden okutuyo

rum: 
«Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş 

MADDE 42. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
sine bağlı yükseköğretim kurumlarında okuyan öğ
rencilerden evlenenler ile, yönetmelikte belirtilen di
siplin nedenleri ile ayrılanlar başka yükseköğretim 
kurumlarına yatay ve dikey geçiş yapamazlar. Yu
karda sayılan nedenler dışında ayrılan öğrencilerin 
başka yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey ge
çişlerinin yapılmasına ait esaslar, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından düzenlenir.» 

BAŞKAN — Evet, şimdi oldu, 
Bu son okunan metin üzerinde söz almak iste

yen var mı? Yok. 
42 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ders kitapları ve teksirlerin basılması 
MADDE 43. — 'Ders kitaplarının ve teksirleri

nin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek 
telif haklan Genelkurmay Başkanlığınca düzenle
nir. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Lisansüstü öğrenim. 
MADDE 44. — Lisansüstü öğrenimin usul ve 

şartları : 
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a) Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde yüksek lisans, 
doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak iste
yenler, Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek 
esaslar dikkate alınarak hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilen ilkelere göre Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Komutanlığınca açılacak sınavla seçilirler. 

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisansüstü 
öğretime başlayan personelin görevleri yönetmelikte 
gösterilir. Ancak, askerî personelin 'lisansüstü öğre
time başlayabilmesi için temel askerî eğitim ve öğ
retimi müteakip, fiilen en az iki yıl kıta, kurum ve 
karargâhlarda hizmet yapmış olmaları şartı aranır. 
Bu süre, (gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca 
kısaltılabilir., 

c) Sivil tabipler, ilgili kanunlardaki şartlara uy
maları ve eğitim, öğretim süresi kadar Türk Silah
lı Kuvvetlerinde mecburî hizmet yapmaları şartı ile 
gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçeve
sinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uz
manlık eğitim ve öğretimine tabi tutulabilirler. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Disiplin hükümleri 
MADDE 45. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

sine bağlı yükseköğretim kurumlarına alınan her 
öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar 
için disiplin notundan ne miktar düşüleceği, yönet
melikte gösterilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek
öğretim kurumlarındaki öğrencilerin okuldan çıkma 
ve çıkarılmaları, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren 
bir ay içinde askerî öğrenci niteliğini kazanamadık
ları anlaşılanlar yönetmelikte belirlenecek esaslar da
hilinde okuldan çıkarılırlar. 
, Gülhane Askerî Tıp Akademisinden çıkarma ka

rarı bütün yükseköğretim kurumlarına, , Yükseköğ
retim Kuruluna, emniyet makamları ve ilgili asker
lik şubelerine bildirilir. Kendisine, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisinden çıkarılma cezası verilen öğrenci
ler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki başka bir 
yükseköğretim kurumuna alınmazlar. 
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İBAŞKAN — Yalnız, «Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesindeki başka bir yükseköğretim kurumuna 
alınmazlar» olmaz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — O zaman 42 nci madde ile çelişir efendim. 

. BAŞKAN — Yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesindekilere değil, başka yükseköğretim kuru
muna da alınmazlar. 

ORAMİRAL NEJAT TÖMER — «Çıkarma 
kararı bütün yükseköğretim kurumlarına bildirilir» 
diyor. O zaman niye yazalım hepsini? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) —• Komutanım, «Türk Silahlı Kuvvetleri bünye
sindeki» ibaresini silelim ve sadece, «başka bir yük
seköğretim kurumuna alınmazlar» diyelim; o zaman 
42 nci maddeyle de paralel olur efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, paralel olur, 
Yani şöyle olacak; «Gülhane Askerî Tıp Akade

misinden çıkarma kararı bütün yükseköğretim ku
rumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, emniyet ma
kamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Kendi
sine, Gülhane Askerî Tıp Akademisinden çıkarılma 
cezası verilen öğrenciler, başka bir yükseköğretim 
kurumuna alınmazlar.» 

Yani yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
kilere değil, başka yükseköğretim kurumlarına da. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) —• 42 nci madde böyle düzenlenince, ona pa
ralel olması için de buradaki, «Türk Silahlı Kuvvet
leri bünyesindeki» ibaresini çizmek gerekiyor efen
dim. 

BAŞKAN — Tabiî bu çıkarılanlar, disiplin yö
nünden çıkarılanlar, değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Zaten 42 nci maddede onları saydık efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Peki bu 
madde Kara Harp Okulunda ve diğer harp okulların
da da var mı? 

İBAŞKAN — 'Zannediyorum onlarda da vardır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mü

him bir konu, ona bir bakılsa. 
BAŞKAN — Başlık gerçi, «Disiplin hükümleri» 

ama, son fıkraya eğer «disiplin» lafını koymazsak, 
o zaman o bir aylık süre içinde çıkanlar da dahil 
olur. «Gülhane Askerî Tıp Akademisinden çıkar
ma kararı» diyoruz burada. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — O ceza değil, Sayın Cum
hurbaşkanım; o, «cezası verilen öğrenciler.» 
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BAŞKAN — Nerede? Ben en son fıkrayı oku
yorum; ceza falan yok orada. 

(KURMAY YARBAY AHMET ÖZTBKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Var, Sayın Cumhurbaş
kanım. ı 

ıBAŞKAN — Hayır, «Gülhane Askerî Tıp Aka-< 
demişinden çıkarma kararı» deniyor burada. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTBKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — «Çıkarılma cezası veri
len öğrenciler.» 

BAŞKAN — «Yükseköğretim Kuruluna, emni
yet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildiri
lir. Kendisine, Gülhane Askerî Tıp Akademisinden çı
karılma cezası verilen öğrenciler...» 

Yukarıya da «cezası» demek lazım. Aşağıda baş
ka, yukarıda başka. 

Oraya, «Gülhane Askerî Tıp Akademisinden di
siplin yoluyla çıkarma kararı» demeli. Yahut «disip
lin yoluyla çıkarılan öğrenciler» diyebiliriz. 

KORGENERAL MUHİTTİN FÎSUNOĞLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Buyurduğunuz burada 
yok, Sayın Komutanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Koy
mamız gerek. Hemen bir düzeltme hazırlayarak ge
tirin. 

BAŞKAN — Şöyle oldu: «Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinden disiplin yoluyla çıkarılan öğrencile
rin kimlikleri; bütün yükseköğretim kurumlarına, 
yükseköğretim Kuruluna, emniyet makamları ve il
gili askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile bir
likte bildirilir. Kendisine, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinden çıkarılma cezası verilen öğrenciler, başka 
bir yüksek öğretim kurumuna alınmazlar.» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN {Koordina
tör) — Çok ağır bir hüküm efendim, hayatı söndü, 
mahvoldu. 

ıBAŞKAN — Ona göre girsin. Biz girerken ona 
sen asker olacaksın, disiplin kaidelerine uyacaksın 
falan diyoruz. Peki, başüstüne diyor, ondan sonra bir 
sürü disiplinsizlik yapıyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yemin ediyor. 

BAŞKAN — Yemin ediyor. Ben dört sene, Okul
lar Dairesi Başkanlığım zamanında neler çekmişim-
dir, neler görmüşümdür bunlardan. Okuldan atıl
mak için neler yapmışlardır. Evvela girenler bedava 
okurlar, tam mezun olacakları sırada, sınıf subayı
na karşı gelir, sırf beni atsınlar diye. Madem bunu 
yapıyor, bir daha girmesin. Demek ki ahlâksız, ka

raktersiz; öyle girmiş. Ne yapayım ben onu; sivil 
doktor da olsa ondan hayır gelmez. Ne yapayım ben 
öyle doktoru? Hatta en son dört, 'beş ay vardı 6 ncı 
sınıftan mezun olacak; evlendi, kendisini ihbar etti; 
ama muamele yaptırtmadım. Subay çıktı, geçti gitti. 
Çünkü, biliyordum muamde yapcak, atmamız la
zım. Sen mi bunu yaptın, ben de muamele yaptırtma
dım. Tam sonuna gelmiş, evleniyor; bir de kendisi 
bir mektupla İhbar ediyor. Çok yaparlar bunu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — ©unu 
daha iyice incelemek suretiyle, aynı paralelde mad
deye hüküm koymamız gerek. Ben tereddütlüyüm. 
Birçokları geldi karşımıza çıktı, başka yerlerde. 

BAŞKAN — Fıkrayı değişik şekli ile okutuyo-. 
ram:' 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinden disiplin yo
luyla çıkarılan öğrencilerin kimlikleri; bütün yük
seköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, 
emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine alınan 
çıkarma kararı ile birlikte bildirilir. Kendisine, Gül
hane Askerî Tıp Akademisinden çıkarılma cezası ve
rilen öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumuna 
alınmazlar.» 

BAŞKAN — Bu son okunan 45 inci madde üze
rinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum1: Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiş
tir. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, özür dilerim, bağışlayın. 

Bu kanun sanki sadece yükseköğrenim ile ilgili 
İntibaını uyandırıyor. Çünkü astsubay okul öğrenci
leri ve hemşirelere ait hiçbir hüküm yok. 

BAŞKAN — Ama bu Askerî Tıp Akademisi Ka
nunu. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN ((Koordina
tör) — Yönetmelikle gelecek onlar. 

BAŞKAN — Hemşireler falan ayrı bir kanun 
mu? Onlara ait hiçbir hüküm yok ki, hemşireler için 
başka bir madde koymadık ki buraya, disiplin ile il
gili hususları koyalım? 

TABÎP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, başta görevleri içerisinde 
vardı efendim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Başta, kapsam maddesinde hepsi var efen
dim. 
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BAŞKAN — (Hepsi var ama «burada lisans üstü 
öğretim» dedik, «diğer yükseköğretim kurumlarına 
geçiş» dedik. «Gülhane Askerî Tıp Akademisine gi
riş» dedik; ötekiler için giriş falan yazmadık ki. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN l(Koordiiıa-
tör) — Bunun kapsamında, zaten «Bu Kanun; Gül
hane Askerî Tıp Akademisini, bu Akademiye bağlı 
eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faali
yet ve esasları kapsar» diye belirttik. 

BAŞKAN — ötekilerin hiç eğitim ve öğretimi 
yok; 

KORGENERAL MUHİTTİN FISUNOĞLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Eski kanunda Akade
minin görevleri arasında, «(Sağlık astsubay ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri sağlık meslek liseleri öğrencileri
nin eğitim ve öğretimlerini sağlamak» diye vardı efen
dim. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Buna «yönetmelikle idare edilir» diye bir madde ko
yarsak halledilmiş olur efendim. 

BAŞKAN — Yönetmelikleri yok mu onların? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
var efendim; fakat bu kanun yeniden ele alındığına 
göre, bir eksiklik, bir boşluk kalmasın diye arz edi
yorum. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN ^Koordina
tör) — kapsam bunların hepsini alıyor efendim. 

BAŞKAN — Kapsamda var da, içeriğinde yok. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN ı(Koordina-

tör) — Yönetmelik maddesini müsaade ederseniz 
okuyayım, hepsini yönetmeliğe bırakıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Hazırla
ma okullarında ve astsubay sınıf okullarında uygula
nan hükümler burada geçerse... 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — 
Sağlık Bakanlığı eşiti meslek liselerinde uygulamalar 
aynen burada geçer diye bir madde koyarsak rahat
larız. 

BAŞKAN — Onu ayrı bir madde halinde koymak 
lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bunu bitirelim efendim, müsaa
de ederseniz, karışmasın. 

BALKAN — 46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Malî Kolaylıklar. 
MADDE 46. — Malî kolaylıklarla ilgili işlem ve 

usuller: 

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisine yapılacak 
bağış, yardım ve vasiyetler, her türlü vergi, resim, 
damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasi
yetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların 
koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıt
lara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi ta
rafından Gülhane Askerî Tıp Akademisine makbuz 
karşılığında yapılacak nakdî bağışlar, gelir ve kurum
lar vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyan
name ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancın
dan indirilebilir. 

c) Gülhane Askerî Tıp Akademisi için eğitim, 
öğretim ve araştırma amacıyla ithal edilen makine, 
âlet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar, yurt içinde 
bulunmama veya üretimi yapılmama kaydıyla veya 
bağış yoluyla gelen aynı cins malzemeler, gümrük 
vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil 
olmak üzere, her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

IBAŞJKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
Döner sermaye 
MADDE 47. — Genelkurmay Başkanlığınca 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ve eğitim hasta
nelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilir. 

Yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler ile mua
yene ve tedavi edilecek sivil kişilerden yönetmelik
teki esaslara göre alınacak ücretler döner sermayeye 
ıgelir kaydedilir. 

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, ser
maye limitleri, sermaye ile ilgili yönetim işlerinin yü
rütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Ba
kanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Genel
kurmay Başkanlığının tespit edeceği esaslara göre 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve eğitim hastanele
rinin döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir, 

Kurulacak döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. Döner 
sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanıl
mayan gelir, ertesi yılın döner sermaye gelirine ek
lenir. Malî yılın bitiminden başlanarak dört ay için
de hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve 
gider belgeleri denetim için Sayıştay'a, birer örneğide 
aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir. 
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Döner sermaye işletmelerinde eğitim ve öğretim, 
araştırma veya uygulama birimlerinin katkıları ite 
toplanan döner sermaye geliri, ilgili birimin araç, ge
reç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. 

BAŞKAN — Döner sermaye işletmelerinde eği
tim ve öğretim, araştırma veya uygulama birimleri
nin katkıları ile toplanan döner sermaye gelirini, hangi 
birimden ne kadar katkı yapılmış ise aynı yere mi 
harcayacak? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet efendim. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün döner sermaye ge
liri, oraya gönderilir. Eğitim Hastanesinin döner ser
maye geliri yine Eğitim Hastanesinin ihtiyaçları için 
gönderilir. 

BAŞKAN — Ben öyle anlamadım. Dahiliye kliniği 
geliri yalnız dahiliye kliniğine yalhut da hariciye kliniği 
geliri ise yalnız 'hariciye kliniğine; bundan o mana 
çıkmaz mı? 

«Döner sermaye işletmelerinde eğitim ve öğretim, 
araştırma ve uygulama birimlerinin katkıları ile top
lanan döner sermaye geliri, ilgili birimin araç, gereç, 
araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır» diye yazmaya 
ne lüzum var? Nereye sarf ederse eder; birisinin ih
tiyacı fazladır, birisinin yoktur. Kendimizi o kadar ni
çin 'bağhycrnz? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Müsaade ederseniz şöyle yapalım; «Döner ser
maye işletmelerinde eğitim ve öğretim, araştırma veya 
uygulama ile 'toplanan döner sermaye geliri araç, ge
reç, araştırma ve diğer iht' "içlarına ayrılır.» 

BAŞKAN — «Gülhane Askerî Tıp Akademisinin 
araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır.» 
Vtık onu, Akademi Komutanı nereye isterse verir, o 
takdir etsin, o kadar kısıtlama olmaz. Bir birimin ih
tiyacı kalmamıştır veya bir birim çok kazanmıştır; 
onu alır başka yere sarf eder. 

Buyurun. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, «birimlerinin katkı
ları ile» kısmını çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — «Döner sermaye işletmelerinde eği
tim ve öğretim, araştırma veya uygulama.» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Döner sermaye işletmelerinden top
lanan» diyelim efendim. 

BAŞKAN — «Döner sermaye işletmelerinden top
lanan döner sermaye geliri ilgili Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarına ay
rılır.» 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Eğitim, 
öğretim, araştırma ve uygulama» demek lazım. 

BAŞKAN — «Araştırma» kelimesi var, «araç, ge
reç, araştırma ve diğer ihtiyaçları» 

ORGENERAL NURETTİN ERStİN — Eğitim ve 
öğretimin de ihtiyacı yok mu? 

BAŞKAN — «Ve diğer» denince hepsi girer. 
Şöyle oluyor : «Döner sermaye işletmelerinden 

toplanan döner sermaye geliri Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaç
larına sarfed'ilir.» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «İhtiyaçlarına sarf edilir»; tamam efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Son fıkrayı değişik şekliyle okutuyorum : 
Döner sermaye işletmelerinden toplanan döner 

sermaye geliri Gülhane Askerî Tıp Akademisinin araç, 
gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına sarfedilir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

47 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
Oylama 
MADDE 48. — Bu Kanunda sözü geçen kurul

larda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla ver-
emkle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kurul
ların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan 
fazlasıdır. 

Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunlu
ğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çok
luğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, baş
kanın katıldığı karar, kurul kararı sayılır. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Özlük hakları 
MADDE 49. — Gül'hane Askerî Tıp Akademisin

de görevli asker öğretim elemanlarının ve bu Aka
demide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık 
öğrenimi gören askerî personelin özlük haklarına iliş
kin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu hükümleri uygulanır. Başasistanlar ve 
uzmanlar hariç öğretim elemanlarına ayrıca, 2914 sa
yılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci mad-
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desine göre üniversite ödeneği, idarî görevi bulunan
lara da, aynı 'Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî 
görev ödeneği ödenir. Gülıhane Askerî Tıp Akademi
sinde başasistan ve uzman durumunda olanlara ve bu 
Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uz
manlık öğrenimi gören kadrolu askerî personele ihti
sasları süresince, ek gösterge dahil almakta oldukları 
aylık tutarının % 80'i eğitim ödeneği olarak ödenir. 
Ancak bu fıkradaki personele, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen işgüçlüğü, 
iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk 
tazminatı ödenmez. 

2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Ça
lışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre, mes
lek ve sananlarını serbest olarak icra eden öğretim 
elemanlarına üniversite ödeneği ödenmez. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendiri
len sivil Öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin 
ödemeler, 2914 sayıü Yükseköğretim Personel Kanu
nundaki esaslara uygun olarak yapılır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesine göre haftalık oku
tulması mecburî ders yükü saati dışında, meslek ve 
sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları
na, görev unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlı
ğınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en 
çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci madde
sine uygun olarak, ek ders ücreti ödenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık 
öğrenimi gören sivil tabiplere yapılacak ödemelerde, 
aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığındaki emsali personele yapılan ödemeler esas 
alınır. 

BAŞKAN — Bu madde istediğimiz şekilde ol
muş, yani herkes 08.001den 16.00'ya kadar çalışa
cak, değil mi muayenehanesi olsun olmasın bu saat
ler arasında çalışacak? Eskiden hazırladığınızda, eğer 
tamgün çalışacak ise, muayenehane açmayacak ise 
nJdOCye kadar idi. Muayenehane açanlar, tam gün 
çalışmayanlar 16jQ0'ya kadar idi. Birinci konuşma-
•mızdaki durum böyle idi. Şimdi, hepsi için 8.00 -16.00* 
dır. Bundan evvel okuduğumuz maddede öyle. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
muayenehane açanlar için 32 nci madde efendim. 

BAŞKAN — Orada muayenehane açma kaydı 
yok; «Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki kadrolu 
öğretim elemanları mesailerini kurumlarındaki çalış-
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malara hasrederler. Yetkili olan öğretim elemanları, 
gerektiğinde hasta muayenesi ve tedavisi de yaparlar. 
Ancak, profesör ve doçentler çalışma saatleri (08.00 
ve 16.00) dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak 
icra edebilirler.» Tamam, bizim de istediğimiz zaten 
bu idi. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım. Yalnız muayenehanesi olmayanlar saat 
17.00'ye kadar çalışmak zorundaydı; çünkü, 2368 sa
yılı Kanuna göre, muayenehanesi olmayanların haf
tada 45 saat çalışma zorunluluğu vardır. 

BAŞKAN — Muayenehanesi olmayanlar için haf
tada 45 saat çalışma zorunluluğu var değil mi? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (»İh
tisas Komisyonu Üyesi) — 45 saat Sayın Cumhur
başkanım, diğerleri için haftada 40 saattir. 

BAŞKAN — Ama buraya koymadık onu? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Buna atıfta bulunuldu 
efendim. 

BAŞKAN — Nerede, hangi maddede atıfta' bu
lunuldu? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 2368 sayılı 
Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına 
Dair Kanunda var efendim; okundu. 

BAŞKAN — Evet: o halde kanunda 45 saat süre 
olduğu için onu değiştkemeyiz, değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Değiştirenleyiz efendim, kanundaki süre haf
tada 45 saattir. 

BAŞKAN — Eğer üniversite tazminatı alıyorsa 
ki, «2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Ça
lışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre, mes
lek ve sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim 
elemanlarına -yani dışarıda muayenehane açmış ise-
üniversite ödeneği ödenmez» deniyor; ancak saat 17.00' 
ye kadar çalışanlara ödenir, değil mi? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Diğer tıp fakültelerinde de böyle, 
ama onların döner sermayeleri var. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Muayenehane
si olanlar üniversite tazminatı alamıyorlar efendim. 

BAŞKAN — Alamıyor ta'biî, ama o döner ser
mayeyi koymakla iyi yapmadık, onun mahzurları çık
maya başladı. Tabiî o zaman da bunun böyle mahzur
ları çıkacağı pek bilinemiyordu, birtakım dedikodu
lar başladı; yapmasaymışız iyi imiş. 



M. G. Konseyi B: 184 14 . 11 . 1983 0 : 2 

2368 sayılı Kanuna göre haftada 45 saat, tam gün, 
yani saat 17.00'ye kadar, çalışanlar döner sermaye
den istifade ediyorlar, değil mi? 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Evet, onlar istifade ediyorlar. 
SERVET BİLİR (Yüksek Öğretim Kurulu Tem

silcisi) — Döner sermayeleri varsa istifade ediyorlar. 
BAŞKAN — Bizim askerî personel ise, bu hak

tan istifade edemiyor. «Gülhane Askerî Tıp Akade
misinin yalnız öğretim elemanları 2368 sayılı Sağlık 
Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 
Kanun hükümlerine tabi değildir, onlar da saat 16.00' 
ya kadar çalışırlar» dersek, o zaman mesele kalmaz, 
bir paralellik sağlanmış olur. 

Sonra bu, hastanelerde, bilhassa Gülhane Askerî 
Tııp Akademisinde büyük bir problem doğuruyor. Sa
at 16.O0'da ayrı bir ekip için otobüsler servis için gi
diyor, dalha sonra bir saat için tekrar bir ekip bunları 
dağıtıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Veya 
kimisi bir saat fazla çalışıyor, yaihut istemeyerek bir 
saat fazla çalışıyor, bir karışıklıktır oluyor, bir saat 
için. 

iBAŞKAN — 49 uncu maddeyi bu yönden bir 
kere daha etüt edin, yani 2368 sayılı Kanunda sö
zü edilen, haftada 45 saat çalışma mecburiyetinden 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yalnız öğretim ele
manları, ki öğretim görevlilerini hariç tutalım, ister 
muayenehanesi olsun, ister olmasın, bunların hepsi 
08.00-16.00 saatleri arasında çalışsınlar; ama eğer 
muayenehanesi yoksa üniversite tazminatını alacak, 
muayenehanesi varsa almayacaktır; bu husus şimdi de 
öyle, değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, çâ  
lışma saatleri aynı oluyor, yani çalışma saatleri bir
leşmiş olacaktır. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yani hepsi aynı saatte gidecekler ve haftada 
40 saatlik bir çalışmaları olacak, değil mi Sayın 
Cumhurbaşkanım? 

BAŞKAN — Evet, 40 saat haftalık çalışmaları 
olacak, o yönden bir tetkik edin; yani bir mahzur 
doğuracak mı, doğurmayacak mı yönünden bir kere 
tetkik edin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BA-
YÜLKEN — Sayın Cumhurbaşkanım, eğer döner 
sermayeden yararlanmadıklarına bağlanırsa bir hak
sızlık teşkil etmez, kanun yazılırken. Çünkü, diğer-

I leri gibi döner sermaye olduğu zaman bundan nema-
I tanıyorlar; halbuki Gülhane nemalanmayacaktır. 
I Binaenaleyh, kanun yazılırken döner sermayeden 
I faydalanmak veya faydalanmamak gibi bir bağlama 
I yapmaya gerek yoktur. Bunlar ötekiler gibi değil, dö-
I ner sermayeden faydalanmıyorlar; bunu biz biliyo-
I ruz, ama başkaları bilmiyorlar. 
I BAŞKAN — Ama kanunda sebep gösterme mec-
I buriyeti yoktur; esbabı mucibesinde söylenir, yani 
I kanunun metnine koyamayız onu. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge-
I nel Sekreteri) — Az evvelki metinde döner sermaye-
I nin nereye sarf edileceği hususu vardır. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
I (Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
I Cumhurbaşkanım, özür dilerim, müsaade buyurur 
I musunuz? 
I Efendim, şu anda üniversitede uygulanan sistem, 
I haftada aşağı yukarı 20 saatlik bir fark getirmekte; 
I bu zaten gerekçedir. Çünkü, bizdeki öğretim üyeleri 
I saat 08.0Ü*den 16.00'ya kadar mecburî olarak görev 
I başında olacaklardır. Yüksek Kurul üyeleri, saat 
I 12.00 veya 13.0Q'de gittiklerini söylüyorlar. Şu halde 
I aradaki bu kadar saat farkı bunun için yeterli bir ge-
I rekçedir. 

I BAŞKAN — Yeterli bir sebeptir; onun için öğ-
I retim elemanları 2368 sayılı Kanuna tabi olmasın

lar. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-

I tör) — Emredersiniz. 
I O zaman bununla bağlantılı olarak, 32 nci mad-
I dede de, bunun paralelinde bir düzenleme yapmamız 
I lazımdır. Çünkü orada serbest mesleğini icra edenler 

08.00- 16.00'diyordu 

I BAŞKAN — «Serbest mesleğini icra edenler» lafı 
I yok orada. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
I tör) — «Serbest olarak mesleğini icra edenler» sözü 
I var Sayın Cumhurbaşkanım. 
I BAŞKAN — İyi ya, yine etsinler; «Ancak profe-
I sör ve doçentler çalışma saatleri dışında meslek ve 
I sanatlarını serbest olarak icra edebilirler» denildiğine 
i göre, icra etsinler, kim ederse etsin. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
I tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, üst tarafındaki ifa-
I deyi öyle getirelim ki, yani buyurduğunuz gibi 08.00 -
I 16.00 saatleri arasındaki mesaiye tüm personelin tabi 
I olduğu ifade edilmiş olsun. 
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BAŞKAN — Tüm personel değil, öğretim eleman
ları. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sadece 
öğretim elemanları. 

TÜRGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Evet, öğretim elemanları için burada bir düzenle
me getirmemiz lazımdır. 

BAŞKAN — Ama ister muayenehane açar, ister
se açmaz; yani açsa da açmasa da mesai saatleri 
08.00-16.00 saatleri arasındadır. 

TÜRGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Profesör ve doçentler için?.. 

BAŞKAN — Evet, profesör ve doçentler için; 
ama yardımcı doçentler ne olacaklar? 

TÜRGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
—Onlar da öğretim elemanları oluyorlar efendim. 

SERVET BİLİR (Yüksek öğretim Kurulu Tem
silcisi) — Yardımcı doçentlere muayenehane açtırmı
yoruz efendim. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu vesileyle arz edeyim müsaade 
buyurursanız. 

Buradaki maddeye göre başasistanlar, uzmanlar 
ve yardımcı doçentler de muayenehane açabiliyorlar. 
Halbuki bu husus bmm için korkunç bir mahzur teş
kil eder. Bunlar eğer muayenehane açarlarsa, biz 
hiçbir disiplin veyahut da eğitim ve öğretim sağlaya
mayız. 

Arz ederim. , 

BAŞKAN — O zaman da başasistan bulamaz
sınız. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Efen
dim, açarsa, mahzur teşkil ediyor. 

BAŞKAN — Şimdi, halen açmıyor mu? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Ha
yır efendim. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sadece uzmanlar efen
dim. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Onlar 
da, çok az efendim, komutanlık emrine tayin edilen 

i 
uzmanlar. 

BAŞKAN — Bize «Halen başasistanların mua
yenehanesi var» dediler. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Mü
saade buyurursanız arz edeyim efendim. 

51 adet uzman var; bunlardan sadece 5 tanesine 
muayenehane açma izni verilmiştir; 39 başasistandan 
ise hiçbirinin muayenehane açma izni yoktur efendim 
ve bu zaten Gülhane geleneğine de uymaz, aksi hal
de çok zorlanırız. 

BAŞKAN — Bunların muayenehane açabilecek
lerine dair kaydı nereden çıkardınız siz? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaade buyurursanız okuyayım, 
49 uncu maddenin ikinci paragrafında, «23*58 sayılı 
Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun hükümlerine göre, meslek ve sanatlarını 
serbest olarak icra eden öğretim elemanlarına üniver
site veya eğitim ödeneği ödenmez diyor ve devam 
ediyor; «Gülhane Askerî Tıp Akademisinde yüksek 
lisans, doktora...» 

BAŞKAN — «Gülhane» kelimesinden itibaren si
lindi; sizinkinde silinmedi mi? 

Şimdi şöyle, bakın; «İcra eden öğretim eleman
larına üniversite ödeneği ödenmez» denilmektedir; 
gerisi silinecektir. 

. TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — özür 
dilerim, bağışlayın efendim, bizdeki metinde silinme 
yoktu ve bu çok önemli bir sakınca yaratırdı efen
dim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, muayenehane açacak 
olan öğretim üyeleri profesörler ve doçentlerdir. Bun
lar zaten çalışma esaslarında da belirtilenlerdir ve 
bunlar mesleklerini serbest olarak icra edebilirler, ve
ya etmeyebilirler. Tümü için çalışma saatleri 8.00 -
16.00 arası. Muayenehane açmamış olanlar üniver
site ödeneği alacaklar, muayenehane açanlar üniver
site ödeneği alamayacaklar. Biz buradaki ifadeleri 
sadeleştirdik, yani bugünkü sistemde bir değişiklik 
yok. 

BAŞKAN — Muayenehane açmayanlar, üniver
site ödeneğinden gayri iş riski, iş güçlüğü ve teminin
deki güçlük tazminatım da alacak. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordinatör) 
— Bizim düzenlediğimiz metinde bu var. 

BAŞKAN — Yalnız yüzde 20*yi alamazlar. 
VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cumhur-
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başkanım, takdiri yüksek makamlarına ait olmak 
üzere, bu son cümle çizildiği zaman, «yüksek lisans, 
doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören perso
nel, meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edemez
ler.» kalkıyor, icra ederler manası çıkabiliyor. Gerçi 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin, eğitim hastanele
riyle ilgili bir rekabet durumu olabilir, tabiî bizim 
bünyemizde olmayan bir husus; yani asistan, başasis
tan bulamayabilirler. Bir yanlış anlama olabilir, onun 
için maddeye ilave edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — «Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi 
gören personel, meslek ve sanatlarını serbest olarak 
icra edemezler.» 

Bu cümleye başasistan dahil değil, bu cümleyi me
tinden çıkardık. Çünkü, aldıkları ödenek bakımından 
diğer üniversitelerdeki personel ile aralarında fark 
oluyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir o,, bir de 32 nci 

maddede kimlerin mesleklerini serbest olarak icra 
edecekleri çok açık yazılı, öğretim üyelerinden profe
sörler ve doçentler mesleklerini serbest olarak icra 
ederler, bunun dışındakiler icra edemezler. 

49 uncu maddenin üçüncü satırında, «başasistan
lar ve uzmanlar» dive tanımlamak suretiyle onların 
nasıl bir ödenek alacakları açıklanmış; bunlar da 
mesleklerini serbestçe icra edemedikleri için yapıl
mıştır; ama iyice netleştirelim deniyorsa ayrı, fakat 
bu yeterli. 

BAŞKAN — Bu maddenin Komisyonda yeniden 
görüşülmesini teklif ediyorum. 

49 uncu maddenin Komisyona iaesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

Biraz önce konuştuğumuz hususları, yani sağlık 
hizmetlerinde görev alacak astsubay, hemşire vesai-
releri ihtiva edecek bir maddeyi bundan sonra getir
mek lazım gelmeyecek mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz 
bilgi sunayım, emrederseniz yine yaparız. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin şu anda yürür
lükte olan kanununun 4 üncü maddesinde, sağlık hiz
metlerinde görevli astsubay, sağlık meslek liseleri diye 
bahisleri var. Biz de bunları,-görevleri maddesini, ay
nen almıştık. Ayrıca, kapsam kısmında, tüm öğretim 
ve eğitim kurumlarını bağlamış, onu almışız. Bunun 
dışında zaten geri kalan kısmı yönetmeliğe bağlamış. 

Bunların tadatı 50 nci maddede yapılmış, yani mev
cut olana göre bir şeyi kaldırmadık, bir şeyi eksilt
medik. Şu andaki uygulamanın benzerini aynen aldık; 
ama bu yeterli değil, bunun üstünde de durun derse
niz, dururuz. 

Bütünüyle bu bir Yükseköğretim Kanunu; onun 
paraleline getirdik. Diğer ortaöğretim kuruluşlannın 
da özelliklerini, bununla beraber getirmeye kalkar
sak, kanun çok acayip şekle girer; bağışlayınız. 

BAŞKAN — Eskiden de böyle mi idi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Aynı, eski kanunun 2 nci maddesinde, «Sağlık 
astsubay ve Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık meslek li
seleri öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak» 
deniliyor; buradaki 7 nci maddede de bunun benze
ri, aynen var. 

BAŞKAN — Kanun kısmında hiçbir madde koy
madan doğrudan doğruya yönetmelikle yapmak sa
kıncalı olmaz mı? Kanunda bir madde olacak ki, 
ondan yönetmeliğe atıf yapalım. 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde 
bu konuda sarih olarak bilgi var. 

«Madde 68 — Muvazzaf astsubay olacaklarda 
aranacak şartlar ile astsubay okulu öğrencileri hak
kında uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir : 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az or
taokul veya sanat okulu mezunu» şeklinde devam 
ediyor. 

(a) bendinin ikinci fıkrası ise; «Yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre sağlık sınıfı muvazzaf astsubayı ye
tiştirilenlerin meslekî ders programları sağlık kolej
lerinin meslekî ders programlarına denk olarak dü
zenlenir. 

Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar meslekî yönden 
sağlık kolejleri mezunlarına muadil sayılırlar.» 

BAŞKAN — Tamam, oraya konmuş. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, onun ilavesine ge
rek görmedik, çünkü 926 sayılı Kanunda bunlar var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Askerî 
hemşireler için yok mu? 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN 
(Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Askerî hem
şireler için de hüküm var; fakat üzerinde durulması 
lazım, değiştirilmesi lazım; halihazırda uygulanıyor. 
Bunlar 5 lira harçlık alıyorlardı, 
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KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOÖLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu 2336 sayılı Kanunu Kasım 1980'de çıkarmış
tık, o zaman bunu Genelkurmay Başkanlığında ha
zırlarken astsubay okulları ve hemşire okulları ile il
gili olarak ayrı bir kanun çıkarılması söz konusu 
idi, buraya ithal edilmedi. Bilahara bu kanun çıkma
dı, hemşire okulu ile ilgili bir hüküm yok. 

Bu nedenle bu kanunun bir yerinde 926 sayılı 
Kanunun o maddesine atıf yapmak ve bir de hemşi
re okulunu eklemek suretiyle buraya koymakta ya
rar var. Aksi takdirde, Gülhane Askerî Tıp Akade
misine alınacak hemşire ve astsubaylarla ilgili hüküm 
koymakta yarar var. 

BAŞKAN — Astsubaylar dahil edilmiş. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOÖLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Onu buraya bağlamak 
gerekir. 

BAŞKAN — Buraya bağlamaya gerek yok, 926 
sayılı Kanunda var. 

O zaman Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki 
astsubaylar için ayrı bir kanun, Piyade Okulu için 
ayrı bir kanun, Topçu Okulu için ayn bir kanun çı
karılması gerekir. Astsubay astsubaydır, orada denil
miş sağlık sımfı astsubay diye. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, ayrıca sağlık meslek 
liseleri denilmiş, hemşire okulları da meslek lisesidir; 
dolayısıyla bir boşluk olmaması lazım; ama emreder
seniz bunun paralelinde birkaç cümle ile özetleyelim, 
atfı buna bağlayalım. 

BAŞKAN — O maddeyi de bir gözden geçirin. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Başüstüne efendim, oraya bir atıf yaparız. 

BAŞKAN — 50 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 50. — Aşağıdaki hususlar yönetmelikle 

düzenlenir: 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi

rimlerinin görevleri ve bunlarla ilgili hususlar, 
b) öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, seçimi, 

atanması ve görevlendirilmesi ile akademik unvanla
rından mahrum edilme esasları, 

c) Haftalık ders yükü ve ek derslerle ilgili esas
lar, 

d) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılma
sında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif haklan 
ile ilgili hususlar, 

e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve buna bağlı 
kuruluş ve birimler tarafından yapılacak bilimsel, tek
nik inceleme ve araştırma ile yayımlar için uygulana
cak esaslar, 

f) Eğitim ve öğretim esaslan, öğrenci kaynaklan, 
azamî öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak nitelik
ler ile kayıt kabul şartlan, 

g) öğrencilerin ve öğretim elemanlarının disip
lin esasları, 

h) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı bi
rimlerinin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve 
savaş hallerindeki görevleri, öğrenime ara verilmesin
den dolayı eksik öğrenimin tamamlanma esasları, 

i) Yabancı öğrencilerin tabi olacağı esaslar, 
j) öğrencilerin devletçe karşılanacak ihtiyaçları, 
k) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve alına

cak ücretlerle ilgili esaslar, 
1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hu

suslar. 
BAŞKAN — Burada öğrencilerin alınma esasla

rı, disiplin esaslan vesaire, hepsi var. Zaten hemşire 
okullan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çıkar
dığı tüzük ve yönetmeliklere tabi, aynı programı uy
guluyorlar. O halde buraya yeniden bunlarla ilgili 
madde koyup malumu ilan etmeye gerek yok.. Açılan 
bu sağlık kolejleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının müsaadesi dışında mı açıldı? 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOÖLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaadesi dışında değil de, yalnız müddet bakımın
dan askerî okullar sivil okullardan bir sene eksik oku
yorlar, hatta 12 Eylül tarihinden sonra Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile bir anlaşma yapmak sure
tiyle muadelet sağladık; belki ileride bir boşluk ola
bilir. 

BAŞKAN — Askerî okullarda az mı okunuyor? 
TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 

(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, askerî okullarda ilk üç sımf ast
subay hazırlama okulu ve ondan sonra 1 sene de sı
mf okuludur, onun için dört yıl. Biz ona dört yılı 
bitirmiş olarak o unvanı verdiğimiz için, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile bir anlaşma sağladık. 

BAŞKAN — Hemşireler için mi, astsubaylar için 
mi? 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOÖLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Astsubaylar için. 

BAŞKAN — Ben hemşireler için diyorum, astsu
baylar için eskiden beri vardır,, 
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KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOÖLU 
(Genelkurmay Temsilcisi) — Hemşireler için yoktur. 

BAŞKAN — O halde bence hiç gerek yok. 
SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurulu Temsil

cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurulu Temsil

cisi) — Efendim, şimdi bu yönetmelikler kanunla be
raber getirilmişlerdir. Biz 2547 sayılı Kanunu yapar
ken bu yönetmeliklere bir zaman koyduk; «Şu kadar 
zaman sonra bunlar yapılmalıdır» diye. 

BAŞKAN — Süre yok. 
SERVET BİLİR (Yükseköğretim Kurtflu Temsil

cisi) — Acaba bir süre koymamızda fayda var mı? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Geçici 2 nci maddede var. 
BAŞKAN — Ama buraya koymak lazım. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yalnız mevcut, yürürlükte olan yönetmelik
leri geçici maddeye koymak zorunda kaldık. Aykırı 
olmayanları uygulamaya devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Geçici maddeye koymuşsunuz, ama 
buraya da konabilirdi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet
melikler içinde not, sınıf geçme, değerlendirme yönet
meliği var mı? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bu yönetmelik maddesini müsaade ederseniz 
Komisyona iade edelim. Çünkü, diğer değişikliklerle 
beraber bunları yeniden tadat edelim; şu maddeler
dir diye ve huzurunuza onlarla beraber getirelim. Yö
netmelik ilave ettiğimiz hususlar da olur, onları da 
buraya koyarız. 

BAŞKAN — 50 nci maddenin de Komisyona 
iadesini istiyor Komisyon Sözcüsü. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci madde de Komisyona iade edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 51. — 7.11.1980 tarihli ve 2336 sayılı 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?Tok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde Ti okutuyorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komu
tanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli 
öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim ve atan
ma işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm hakları 
devam eder. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun öngördüğü 

yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren altı ay içinde yürürlüğe konur. Bu düzenleme so
nuçlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de
vam edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce Üniversiteler ve Akademiler Ka
nununa göre değişik kurumlarda kazanılmış olan dok
tora, tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvan
ları eşdeğer olarak devam eder. 

BAŞKAN — «Eşdeğer olarak devam eder» ne 
demek? îzaıh eder mMnıiz, «Eşdeğer» kelimesinin 
'konma&mdaki maksat nedir? 

VECDİ GÖNÜL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım 2547 sayılı Kanunda da vardı, Akademi
den alınanlara üniversiteyle eşit olarak «eşdeğer» de
nilmiştir. Burada benim anladığını iki eşdeğerliık var. 
Birisi tıpta uzmanlığının mutlaka Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tüzüğüne göre yapılması lazım; 
o da normal olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı hasıtanelerde yapılıyor, ünliversrtedekiler 
onun eşdeğeri oluyor. Diğer akademik unvanlar da 
üniversitede alınanların eşdeğeri oluyor. Böylece ikisi 
ayrı ayrı sayılmadan tek cümle ile bağlanmış olu
yorlar. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici madde 3 üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 

— 538 — 



M. G. Konseyi B: 184 14 . 11 . 1983 0 : 2 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yayımından 

önce Gülhane Asker! Tıp Akademisinde başasistan 
olanlar ile doktora yapmış veya (Tababet Uzmanlık 
Tüzüğüne göre uzman olmuş ve halen uzman kadro
sunda çalışanlar bk yıl zarfında yardımcı doçentliğe 
başvurabilirler. Sınavı ve seçimi kazananların atama
ları: Genelkurmay Başkanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'ii okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar, eski mevzuat hükümlerine göre 
doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere baş
vurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 
30.11.1984 tarihine kadar, önceki mevzuata göre 
doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresi
ni tamamlayacak olanların başvurmaları ve başvurula
rıma kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlem
leri önceki mevzuata göre yürütülür. 

Ancak, 30.11.1984 tarihine kadar doçent olup da 
bu Kanun hükümlerine göre profesörlüğe yükselecekler 
bu Kanunun doçentler için öngördüğü merkezî sistem
le yapılan yabancı idil sınavını başarmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Geçici madde S üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İki maddeyi Komisyona 'iade ettiğimiz için yürür
lük ve yürütme maddelerini oylamıyorum. îade et
tiğimiz iki madde Komisyonda yeniden düzenlenecek 
ve bir husus daha var, o da tezekkür edilecek. 

.TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Müsaade ederseniz 20 nci madde dçjn tekriri 
müzakere açılabilir mi? 

BAŞKAN — Doçentlik sınavı mı? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Evet. Genelkurmay Başkanlığımızdan özelikle 
bir endişe izhar edildi, doçentlik sınavı 'için. Burada 
birkaç kelime ilavesiyle düzeltebileceğiz, tasvip eder
seniz, madde 20'de ikinoj paragrafta efendim. 

«Doçentlik sınavına» diye başlayan yerine başına 
«Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin» 
ifadesi eklenerek; «Genelkurmay Başkanlığınca uy
gun görülenlerin doçetnlik sınavına katılabilmeleri için» 
haline getirilmesi özellikle Genelkurmay Başkanlığı, 

mahzurlarının giderilmesi bakımından istiyor, Biz de 
Komisyon-olarak uygun gördük, tensip buyurulursa 
bunu bu şekliyle düzeltelim. 

BAŞKAN — Ama başında diyor ki, «Doçentlik 
sınavına katıbnak isteyenlerin başvuruları, silsileler 
yoluyla Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Ge
nelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin doçentlik 
sınavı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü 
maddesine göre yapılır.» 

Genelkurmay Başkanı müsaade etmezse zaten ol
maz. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOGLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaade buyurursanız burada «Genelkurmay Başkan
lığınca uygun görülenlerin» diyor; fakat uygun gö
rülme esasları yok. Altta da; «Doçentlik sınavına ka
tılabilmek içiri» şunlar gerekir diyor; dolayısıyla Ge
nelkurmay Başkanlığı yalnız şu üç şarta bakacak gibi 
bir anlam taşıyor. 

Bu nedenle, ileride bir sürtüşmeye meydan verme
mek için başına «eGnelkurmay Başkanlığınca uygun 
görülenlerin doçentlik sınavına katılabilmesi için şu 
üç şart gerekir» denirse, ileride bir sorun olmaz. Aksi 
takdirde Genelkurmay Başkanlığı bu üç şaritı araya
cak gibi bir anlam taşıyor efendim. 

BAŞKAN — Başta, «Doçentlik sınavına katılmak 
isteyenlerin başvuruları» deniyor. Nereye başvuracak? 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOGLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Genelkurmay Başkanlığına. 

BAŞKAN — Silsileler yoluyla Genelkurmay Baş
kanlığına gönderilecek başvurular. Sonra ne yapacak; 
«Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenler...» 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOGLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Kimleri uygun göreceğiz 
efendim? 

BAŞKAN — Siz de ona göre bakacaksınız. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOGLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — İşte bu üç şajta bakacağız 
efendim. Halbuki o üç şarta değil, başka şartların da 
aranması lazım. Bu nedenle... 

BAŞKAN — öyle bir şey dememi j ki, «uygun 
görülenlerin doçentlik sınavı, 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 24 üncü maddesine göre yapılır» 
demiş. 

Şimdi uygun gördü, doçentlik imtihanına girecek. 
Doçentlik sınavına katılabilmek için ne lazım? 

«Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya 
tıpta uzmanlık unvanım kazanmış olmak» lazım. 
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«Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış 
olmak» lazım. 

.«Üniversitelerarası kurulca merkezî sistemle 
hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış ol
mak» lazım. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Genelkurmay buraya baka-" 
çakmış anlamı taşıyor efendim. 

BAŞKAN — Ben öyle anlamadım. 
Peki, burada sicil mevzubahis değil mi? 
KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge

nelkurmay Temsilcisi) — işte bu nedenle bunu koya
lım diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kolan, sicil mevzubahis de
ğil mi? 

TABİP TÜMGENERAL NECATI KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Efen
dim şimdiye kadarki uygulamada kesinlikle yoktu. 

BAŞKAN — Sicile bakılmıyordu?.. 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Hayır 
efendim, bakılmıyordu. 

Doçentlik sınavına girmek için bizden bile müsaade 
almaya, yahut da Genelkurmaydan müsaade almaya 
gerek yok idi, eski usule göre; üniversiteye müracaat 
ediyor, hem de seçimi kendisi yapıyordu. 

BAŞKAN — Bizde biliyorsunuz, sicil talimatına 
göre 120'den aşağı alırsa terfi edemez. Terfi edemeyen 
bir kişiyi ben ne diye doçentlik imtihanına sokayım? 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Böyle bir endişe hissettiğimiz 
için, «Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin» 
deyip; «doçentlik sınavına katılabilmeleri için» diye 
devam etsin efendim. 

BAŞKAN — Niye burada sicil lafını koymadın 
diyerek, Danıştay yine onu bozar. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — O zaman da yönetmeliğe 
koyacaklar. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tö r )— O zaman da yönetmeliğe koyarız ve nitelik 
belgesi gibi birçok şart getiririz. 

KORGENERAL MUHİTTİN FİSUNOĞLU (Ge
nelkurmay Temsilcisi) — Bir şart getirelim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, nitelik belgesi lazım ona. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Sicili getirir yönetmeliğe koyarım» diyor. 
Yoksa böyle anlaşıldığı gibi öbür türlü de anlaşılabilir. 
«Şimdiye kadar olduğu gibi ibare konmazsa, Genelkur
mayda ben eleme yapamam, mesele olur.» diyor. 
«Netleştirelim» diyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir nitelik 
belgesi doldurmuyor muyuz? 

TABİP TÜMGENERAL NECATİ KOLAN 
(Gülhane Askerî Tıp Akademisi Temsilcisi) — Hayır 
efendim, hiçbir şey doldurmuyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanım, istediği üniversitenin fakül
tesine müracaat edebilir, hiç îkimsye sormadan. Pek 
tabiî bunun sonucunda da doçentlik unvanını alır. 

BAŞKAN — O zaman, biz bu maddeyi hazırlan
mış şekliyle müzakere edelim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Başüstüne Sayın Cumhurbaşkanım. Biz bu 
maddeyi de o zamana kadar hazırlarız. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi de o zamana kadar 
hazırlarsınız, tekriri müzakere ederiz. 

O gün geldiğinde bu madde üzerindeki tekriri 
müzakere teklifinizi yenilersiniz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Başüstüne efendim. 

BAŞKAN — Bugün için görüşülecek başka bir 
konu bulunmadığından, bilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 19.52 

- » « • 
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Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Gülhane Askerî (Tıp Akademisıi Kanunu Tek
lifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra-. 
poru. (2/165) (S. Sayısı : 729) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 729 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Ora-
miral Nejat Tümer'in Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu 
Teklifi ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 

(2 /165) 

1 11 Kasım 1983 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifi, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki öğretim üyeleri, 7.11.1980 Tarihli ve 2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci maddesindeki hükümlere dayanıla
rak, eski mevzuata göre yükselmektedirler. 

Diğer yönden, 11J1ÖJ1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile, 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun öğretim 
elemanlarına verilen tazminatla ilgili 14 üncü maddesi, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa atıf yaptığın
dan, öğretim elemanlarına verilen tazminatın ©denememesi durumu ortaya çıkmıştır. 

<Bu durumları düzeltmek, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin kuruluş, görev ve işleyişini, öğretim elemanları 
ve öğrencilerle ilgili hususları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki esaslar ve Türk (Silahlı Kuvvetlerinin ih
tiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemek amacıyla, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifi hazırlan
mıştır. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
T. C, 

Mîllî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 12 Kasım 1983 
Esas No. : 2/265 
Karar No. : 175 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik (Konseyi Üyesi Sayın Oramiral Nejat TÜMER'in Gülhane 
Askerî Tıp Akademi Kanunu Teklifi, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinm de katildıiğı Komisyonumuzda 
incelenerek görüşülmüştür. 

Yapılan inceleme ve görüşmelerde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin kuruluş, görev ve işleyişini, öğretim 
elemanları ve öğrencilerle ilgili hususları yeniden düzenleyen Kanun Teklifinin; 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nunundaki esaslar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı değerlendirilmiş olup, 
anılan Kanun Teklifi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

JBaşıkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
İnal ÜLGENALP 

Tbp. Doç. Alb. 
G. A. T. A. 

Üye 
Attan ATEŞ 

Mu. Alb. 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur. Yb. 

Üye, 
Vecdi GÖNÜL 
Y. ö. K. Üyesi 

Üye 
Hasan Tansu AKTAN 

Vet Alb. 
Gnkr. Hrk. Bşk. lığı 

Üye, 
Tahsin EKİNCİ 

MIy. Yb. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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DENİZ KUMVETLERÎ KOMUTANI VE M. G. K. ÜYESİ iORAMİRAL NEJAT TÜMİER'tN TEKLİFİ 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu (Kanunun amacı; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki yükseköğretimle ilgili ilkeleri be
lirlemek, bu Akademinin ve bünyesindeki kurumların ve organların teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve so
rumluluklarını; eğitim ve öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları, bir bütün
lük içinde düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — jBu Kanun; Gülhane Askerî Tıp Akademisini, bu Akademiye bağlı eğitim ve öğretim kurum
larını ve bunlarla ilgili 'faaliyet ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — (Bu İKanunda geçen kavram ve terimler şunlardır; 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi: Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, bilimsel özerkliğe sahip, Ata

türk ilkelerine bağlı, millî şuur ve disiplini görev bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en 
yüksek danışma organı olan; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, 
Türk Silahlı 'Kuvvetlerine muvazzaf askerî tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askerf personel 
yetiştiren; kendisine ve bünyesindeiki Asikerî Tıp Fakültesine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim 
hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü 
sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir yükseköğretim kurumudur. 

t>) Başasistan: Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış askerî uzman personel arasından sı
navla seçilen, en az iki yıl için Gülhane Askerî Tıp Akademisine atanan öğretim yardımcısıdır. 

c) Asikerî Eğitim Hastanesi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi ve Genelkurmay Baş
kanlığının onayı ile vazifelendirilen, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ve Yönetmeliği
nin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerinin, tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan askerî tabipler ile di
ğer sağlık personelinin eğitimlerinin ve bu eğitim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilen hastanelerdir. , 

d) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı 'Yükseköğretim Kanununun, değişik 3 üncü maddesinde tanımla
nan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretimin amçtct 

İM ADİDE 4. — Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretimin amacı şunlardır : 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim gören öğrencileri; 
'01) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen* 
1(2) Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve 

mutluluğunu duyan, 
(3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, 
(4) Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı görev ve 'sorumluluklarını bilen ve bunları davranış faaline getiren, 
1(5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan halklarına saygılı, 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Gulhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu Teklifi 

MADDE 1. — Kanun Teklifinin 1 inci maddesi-aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kanun Teklifinin 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kanun Teklifinin 3 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

1(6) Beden, zihin, ruh, alhlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 
(7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda sağlık bi

limi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, 
1(8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkâr, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında 

yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kazanan, 
(9) Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağla bağlı, 
(10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, insiyatif sahibi, fedakâr ve doğruluktan sapmayacak karakter

de, 
1(11) 'Askerlik şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutan, 
(1'2) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığmı muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fizikî yete

neğe salhip, 
Elemanlar olarak yetiştirmek. 
b) Sağlık bilimleri alanında yüksek, düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üret

mek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı 
kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye 
katkıda bulunmak. 

Ana ilkeler 

MADDE 5. -— Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretimin plan
lanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdaki ana ilkeler .göz önünde bulundurulur. 

a) öğrencilere ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda, ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hiz
met bilincinin kazandırılması sağlanır. 

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri korunarak geliştirilir ve öğ
rencilere, millî birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. 

c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve silahlı kuvvetlerin ihti-
yaçlari'na göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir. 

d) Sağlık bilimleri alanında bir .mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak yüksekokullar, Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. Gerektiğinde, 
Genelkurmay Başkanlığınca, uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir., 

e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerıinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmi
şi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmesi ve 
görevlendirilmeleri, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
eğitim ve öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir. 

f) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim süresince Atatürkçülük ve in
kılap Tarihi, Türk İdili, yabancı dil, beden eğitimi ve askerî eğitim zorunlu derslerdendir. 

Kuruluş 

MADDE 6. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Askerî Tıp Fakültesi, eğitim 
hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimleri ile ilgili diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, Türk Silahlı (Kuvvetleri kuruluş ve kadrola
rında gösterilir. 

Görevler 

MADDE 7. — Bu Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak, çağdaş uygarlık, eğitim ve öğretim esas
larına dayanan bir düzen içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temin ve yetiştirme planları doğrultu
sunda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin görevleri şunlardır: 
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V 

MADDE 5. — Kanun Teklifinin 5 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Teklifinin 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 7. — Kanun Teklifinin 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

a) 'Muvazzaf askerî tabip yetiştirmek, 
b) Muvazzaf askerî tabip, diş tabibi ve eczacıların staj süresi devamında askerî ve uygulamalı eğitim ve 

öğretim yaparak tekamüllerini salğlamak, 
e) (Yedek askerî tabip, diş tabibi ve eczacıların askerî tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretimini sağ

lamak, 
d) Sağlık astsubay ve Türk Silahlı İKuvvetleri sağlık meslek liseleri öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini 

sağlamak, 
e) iSilahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin uzmanlık ve li

sansüstü eğitim ve öğretimini yapmak. Ayrıca Tababet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda uz
man yetiştirmek. 

f) İSilahlı Kuvvetler sağlık personelinin meslekî bilgilerini arttırmak, barış ve savaşta askerî sağlık va
zifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak, 

g) Askerî ve (genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, memleketin 
epidemiyolojife durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek 
ve korunma için gerekli önlemlerin alınması için öneride bulunmak, Türk Silahlı IKuvvetlerinin sağlığını ilgi
lendiren hertürlü sorunlarda danışmanlık ve (hakem vazifelerini görmek. 

h) Eğitim ve öğretim lile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak, Askerî Tıp Fakültesi öğrenci
lerinin uygulamalı eğitimi ile yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi ıgören elemanların ve 
diğer sağlık personelinin eğitimini ve her yönden tekamüllerini sağlamak, 

i) Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer ka
nunlarda askerî kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin hertürlü muayene ve tedavilerini yapmak, 

j) Yüzde beşi geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek oranda ve esaslar çerçevesinde sivil kişilerin 
muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisine, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına 'göre Genelkurmay Başkanlığınca görev verilir. İBu amaçla Gülhane Aske
rî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin görevleri, teşkilatı ve personelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanılma yer
leri ile planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 
Organlar ve Görevleri 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin organları 

MADDE 8. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri: 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, 
b) Akademi kurulu, 
c) Yönetim Kurulu, 
Tarafından yürütülür. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutam 

MADDE 9. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Askerî Tıp Fa
kültesinin asker profesörleri arasından, bu Kanun uyarınca yapılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre 
Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine müşterek kararla atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komu
tanı; Gülhane Aslkerî Tıp Akademisinin amiri ve Asktrî Tıp Fakültesinin Dekanı olup, Akademi Kurulunun, 
Yönetim (Kurulunun ve Askerî Tıp Fakültesi Kurulunun başkanıdır, Sağlık IBilimleri Enstitüsü, Askerî Tıp 
Fakültesi ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Eğitim Hastanesinin hertürlü işlerini yürütmekten sorumludur, 
aynı zamanda Üniversitelerarası Kurulun üyesidir. 
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M. G. K. 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Kanun Teklifinin 8 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 9. — Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Tekl'ifi) 

(MADDE 110. — Akademi İKurulu; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, dekan ve 
dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve anabilim 'dalı başkanları ile enstitü ve yüksekokul müdürlerinden 
oluşur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde, en kıdemli üye kurula başkan

lık eder. 
Akademi kurulu, her eğitim ve öğretim yılı hasında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa topla

nır. Gülhane Askerî'Tıp Akademisi Komutanı gerekli gördüğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya ça
ğırır. 

Akademi Kurulumun görevleri şunlardır: 
a) Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faalîyetlerıinin esasları hakkında karar almak, 
h) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırla

mak veya görüş bildirmek, 
c) (Bölüm, anabilim. dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi /ile ilgili olarak 

Öneride bulunmak, 
d) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen profesörler Sağlık Kurulunu oluşturmak, 
e) Yur* dışına gönderilecek Türk (Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin sınavlarını yaptırmak, 
'g) (Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Kumlu 

MADDE 11. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında; Akademi kurulu tarafın
dan Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl içlin seçilecek üç profesör ite 
bölüm başkanlarından oluşur. 

Yönetim kurulu Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili hususlarda Komutana yardım eder. 
Akaidemi Kurulu kararlarının^ tavsiyelerinin, ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak karar 
ve önlemleri alır. 

Dekan 

MADDE 12. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, aynı zamanda Askerî Tıp Fakültesinin Deka
nıdır. Gerektiğinde kurulacak diğer fakültelerin dekanları, Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine müşte
rek kararla atanır. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uy
gulanmasını sağlamaktan sorumludur. 

Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önereceği 
dört öğretim üyesi arasından en çok iki Dekan Yardımcısı, Genelkurmay Başkanlığınca atanır. 

Dekanın görevleri şunlardır : 
a) Fakülte Kuruluna, başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri ara

sında düzenli çalışmayı sağlamak, 
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane As

kerî Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek, 
c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak, 
d) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Fakülte Kurulu 

MADDE 13. — Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında dekan yardımcılarından, bölüm başkanlarından ve 
üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecek
leri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. 
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(M.G.K.) 
(thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Kanun Teklifinin 10 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 11. — Kanun Teklifinin 11 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 12. — Kanun Teklifinin 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 13. — Kanun Teklifinin 13 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

Fakülte Kurulu her yarı yılın başında ve sonunda olmak üzere en az dört defa ve Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Komutanı veya Dekan tarafından uygun görülecek diğer zamanlarda toplanır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının göreceği lüzum üzerine Fakülte Kurulu, Akademi Kurulu 
ile müşterek toplantılar yapar. 

Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır :j 
a) Genelkurmay Başkanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faa

liyetlerle ilgili esasları, plan, program ve öğretim takvimini hazırlamak, 
b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili fakülte kuruluna getireceği konularda kararlar almak, 
c) öğrencilerin ders intibakları ile, eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 
d) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Enstitü 

MADDE 14. — Enstitünün organları, enstitü müdürü ve enstitü kuruludur. 
Enstitü müdürü ve Enstitü müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir enstitü müdür yardımcısı, 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından, Genelkurmay Başkanlığınca atanır. 
Enstitü müdürü, bu Kanun ile Dekana verilmiş olan görevleri enstitü için yerine getirir. 
Enstitü kurulu, enstitünün müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluşturan ana

bilin! dalı başkanlarından oluşur. 
Enstitü kurulu, enstitünün eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları öner

mekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup bu Kanunla fakülte 
kuruluna verilmiş görevleri enstitü bünyesinde yerine getirir. 

Yüksekokul 

MADDE 15. — Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü ve yüksekokul kuruludur. 
Yüksekokul müdürü ve yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul mü

dür yardımcısı, yüksekokulun öğretim elemanları arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. 
Yüksekokul müdürü bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir. 
Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokulu oluş

turan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur. 
Yüksekokul Kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esas

ları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sommlu olup, bu Kanunla 
fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir. 

Bölüm 
MADDE 16. — Bir fakülte veya yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden 

fazla bölüm bulunamaz: Bölümler ve anabilim dalları ilgili kurulların kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Komutanının önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığınca 
kurulur, 

Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alı
narak dekan tarafından görevlendirilir. 

Bölüm başkanı, görevi başında bulunmadığı hallerde, kendinden sonra bölümde, akademik unvan yönün
den en kıdemli olan öğretim elemanı, bölüm başkanlığına vekalet eder. 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faa
liyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 



— 13 — 

iM. G. K. 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Kanun Teklifinin 14 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 15. — Kanun Teklifinin 15 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 16. — Kanun Teklifinin 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M.G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretim Elemanları 

Öğretim elemanları 

MADDE 17. — Öğretim elemanları, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri, öğretim 
görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. 

öğretim üyeleri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde görevli profesör, doçent ve yardımcı 
doçentlerdir. 

Öğretim görevlisi, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 
Okutman, eğitim ve öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirle

nen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. 
Öğretim yardımcıları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde, belirli süreler için görevlendiri

len başasistanlar, araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricilerdir. 

Öğretim üyelerinin görevleri 

MADDE 18. — Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır: 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve 

lisansüstü düzeylerde eğitim; öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve 
seminerleri yönetmek, 

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, 
c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, on

lara gerekli konularda yardım etmek, bu Kanundaki amaç ve anailkeler doğrultusunda yol göstermek ve reh
berlik etmek, 

d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Yardımcı doçentliğe atama 

MADDE 19. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvur
ması için, Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir. Gülharie Askerî Tıp Akademisi Komutanı; biri o birimin 
yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan, aday
ların herbiri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, kendi görüşünü de 
belirterek atanmanın sağlanması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Önerilenlerden, kadro mik
tarı kadarının yardımcı doçentliğe atamaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır. 

Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada, kadrolu veya kadrosuz olarak başasistanlık yapanlara ve as
kerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere, en çok 
iki defa atanabilirler. 

Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar şunlardır: 
a) Temel askerî eğitim ve öğretimi müteakip, fiilen en az iki yıl kıta hizmeti yapmış olmak. Gerektiğin

de Genelkurmay Başkanlığınca bu süre kısaltılabilir. 
b) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak, 
c) Akademi kurulunca biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç dişilik bir kurul tarafından 

sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 1501-200i kelimelik bir 
çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak, 

d) Deneme dersinde başarılı olmak. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 729) 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Kanun Teklifinin 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir. , 

MADDE 18. — Kanun Teklifinin 18 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 19. — Kanun Teklifinin 19 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

Doçentlik sınavı 

MADDE 20. — Doçentlik sınavına katılmak isteyenlerin başvuruları, silsileler yoluyla Genelkurmay 
Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin doçentlik sınavı, 2547 sayılı Yüksek 
Öğretim Kanununun 24 üncü maddesi a fıkrasına göre yapılır. 

Doçentlik sınavına katılabilmek için; 
a) Bir lisans diploması aldıktan sonra, .doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak, 
b) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak, 
c) Üniversitelerarası kurulca merkezî sistemle hazırlanacak bir yabancı dil, imtihanını başarmış olmak, 
Gerekir. 
Yukarıdaki (c) bendi gereğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı aran

maz. 

Doçentliğe atama 

MADDE 21. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan doçentlik kadroları, isteklilerin başvur
ması için, Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir. Genelkurmay Başkanlığı» biri Gülhane Askerî Tıp Akade-
misindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere, üç 
profesör tespit ederek bunlardan adayların herbiri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Komutanının adaylar hakkındaki mütalaası da dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığı boş doçent 
kadrolarına atamaları yapar. Doçent kadrosuna, atamada asker yardımcı doçentlere öncelik verilir. 

Doçentliğe atanmada doçentlik unvanını almış olmak en az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış 
olmak şartı aranır. 

Profesörlüğe yükselme ve atama 

MADDE 22. — Profesörlüğe yükseltilmede aranacak şartlar şunlardır : 
a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere beş 

yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 
b) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış 

olmak, 
c) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak, 
Gerekir. 
Yukarıda (b) bendindeki yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilir. 
Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usul ve esas lar şunlardır: 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde profesörlük kadroları boşaldığında, Genelkurmay Başkanlığı; boş 

kadroları, bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri ilan eder. 
b) Yukarıda belirtilen şartlan haiz adaylar Genel kurmay Başkanlığına başvururlar. 
c) Başvuran doçentlerin durumlarını incelemek üzere Genelkurmay Başkanlığı; biri profesörlük kadrosu

nun açık olduğu birimden, biri o birimin dışından, biri de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üç pro
fesör tespit eder ve adaylar hakkında yazılı mütalaalarını ister, 

d) Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarını Yükseköğretim Kuruluna 
gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, atamayı yapar. Profesörlük kadrosuna atamada, 
asker doçentlere öncelik verilir. 

e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki boş profesörlük kadrolarına, yönetmelikte be
lirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de atanabilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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M. G. K. 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Kanun Teklifinin 20' nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 21. — Kanun Teklifinin 21 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 22. — Kanun Teklifinin 22 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 



— 18 — 

(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'İn Teklifi) 

Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanı 

MADDE 23. — Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 27 nci maddesi uyarınca üniversitelerarası kurul tarafından kararlaştırılır. 

Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanı 

MADDE 24. — Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun 28 inci maddesi uyarınca üniversitelerarası kurulca karara bağlamr . 

Unvanların korunması 

MADDE 25. — öğretim üyeleri, bu Kanunda yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik un
vanlardan yoksun bırakılamazlar. • 

Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek veya işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevin
den ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik un
vanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ve eğitim hastanelerinde fii
len iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kulla
namazlar. 

Emeklilik yaş haddi 

MADDE 26. — Asker öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi; 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinde gösterilen rütbelerinin emeklilik 
yaş haddidir. Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kadrosuzluk sebebi 
ile emeklilik hükümleri uygulanmaz. 

Öğretim görevlileri 

MADDE 27. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunma
yan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygula
maları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler süreli, sürekli veya ders saati 
ücreti ile görevlendirilebilirler, öğretim görevlileri, ilgili kurulların görüşü ahnarak, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Komutanımn önerisi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi veya öğretim görev
lisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Okutmanlar 

MADDE 28. — Okutmanlar, ilgili kurulların görüşleri alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komuta
nının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi so
nunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler. 

Öğretim yardımcıları 

MADDE 29. — Öğretim yardımcıları, başasistanlar, araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri kapsar. 
a) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini müteakip en az iki yıl yönetmelikte belirtilecek esaslar dahi

linde görev yapmış askerî uzman personel, Gülhane Askerî Tıp Akaldemiisinde ve eğitim hastanelerinde başa
sistan olarak görevlendirilebilir. Bunların seçim, atama, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzen
lenir. 

b) Araştırma görevlileri; Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde yapılan araştırma, inceleme 
ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bun-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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(M.G.K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Kanun Teklifinin 23 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 24. — Kanun Teklifinin 24 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 25. — Kanun Teklifinin 25 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 26. — Kanun Teklifinin 26 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 27. — Kanun Teklifinin 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 28. — Kanun Teklifinin 28 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 29. — Kanun Teklifinin 29 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

lar, ilgili kurulların görüşü alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay 
Başkanlığının onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atama süreleri sonun
da görevleri kendiliğinden sona erer, bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. 

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç 
gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim yar
dımcılarıdır. 

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 
Uzman ve çeviricilerin atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri, ilgili kurulların görüşleri alınarak 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile en çok iki yıl 
için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona, erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler. 

Yabancı uyruklu öğretim elemanları 

MADDE 30. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğre
tim elemanları, ilgili kurulların görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine 
ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile görevlendirin • 1er. Bunlar, öğretim görevleri bakımından bu Kanun
daki hükümlere tabidirler. 

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü madde
sine göre ücret ödenir. 

öğretim elemanı yetiştirme 

MADDE 31. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimleriyle yeni kurulacak birimlerinin ihtiyacı 
için yurt içinde ve dışında Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği esaslara göre öğretim elemanı yetiştirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çalışma ve Denetim 

Çalışma esasları 

MADDE 32. — Gülhane Askerî Tıp Akademisir deki kadrolu öğretim elemanları, mesailerini kurumla
rındaki çalışmalara hasrederler. Yetkili olan öğretim elemanları, gerektiğinde hasta muayenesi ve tedavisi de 
yaparlar. Ancak, profesör ve doçentler çalışma saatleri (08.00 - 16.00) dışında meslek ve sanatlarını serbest 
olarak icra ederler. 

Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saa' tir. öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygu
lama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte gösteri
lir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki kadrolu öğretim görevlileriyle okutmanlar için haftalık ders yükü, 
oniki saatten az olmamak üzere yönetmelikte belirtilir. 

Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcı
ları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır. 

Kamu kuruluşlarında görevlendirme 

MADDE 33. — ilgili kurumların isteği, Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının uy
gun görmesiyle ihtiyaç duyulan konularda öğretim elemanları her türlü hakları saklı kalmak ve kurumların
daki özlük haklarından da yararlanmak kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluş
larında geçici olarak görevlendirilebilirler. 

Ayrıca ilgili adlî mercilerin talebi ile, adlî tıp meT zuatı çerçevesinde, adlî tıp olaylarında ve diğer adlî ko
nularda resmî bilirkişi olarak Genelkurmay Başkanlığının izniyle görevlendirilebilirler. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 30. — Kanun Teklifinin 30 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 31. — Kanun Teklifinin 31 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 32. — Kanun Teklifinin 32 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 33. — Kanun Teklifinin 33 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme 

MADDE 34. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına 
bakılmaksızın; 

a) Kadro fazlası ise eğitim maksadıyla, diğer askerî eğitim hastanelerinin kadrolarına, Akademi Kuru
lunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, 

b) Disiplin, kıdem, kadro veya kadrosuzluk ve diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle, doğrudan; 
1. Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve, 
2. Diğer bir askerî hastaneye, 
3. Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki, kıta ve kurumlara, 
Genelkurmay Başkanlığınca atandırılırlar. 
öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer 

ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile "ilgili diğer toplantılara, katılmaları, araştırma ve incele
me gezileri yapmaları, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları, Gülhane Askerî Tıp Akade
misi ilgili kurullarının kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidir. 

Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel 
hükümler çerçevesinde ödenir. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa, 
bunlar görev yapacakları sürece, maaşlı izinli sayılırlar. 

Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kurulunun kararı ve Genelkur
may Başkanlığının onayına bağlıdır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve 
savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca, özlük hakları saklı kajmak kaydıyla, Gülhane Askerî Tıp Akade
misi dışında görevlendirilebilirler. 

Kurumlar arası yardımlaşma 

MADDE 35. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle yükümlü öğ
retim görevlileri ve okutmanlar, bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokulda haftalık ders yükünü 
doldurmadıkları takdirde, diğer yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Akademi Kurulunun 
kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders 
ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim 
elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim elemanları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi arzuları 
ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ihtiyaçları dikkate alınarak, Akademi Kurulunun olumlu görüşü ve 
Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilgili üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim ve öğretim yılı için gö
revlendirilebilirler. 

Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması 

MADDE 36. — Gerektiğinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu, 
sözleşmeli veya ek görevle diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyesi ve yardımcıları alınarak, beliren 
ihtiyaç karşılanır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğ
retim yılı için çeşitli dallarda ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim 
yılının ocak ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığına bildirir. Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacın karşıla
nabilirle şeklini tespit eder, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak, gerekli tedbirleri alır. Yükseköğre
tim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar; bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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ıM. G. K. 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 34. — Kanun Teklifinin 34 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 35. — Kanun Teklifinin 35 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 36. — Kanun Teklifinin 36 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

Denetim 

MADDE 37. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinin idarî denetimi Genelkurmay Başkanlığınca yapılır. 
Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, dekan ve 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir, 

Bilimsel denetim 

MADDE 38. — Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri kuruluş, görev ve işleyişi yönet
melikle tespit edilecek «Gülhane Askerî Tıp Akademisi Bilimsel Denetleme Kurulu» tarafından, eğitim ve öğ
retim, bilimsel araştırma, yayım, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üzerinde ya
pılır. 

Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti 
ile, gelecek yıldaki çalışma planını belirten bir raporu bağlı bulunduğu dekana veya enstitü müdürüne veya 
yüksekokul müdürüne sunar. Bunlar da raporlarını Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderirler. 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek Genelkurmay Başkan
lığına sunar. 

Her öğretim elemanı bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminerlerin 
ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı 
bulunduğu birim yöneticisinin aracılığı ile dekanlığa sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin daktilo 
ile yazılmış birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı hak
lar saklıdır. 

Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gülhane Askerî Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Öğretim ve öğrenciler 

Lisans düzeyinde öğretim 

MADDE 39. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır, öğrencilerin yönetmelikte 
tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki yüksek
öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve anailkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim, öğretim 
ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir. 

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim ve öğre
tim yapan diğer sivil yükseköğretim kurumları ile eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanla
rın aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Askerî Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip 
olurlar. 

c) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Askerî Tıp Fakültesi ile lisans düzeyindeki diğer yükseköğre
tim kurumlarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
muvazzaf teğmen nasbedilirler. 

Öğretim süresi 

MADDE 40. — Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde öğretim ve eğitim süresi diğer tıp fakülteleri öğretim 
ve eğitim süresi kadardır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 37. — Kanun Teklifinin 37 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 38. — Kanun Teklifinin 38 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 39. — Kanun Teklifinin 39 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 40. — Kanun Teklifinin 40 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 729) 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklüfi) 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin kuruluşundaki yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü düzey
deki azamî öğretim süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine göre, benzer fakülte, 
enstitü ve yüksekokulların eğitim ve öğretim süreleri dikkate alınarak bu kanundaki esaslara göre çıkarıla
cak yönetmeliklerde belirtilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, derslere de
vam etmek zorundadırlar, iki yarı yılda mazeretsiz toplam otuz günden fazla eğitim ve öğretime veya tatbiki 
eğitim döneminin üçte birine mazeretsiz katılamayan öğrenciler, o öğretim ve eğitim yılını kaybederler. Sağ
lık yönünden mazeretleri nedeniyle eğitim ve öğretime katılamayanlara yapılacak işlem yönetmelikte belir
lenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarına iliş
kin ilkeler, bu Kanun esasları dahilinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim ve öğre
time ara verilebilir veya süresi kısaltılabilir. Bu nedenle eksik öğrenim görenlere uygulanacak ilke ve esaslar 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisine giriş 

MADDE 41. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinin lisans düzeyindeki öğretim programlarına, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesine göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavını kaza
nan, askerî veya sivil liselerden mezun öğrenciler alınır. Alınacak öğrencilerle ilgili diğer şartlar yönetmelikte 
gösterilir. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, Gülhane Askerî Tıp Akademisine, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati 
ve Bakanlar Kurulu Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla kabul edilirler. Anlaşma yapılmasının mümkün 
olmadığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararı ile yetinilir. 

Diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş 

MADDE 42. — Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarından yönetmelikte be
lirtilen disiplin nedenleri hariç diğer nedenlerle ayrılanların diğer yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey 
geçişlerinin yapılmasına ait esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Ders kitapları ve teksirlerin basılması 

MADDE 43. — Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif 
hakları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

Lisansüstü öğretim 

MADDE 44. — Lisansüstü öğretimin usul ve.şartları 
a) Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde yüksek lisans, dok

tora veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslar dik
kate alınarak hazırlanacak yönetmelikte belirtilen ilkelere göre Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlı
ğınca açılacak sınavla seçilirler. 

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisansüstü öğretime başlayan personelin görevleri yönetmelikte 
gösterilir. Ancak, askerî personelin lisansüstü öğretime başlayabilmesi için temel askerî eğitim ve öğretimi mü
teakip, fiilen en az iki yıl kıta, kurum ve karargâhlarda hizmet yapmış olmaları şartı aranır. Bu süre, gerekti
ğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir. 

c) Sivil tabipler, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve eğitim - öğretim süresi kadar Türk Silahlı Kuv
vetlerinde mecburî hizmet yapmaları şartı ile gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık eğitim ve öğretimine tabi tutulabilirler. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 729) 
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M. G. K. 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 41. — Kanun Teklifinin 41 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 42. — Kanun Teklifinin 42 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 43. — Kanun Teklifinin 43 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 44. — Kanun Teklifinin 44 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 729) 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Disiplin hükümleri 

MADDE 45. — Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarına alınan her öğrenciye 
disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar için disiplin notundan ne miktar düşüleceği, yönetmelikte gösteri
lir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin okuldan çıkma ve çıka
rılmaları, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren bir ay içinde askerî öğrenci niteliğini kazanamadıkları an
laşılanlar yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde okuldan çıkarılırlar. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinden çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Ku
ruluna, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Kendisine, Gülhane Askerî Tıp Akademisin
den çıkarılma cezası verilen öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki başka bir yükseköğretim kurumu
na alınmazlar. 

Malî kolaylıklar 

MADDE 46. — Malî kolaylıklarla ilgili işlem ve usuller :' 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler, her türlü vergi, resim, damga 

resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve 
kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askerî Tıp Akademisine makbuz kar
şılığında yapılacak nakdî bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname 
ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilebilir. 

c) Gülhane Askerî Tıp Akademisi için eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla ithal edilen makine, alet, ci
haz, ecza, malzeme ve yayınlar, yurt içinde bulunmama veya üretimi yapılmama kaydıyla veya bağış yoluyla 
gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere, her tür
lü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Döner sermaye 

MADDE 47. — Genelkurmay Başkanlığınca Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ve eğitim hastanelerinde 
döner sermaye işletmesi kurulabilir. 

Yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler ile muayene ve tedavi edilecek sivil kişilerden yönetmelikteki esaslara 
göre alınacak ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir. 

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, sermaye ile ilgili yönetiim işlerinin yürütül
mesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Genelkurmay Başkan
lığının tespit edeceği esaslara göre Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve eğitim hastanelerinin döner sermaye yö
netmeliğinde belirtilir. 

Kurulacak döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. Döner ser
mayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Malî 
yılın bitiminden başlanarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri de
netim için Sayıştaya, birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir. 

Döner sermaye işletmelerinde eğitim ve öğretim, ar aştırma veya uygulama birimlerinin katkıları ile topla
nan döner sermaye geliri, ilgili birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 729) 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 45. — Kanun Teklifinin 45 inci maddesi, aynen benimsenmiştir. 

MADDE 46. — Kanun Teklifinin 46 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 47. — Kanun Teklifinin 47 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 729) 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı ve M. G. K. Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Teklifi) 

Oylama 

MADDE 48. — Bu Kanunda sözü geçen kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle gö
revlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kurulların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. 

Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun 
sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın ka
tıldığı karar, kurul kararı sayılır. 

Özlük hakları 

MADDE 49. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli asker öğretim elemanlarının ve bu Akademide 
yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören askerî personelin özlük haklarına ilişklin ödemeler
de, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. Başasistanlar ve uzmanlar hariç 
öğretim elemanlarına ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite 
ödeneği, idarî görevi bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir. Gülha
ne Askerî Tıp Akademisinde başasistan ve uzman durumunda olanlara ve bu Akademide yüksek lisans, dok
tora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askerî personele ihtisasları süresince, ek gösterge dahil 
almakta oldukları aylık tutarının % 80'i eğitim ödeneği olarak ödenir. Ancak bu fıkradaki personele, 926 
sayılı Türk Silalhlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve 
malî sorumluluk tazminatı ödenmez. 

2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre, meslek ve 
sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim elemanlarına üniversite ödeneği ödenmez. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin öde
meler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, meslek ve sanat
larını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarına, görev 
unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en çok 18 saate ka
dar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak, 
ek ders ücreti ödenir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören sivil tabiplere yapılacak ödemelerde, 
aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki emsalli personele yapılan ödemeler esas alınır. 

Yönetmelik 

MADDE 50. — Aşağıdaki hususlar yönetmelikle düzenlenir : 
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin görevleri ve bunlarla ilgili hususlar, 
b) öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, seçimi, atanması ve görevlendirilmesi ile akademik unvanlarından 

mahrum edilme esasları, 
c) Haftalık ders yükü ve ek derslerle ilgili esaslar, 
d) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları ile il

gili hususlar. 
e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve buna bağlı kuruluş ve birimler tarafından yapılacak bilimsel, tek

nik inceleme ve araştırma ile yayımlar için uygulanacak esaslar, 
f) Eğitim ve öğretim esasları, öğrenci kaynakları, azamî öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak nitelikler 

ile kayıt kabul şartları, 
g) öğrencileriin ve öğretim elemanlarının disiplin esasları, 
h) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş 

hallerindeki görevleri, öğrenime ara verilmesinden dolayı eksik öğrenimin tamamlanma esasları, 
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(thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 48. — Kanun Teklifinin 48 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 49. — Kanun Teklifinin 49 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 50. — Kanun Teklifinin 50 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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i) Yabancı öğrencilerin tabi olacağı esaslar, 
j) öğrendilerin devletçe karşılanacak ihtiyaçları, 
k) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve alınacak ücretlerle ilgili esaslar, 
1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 51. — 7.11.1980 tarihli ve 2336 sayılı Gül hane Askerî Tıp Akademisi Kanunu yürürlükten kal
dırılmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutam 
ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim ve atanma iş
lemlerine gerek kalmadan görev ve tüm hakları devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı 
ay içinde yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteler ve Akademiler Kanunu
na göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eş
değer olarak devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımından önce Gülhane Askerî Tıp Akademisinde başasistan 
olanlar ile doktora yapmış veya Tababet Uzmanlık Tü züğüne göre uzman olmuş ve halen uzman kadrosunda 
çalışanlar bir yıl zarfında yardımcı doçentliğe başvurabilirler. Sınavı ve seçimi kazananların atamaları Genel
kurmay Başkanlığınca yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe gir diği tarihe kadar, eski mevzuat hükümlerine göre do
çentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30.11.1984 tari
hine kadar, önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacak olan
ların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre 
yürütülür. 

Ancak, 30.11.1984 tarihine kadar doçent olup da bu Kanun hükümlerine göre profesörlüğe yükselecekler bu 
Kanunun doçentler için öngördüğü merkezî sistemle yapılan yabancı dil sınavını başarmak zorundadırlar. 

Yürürlük 

MADDE 52. — Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki hükümler, 1.1.1984 tarihinde, diğer hükümleri yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 53. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 729) 

/ 



— 33 — 

(M. G, K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 51. — Kanun Teklifinin 51 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Kanun Teklifinin Geçici 1 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanun Teklifinin Geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanun Teklifinin Geçici 3 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kanun Teklifinin Geçici 4 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kanun Teklifinin Geçici 5 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 52. — Kanun Teklifinin 52 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 53. — Kanun Teklifinin 53 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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