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I- Raporun Hazırlanması Hakkında Açıklama 

Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlık çalışmalarından biri olan "Yüksek Öğretim Özel 
İhtisas Komisyonu" 20.4.1971 günü Genel Kurul toplantısıyla çalışmalarına başla¬ 
mıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama Dairesi Eğitim grubunda hasır¬ 
lanan "Yüksek öğretim Ön Raporu" üyelere dağıtılmış, söz konusu rapordaki en 
önemli sorunlar gerek DPT koordinatörü ve gerekse üyelerce ortaya konulduktan 
sonra Komisyonun bu sorunları incelemek üzere dört Alt Komisyona ayrılması karar¬ 
laştırılmıştır. 

Alt Komisyonlar ve görev sahaları şunlardır: 

I. Tanımlar Alt Komisyonu: 

Yüksek öğrenimin ve kurumlarının tanımlanması, fonksiyonları, kademelenmeei, ka¬ 
demeler arası bağlantılar, yüksek öğrenime hazırlayıcı öğretim, yönlendirme, li¬ 
seler arası dengesizliği kaldıracak ortak temel bilimler öğretimi, yüksek öğre¬ 
tim kurumlan, halk ilişkileri, öğrenci sorunları vb. 
II. Plânlama Alt Komisyonu: 
Kapasite artış.., eski Üniversitelerin reorganizasyonu, yeni Üniversitelerin plan¬ 
lanması, öğretim üyesi yetiştirilmesi, özel okullar sorunu, planlama sorunları, 
yatırım ve diğer harcamalar, finansman ve kaynaklar vb. 

III. Sistem Değişiklikleri Alt Komisyonu: 
Yüksek öğrenimde sürelerin ayarlanması, verilen kademeli ünvanlar (lisans öncesi, 
lisans, yüksek lisans, doktora) tekrar eğitim, meslekî ve teknik eğitime verile¬ 
cek ağırlık, kullanılan eğitim sisteminin düzeltilmesi, Üniversitelerin idare¬ 
sinde yapısal değişiklikler (kürsü yerine bölüm esası gibi) oto kontrol vb, 
IV. Örgüt Alt Komisyonu: 
Yüksek öğretim kurumlan arası plânlama ve koordinasyon ünitesinin kurulması 
gerekliliği, bütün yüksek öğ. kurumlarını biraraya getirecek olan kanunun nite¬ 
liği (tek tip Üniversite kanunu veya çerçeve kanunu) Üniversiteler arası iliş¬ 
kiler, ünitenin yetkileri ve üniteye bağlı fiziksel plânlama örgütü gereği, vb. 

Alt Komisyonlar, Üyelerden bir kısmının Ankara dışında bulunması nedeniyle yoğun 
ve 2-3 günlük çalışmalar yapıp raporlarını hazırlamışlar vc dört Alt Komisyonun 
raporları son genel kurul toplantısında tartışılarak çalışmalar tamamlanmıştır. 

Bu raporda alt komisyon raporları sırası ile yer almakta ve genel ku¬ 
ruldaki görüşler ayrıca belirtilmektedir. Bunun.nedeni, bazı konûlarda görüş 
birliği sağlanamadığı vo oylama gibi bir yöntem de uygulanmadığından, farklı fi¬ 
kirlerin ayrıca belirtilmesi gereğidir. 

II. Alt Komisyon Raporları: 
1) Tanımlar Alt Komisyonu: 

A. Yüksek öğretimin fonksiyonu 

Geleneksel strüktür, yöntem ve tutumlar günümüze kadar Üniversite ve 
diğer yüksek öğretim kurumlarının çalışmalarında az veya çok etkili olmakta de¬ 
vam etmişse de, teknolojik gelişmenin gereklerine uyma zorunluluğunun bütün ül¬ 
kelerde benzer gelişmelere yol açtığı da izlenebilmektedir, özellikle gelişmekte 



olan ülkelerde, Yüksek öğretimin kalkınmanın ana faktörlerinden biri olarak 
kabul edildiği ve öğretim planlamasının buna göre yapıldığı görülmektedir« Ko¬ 
misyonumuz da öğretimin üıke çapındaki fonksiyonel tanımında, ekonomik ihti¬ 
yaçların önceliğini kabul ötmenin bir ana ilke olduğu görüşündedir. 

Şüphesiz bunu kabul öderken, özellikle klasik üniversitelerin, insanın 
kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi, gerçeğin araştırılması gibi evrensel ve 
insancıl görevlerinden de vazgeçmek zorunluluğu kanımızca yoktur. Bu düşünce¬ 
lerin ışığında yüksek öğretimin fonksiyonel tanımını, bugün için, şöyle vara¬ 
biliriz: 

"Yüksek Öğretim, üren, öğretim kademesini izleyen ve kişisel gelişme, f 
gerçeği arama gibi geleneksel amaçlarından uzaklaşmadan, ülke kalkınmasının 
gerçekleştirilmesine yardımca olacak şekilde örgütlenmiş bir öğretim bölümüdür i 

Yüksek Öğretim bu görevini, bir yandan iyi belirlenmiş bir insangucu 
ihtiyacını karşılayacak teknisyen (x) kadrolarını yetiştirerek öte yandan dı¬ 
şarıdan ithal edilen bilimsel teknolojik verileri kendi toplum koşullarına 
adapte edecek, ya da yaratacak araştırmaları yaparak yerine getirir. 

J3. Yüksek Öğretimin iç örgütlenmesi ve kademeleri 
Belirli ihtiyaçları karşılayacak insan gücünü yetiştirme açısından Yük¬ 

sek Öğretim bir bütündürc Bugün, toplum içinde aynı fonksiyonları olan kanunen 
aynı kalifikasyonlara sahip oldukları kabul edilen meslek adamları ve teknis¬ 
yenler Üniversitelerden, Akademilerden ve Yüksek Okullardan mezun olmaktadırlar» 
Yüksek Öğretimi, bu kompleks, sınırları belirsiz ve görünüşte benzer kalifikas- 
yonlu olduğu halde, gerçek;e çok farklı kişileri yetiştiren, aynı işi değişik 
statü ve 'titre'1er altında gören heterojen düzeninden kurtarmak gerekmektedire 

Bu ne d ile, hangi adlar altında olursa olsun, bütün yüksek öğrenim ktt- 
ramlarının, benzer fonksiyonlar gören kademelerinin bütün yurt içinde, paralel¬ 
liği gerçekleştirilmelidir, öğreteni ve öğrencisi ile, homojen bir fonksiyonel 
tanımlamaya dayanan bir yüksek öğretim sisteminin kurulması, ve bugünkü durum¬ 
dan böyle bir standardizasyona doğru kabil olduğu kadar çabuk geçmeyi sağlaya¬ 
cak bir gelişme programının düzenlenmesi zorunluluğuna komisyonumuz inanmakta¬ 
dır. Bu gelişmede bugünkü kuruluşların kişiliklerini yitirmesi kuruluşların 
orijinal öğretim yöntemlerini, tek bir düzen uğruna bırakması, her yüksek oku¬ 
lun Üniversite olması söz konusu değildir. Fakat yüksek okul, akademi ve üni¬ 
versite gibi kuruluşların farklılıkları, karşıladıkları fonksiyona bağlı olarak 
ortaya çıkmalıdır. Bunların giderek tek bir yüksek öğretim sisteminin araların¬ 
da, fonksiyonlarına göre sfcrüktüral bir paralellik bulunan öğeleri olmaları 
sağlanmalıdır. 

Yüksek öğretim kendi içinde üç kadem* olarak düşünülebilir. Birinci ka¬ 
deme iki yıldır. Bu kademe kapsamlı lise öğretimini bitirmiş olup, kısa süreli 
bir teknik ve meslekî öğretim yapmak isteyenlerle, iki yıl içinde daha yüksek 
kademe öğretime devamı yeteneği olmadığı anlaşılanların, öğretimi tamamladık¬ 
ları veya bıraktıkları kesimdir. Bununla beraber Yüksek Öğretimin bu ilk kade¬ 
mesi kapsamlı lisenin fonksiyonel bölümlerini ihtiva eden bir yapıya sahip 
olacağından, bu kademede öğretimden ayrılmak zorunda kalanların, kısa bir ek 
öğretimle topluma kazandırılmaları öngörülmelidir. 

Öğrenimin ikinci kademesi (2-k) yıllık lisans bölümüdür. Bu kademedo¬ 
yur t çapında, kalkınma planlarının öngördüğü yüksek seviyeli insan gücü ihti¬ 
yacına göre meslek adamlar.! yetiştirilecektir. 

(x) Burada teknisyen terini en genel anlamda kullanılmıştır. 
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Üçüncü kademe lisans üstü, uzmanlık ve doktora bölümüdür. Dikkatli bir 
seçimle buraya kadar gelmiş öğrencileri yurt kalkınmasının gerektirdiği yüksek 
düşünce ve teknik üretiminin liderleri olarak yeteneklerle donatmak bu kademe¬ 
nin görevidir. Araştırma yapmak, doktora yaptırmak ve buna bağlı olarak Yüksek 
Öğretim için öğretim üyesi yetiştirmek gibi ileri fonksiyonlar da bu kademenin 
görevidir. Yüksek Öğretimin çekirdeğini teşkil edecek olan bu kademenin, önce¬ 
likle Üniversitelerde bulunması doğaldır. Bunun diğer öğretim kademeleri ile 
ilişkisi, öğretim kurumlarının yapısına göre değişik olabilir. 

Bütün kademeler her öğretim kurumunda olmayacaktır. Fakat öğretim ku¬ 
rumlan bölgesel gereklilikler veya daha başka nedenlerle değişik özelliklere 
sahip olsalar bile, kademeler arasındaki paralellikler mutlak olarak sağlanma¬ 
lıdır. Bunu gerçekleştirmek için, bütün Yüksek Öğretimi içine alan tek bir çer¬ 
çeve kanunun hazırlanması ve Yüksek Öğretimin bugün içinde bulunduğu,ve| ,fonk¬ 
siyonel ayırımlardan çok, tesadüfi gelişmelerin sonucu olan durumun ortadan kal¬ 
dırılması gereklidir. 

Son olarak şu noktaya da işaret etmek yararlı olabilir: İlk ve Orta Öğ¬ 
retimin yeterli bir düzende işlemesi gerçekleştirilmeden, Yüksek Öğretimden ve¬ 
rim beklemek olanağı yoktur. Bu düzenlenmenin kısa bir sürede gerçekleşmesi ka¬ 
bil olmadığı için, Yüksek Öğretimin bir süre için, Orta öğretimin boşluklarını 
dolduracak tedbirleri alması, örneğin hazırlık sınıfları sistemi gibi, genel 
kültür ve özellikle lisan yeteneklerini arttırması da bir zorunluluk olarak be¬ 
lirmektedir . 

Cc Özerklik 

Özerklik kavramının -'kapsamı uygulama ile belirlenir. Komisyonumuz şimdiye ka¬ 
dar, uygulanan şekliyle değil, fakat tanımlanan şekliyle İdarî, malî ve bilim¬ 
sel olarak üçe ayrılan özerkliğin sağlıklı bir öğretim ortamının gelişmesi için 
gerekli olduğu kanısında ise de, bu kavramların fonksiyonel olarak daha belirli 
olması gerektiğine ve Üniversite veya Yüksek Okulun, toplam örgütlenmesi içinde, 
kendi başına buyruk adalar olmadığının belirtilmesine önem vermektedir. 

Öğretim üyelerinin bilimsel faaliyetlerinde bağımsız ve korkusuz olarak 
fikir üretmesine engel olmayacak koşulların gerçekleştirilmesi vazgeçilmez bir 
husustur. İdarî özerklik bunu sağlayan bir unsur olarak kabul edilmektedir. Fa¬ 
kat bunun istismarına engel olmak idare mevkilerine gelecek kişileri, üniversi¬ 
telerde hem otokontnolu, hem de plân gereklerine uygun çalışmaları sağlayacak 
şekilde seçmek ve onları yeterli otorite ile teçhiz etmek gereklidir. Aynı şe¬ 
kilde Yüksek öğretim kurumlarının işleyişini daha randımanlı hale getirmek ve 
alman kararlarda devamlılığı sağlamak da önemlidir. İdari mesuliyetin, başka 
işlere zaman vermeyecek kadar yoğun bir çalışma gerektirdiği ve büyük bir iş¬ 
letme olan bir Yüksek Öğretim kurumunun idaresinin, bazı özel bilgi ve kabili¬ 
yetler istediği gerçeği de gözönünden uzak tutulmamalıdır. 

Komisyonumuz malî özerkliğin, Yüksek Öğretim kurumlarının randımanlı 
çalışması için bir ön koşul olduğu kanısındadır. Fakat malı özerkliğin yüksek 
öğretimin kalkınma için gerekli görülen yönlerde gelişmesini teşvik edecek şe¬ 
kilde kullanılmasını kontrol eden bir mekanizma da kurulmalıdır. 

D. Yüksek öğrenim ve halkla ve çevre ile ilişkileri 
Yüksek Öğrenim kurumlarının halkla ilişkileri kavramı şu sınırlar 

içinde tanımlanabilir: 



k) 

a- Araştırmanın çevre sorunlarına dönük olması 

b~ Yüksek Öğretim kurumu olanaklarının çehrenin kültürel ihtiyaçlarını 
sağlamakta yararlı olması 

e- Kurumlarm yönetimine çevre halkmin danışman olarak katılması. 
Bu hususların gerçekleştirilmesi için muhtelif örgütler ve ilişki dü¬ 

zenleri ortaya konabilir. Devlet kuruluşları aracılığı ile araştırıcılar çevre 
sorunlarına cevap verecek araştırmaları yaparlar; Öğretim kurumlan dışında böl¬ 
ge ve semtlerde danışma merkezleri açılabilir; Halk Eğitimi ile uğraşan kuruluş¬ 
lara bilgi ve uzman yardımı j^apılabilir; sistematik yayın ve konferanslar düzen¬ 
lenir; Yüksek öğrenime dov/fcm etmeyenler için bilgi arttıracak kurslar açılabilir. 

Şüphesiz Yüksek öğrenim kurmalarınınr•daha önce öğrenimi bitirmiş olan¬ 
ların bilgilerini tazeleyecek kısa süreli kurslar veya gece kursları ve seminer¬ 
leri düzenlemesi de gerekmektedir. 

Halkın yüksek öğrenim sorunlarını daha yakından öğrenmesi ve öğretim 
programlarında çevre ihtiyaçlarının bir oranda yansıması için öğrenim kurumları- 
nın bulunduğu şehirler halkı ile öğretim elemanlarını bir araya getiren danışma 
örgütlerinin kurulması da komisyonumuzca faydalı görülmektedir. 

E, Öğrencilerin yönetime katılması 
Demokratik ülkelerde öğrencinin yönetime katılması sorunu genel olarak 

olumlu bulunmaktadır ve değişik ölçülerde olmakla beraber, gerçekleşmiş sayıla¬ 
bilir» Bu katılmanın getireceği faydalar şöyle özetlenebilir: a) kurumun faali¬ 
yetlerine bir kontrol unsuru getirmek ve böylece İdarî özerkliğin zorunlu kıldı¬ 
ğı otokontrolu bir başka yoldan daha gerçekleştirmek; b) öğrenci dileklerini da¬ 
ha kesin ve direkt olarak haber almak; c) öğrencileri uygulamanın sonuçlarından 
daha doğru ve çabuk olarak haberdar etmek; d) Öğrencileri yönetimin sorumlulu¬ 
ğuna ortak ederek uygulamayı kolaylaştırmak. 

Ancak öğrencilerin ydnetime katılması öğrenim ve öğrenci sorunlarına 
dönük nitelikte olmalıdır. 

Komisyonunuz bu raporda önerilen gelişme doğrultusunun uzun vadeli bir 
süree içinde oluşacağı fakat bu doğrultudaki değişmelerin bir an önce program¬ 
lanmasının Yüksek Öğretimden beklenen görevlerin yerine getirilmesi için zorun¬ 
lu olduğu kanısını taşımaktadır. 

2) Plânlama Alt Komisyonu_Raporu: 
(Yeksek Öğretim Kuruluşlarının Plânlama Sorunları Ve 

Ç özijnı ~îjke 1 e jTîl 

A, GİRİŞ: Genel Hususlar 

1» Komitemiz yüksek öğretimle ilgili planlama sorunlarını: 

a) Kapasite ve verimlilik, 
b) Yeni Öğretim kuramlarının açılması, 
c) Öğretim üyesi yetiştirilmesi, 
d) Fiziksel plânlama, 
e) Finansman 

Konuları etrafında görüşmeği; özel okullar sorunun ise , 



5) 

(kanunun özelliği nedeniyle) özel ihtisas komisyonu genel kuruluna bırak¬ 
mağı kararlaştırmıştır* 

2; Tanımlar alt komitesinin "üniversite, yüksek okul ve akademileri arasında 
görevsel bir ayırım gütmeyen ve bu kurumlan bir bütün olarak tanımlayan 
görüşü11, komitemiz ta ra .fundan da benimsenmiş; tartışmalar bu ilkenin ışı¬ 
ğında yürütülmüştür. 

5 Üyelerin, komiteye yazılı olarak verdikleri bildiri ve tebliğler., raporu 
muza eklenmiştir. 

hKomite kararları, gözlemler, eleştiriler, mümkün olduğu hallerde, gerek¬ 
çeli ilkeler halinde saptanmıştır. 

6c Gözlemler, Eleştiriler ve ilkeler 

a} xüks ek öğretinde kapasito ve verimlilik 
Alt komitemiz kapasite konusunu, yalnız giriş kontenjanlarını arttırmak 
yerine, mevcut kuruluklardaki genel verim ya da rantabilltenin yükselt11- 
nosi gibi anlamak ve değerlendirmek yönünde bir eğilim göstermiştir: 

(1) İ'nsangücü hedef ve projeksiyonlarının geçerliliğini ve bu hesaplardaki 
varsayım ve sayıltılarm doğruluğunu sağlamak gerekir. Projeksiyonların 
ve bunlara bağlı hedeflerin fiili durumu yansıtmadığı kanısı yaygındır. 

(2) İnsangücü yetiştirme hedeflerine paralel olması gereken istihdam politi¬ 
kasında kararsızlıklar vo uygulamada,geri kalmalar görülmektedir» 

(3) Mevcut kurunlarla yetiştirilen insan gücünün yarattığı talep, DPT’nca ön¬ 
görülen ve planlanan alanlarda, meslek dallarında ve sayılarda olmamıştır» 

(k) Genel verim ve rantabiLite artışlarının, yeni alınacak öğrenci kontenjan¬ 
larındaki artıştan daha önemli olduğunu gösteren belirtiler vardır» 
öubput/input oranı düşüktür» 

(5) Verim artışında, tara-gün vo tam-görev sisteminin yeni kuruluşlar için ge¬ 
rekli olduğu fakat yeterli bulunmadığı görülmüştür. Tam-gün, tam görev 
düzenini destekliyecek yan tedbirlere ihtiyaç vardır: Tam ücret gibi» Tıp 
ve mühendislik gibi, tam-gün düzenine karşı bazı Fakülte ve meslek dalla¬ 
rınca ileri sürülen itiraz gerekçelerini ortadan kaldırmak üzere, dener 
sermaye aracılığı ile dışardan iş alınabilir. Öğretim üyelerinin meslek 
ve hizmet alanlarıyla, ilgi ve ilişkileri sürdürülebilir. 

(6) Verim yetersizliği, genellikle, yüksek öğretim kuruluşlarında merkezi ve 
etkili bir "araştırma, değerlendirme ve planlama" fonksiyonunu görecek 
bir* örgüt bulunmayışına atfediliyor. Görevlendirme olmadığı için, değer¬ 
lendirme hiç yapılamamaktadır. 

(7) Mevcut kurunların normal(gündüz) kapasitelerinin artırılabileceği; ancak 
vo çoğu hallerde, kapasitenin niçin,hangi dallarda ve ne kadar artırıla¬ 
cağı hususlarının kesinlikle bilinmediği, iyi anlaşılamadığı ifade edil¬ 
miştir . 

Kapasite (kontenjaa)artış taleplerinin, orta öğretimden yansıyan sayısal 
baskıyı hafifletmek için yapıldığı izlenimi yaygındır. 

(8) Kontenjan ve kapasite arttırılırken, eğitim standartlarının düşürülmeme¬ 
sine dikkat edilmelidir» 



(9) «ovcut kururalarda, i..î.aa.n ödeneklerin, kapasite artışından çek onar im 
ve yenilemeğe sarf: ildiği görülmektedir. Diğer taraftan, bu kuruluş¬ 
lara yapılacak yat in a tahsislerinde, kapasite artışı tek kriter ola,. 
faalidir. 

flC) Orta öğretimde önt um reformlarv kapasite artışına, gerektiren sayı¬ 
sal baskıları haf: . -.'o’anış gibi gözükmektedir. Biran önce gorçe-kj rş- 
'dirilmesinde yarar varalar, 

(i 1) kapasite artışı, yo: kuramlarda kolay ve doğal olduğu Iıalde; eskiler¬ 
de hem zor hem de verimsizdir. 

(.11/ OpiimaL büyüklük, * üyesi/öğrenci, öğrenci başına yıllık ve nikel 
maliyet standartlar:.., sayısal ve güvenilir kriterler beklemektedir. 

(13J Gece öğretimi çok yolundur. Süre uzatılmalıdır. Yıl ve yarıyıl yarine, 
kredi sistemi uygu :andığı takdirde, daha verimli olabilir. Gece o-ğro bi¬ 
nil, ancak bazı dalln i. ve gündüz çalışıp-kazanmak zorunda olan öğren¬ 
ciler için düşünül un kidir. Bunların dışında gerekli ve yararlı değildir. 

Clk) Verim kavramı, yükeak eğretime kabul edilen öğrencilerin yıl ve saman 
kaybetmeden mezun a '.ilmesini gerektirir. Çıkiyş kapısındaki birikme ?e 
yığılmalar giderilmeli, müzmin öğrencilik, paso için öğrencilik kaldı¬ 
rılmalıdır. Tanımlar alt komitesinin 2-3 yıllık yüksek öğretim kavramı 
ve tanımı üzerinde durmak ve bunu değerlendirmek gerekir. 

(15) Akademik Öğretim yılı 6 aydan 9 aya çıkarılmalıdır, Dört yılda 8 yar.t 
yıl yerine, üç yıldı 9 üçte-bir yıl (trimestre) sistemi dana ekonomik 
vc verimli olabilir. 

(16) Smıf geçme ve yıl sistemini uygulayan kururalarda, başarılı öğrencile¬ 
rin öğretim süresin: kısaltacak tedbirlere ihtiyaç vardır. Ders geçme 
ilkesi ve yaz okulu okla gelmektedir.. 

(17) Mevcut kururalarda, yönetim ve karar ameliyesinde etkili olacak planla¬ 
ma ve işletme organlarına ihtiyaç vardır. 

(18) Yüksek öğretim, yed,:; subaylık için şart olarak kalmakla beraber, me¬ 
zunlar için bir hak »••inamalıdır. Bugünkü sistem, tehacümü artırmakta- 
n ' i v* V: —-e • 

(19) Yaz okulu, öğretir üveni bol olan ve kısa sömestre uygulayan kurcalar¬ 
da düşünülebilir. - ine kadar yapılan denemeler pek başarılı olmamış¬ 
tır . 

(20) Bir çok dallardaki öğretim süresi gereğinden fazla uzundur. 5*ten i yı¬ 
la, k'ten 3 yıla indirilebilecek lisans programları vardır, 

(21) Yüksek öğretimin ilk iki yılında, gerekli ve zorunlu olan eleme yapıla¬ 
mamaktadır. Bunda sınav ve değerlendirme sistemimizin güvenilirsizliği 
rol oynamaktadır. 

b) Yeni Öğretim Kurumlar o iç:.İması 
(1) Son yıllarda açılan eni kuruluşlarda karşılaşılan güçlükler ve edini¬ 

len tecrübeler, "Ter: nm bir parçası olan ve icra yetkisi ve sorum¬ 
luluğu bulunan bir "orkezî örgüte” mutlak ihtiyaç duyulduğunu gös¬ 
termektedir . 

(2) Yer seçimi, fakülte, sayısı ve türü, eğitim programının amacı vc muhte¬ 
vası ve bunlara verilecek ya da tanınacak öncelikler, bu örgüt tarafın¬ 
dan saptanmalıdıro / 



v3) -eni kuruluş yerlermiş seçiminde, bölgenin ve önerilen yerleşme :.:orkos~ 
lerinin sosyal ve ©ktjjıomik gelişme düzeyi ile potansiyeli dikkate altn■* 
malxdır * 

i, 4 j herkesi Ör gut v mevcut’ vo ilgili kuruluşlara, danışarak * kur ucu heyeti er’1 
seçmelidiro 

'■'.'D) "'hurucu heyetier" vLe. Vç tc>-4'^n çalışmalı, bu işten tam ücret- 
alaalıdır-j 

\b) rîcrkczı orgun s ou huyetlerin çalışma { danışma., değerlendirmesine yar¬ 
dım c x o İma 1 :x dır « 

(?) hurucu neyetiere, yartım vo destek olmak üzere, yeterli bir sokretcrya- 
(a.) fiziksel plânlama uzmanları (veya, danışmanlar) 
(b) Eğitimde program geliştirme uzmanları.; 
(e) Personel uzmanları (veya danışmanları) 
(d) iktisatçı ve işi'/ime çiler vo 
(e) Sekreter 

verilmelidiro 

(.0) Kurucu heyetlere, Ön araştırma; gezi, inceleme ve dokümantasyon için 
yeterli bir bütçe ve gerekli, sarfyetkileri verilmelidirc, 

(9) Öğretimde ulusal ve uluslararası, standartlar, araştırma ve yayında ise 
mahallî. ve bölgesel sorun ve özellikler, plânlamanın dikkate alacağı 
kriterler olmalıdır., 

(10) Fiziksel planlama, ilke ve kural olarak, gelişmiş ya da geliştirilmiş 
bir eğitim plânlamasıncan sonragelmelidir. Ancak böyle olursa başarıya 
ulaşır o (Bu ilkenin öreni bir çok vesile ile belirtilmiş ve alt/r. tekrar 
ve tekrar, çizilmiştir.) 

(11) mimarî, ihtiyaç programları eğitim ihtiyaç programlarından çıkarılmalı., 
ve eğitim teknolojisinin Önümüzdeki 10-1.5 yılda göstereceği gelişmeler 
dikkate alınmalıdır* (Eğitim kelevizyonu gibi), 

(12) Heyetlerin, Eğitim Plânlaması görevi tamamlanmadan, fiziksel plânlama¬ 
ya geçilmomeli; fiziksel. plânlama sonuçlanmadan, inşaat ve yatımlara 
başlanmamalıdır. 

2u sıra ve şartlar, y 11r3.n1 ve ödenek tahsisine yetkili merkezi örgüt 
tarafa ndc.n sağlanab" lir * 

(ip) Planlama ve uygular.•.İrrm merkezi örgütlerce yeterince donetBıonmcd.gi 
izlenimi vardır. 

(!•'+) Yeni kurumlar m planlar,;-::. vo açılı ş ir kırlıklarında. ra.zikr.cl yatırım¬ 
lara insan gücünden fasla önem verildiği görülmektedir* Oysa ounua ter¬ 
si olmalıdır. 

(.İpi İnsan gücü ve mali knyruklnrımız sınırlı olduğu için, çabalarımızı dağıt¬ 
mak yeri no belli proje.Lor üzerinde yoğunlaştırmakta yarar olacaktır. 

0.6) 3u tercih vo yaklaşım, bazı korumların hazırlııclc.ranı geciktiriyor gibi 
görünürse do iyi bir panıama ile kuruluş suresi aslmdu kısai. tı.Labtliı , 



8) 

c) Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi 
(1) Planlama hazırlıkları kurucu heyetlerce tamamlanan ve Merkezi ör¬ 

gütçe açılması kararlaştırılan kurumlara, hemen ve yeteri kadar 
asistan kadrosu verilerek bu kadrolar doldurulmalı; asistan ve aday¬ 
lar yurt-içi, ve yurt dışı olanaklardan yararlanarak yetiştirilmeğe 
başlanmalıdır, 

(2) Bugünkü şartlarla işlemeyen l4l6 sayılı Kanun, açılacak yeni kurum¬ 
lara yararlı hale getirilmelidir * 

(j) Doktora eğitimi, öğretim üyeliğinin temeli ve ilk kademesidir. Bu 
eğitimi, usta-çırak geleneğinden kurtarıp, disiplinli bir mezuniyet 
sonrası (lisans üstü) programı haline getirmek lâzımdır. 

(4) Her yüksek öğretim kurumu, ilke olarak, kendi öğretim üyesini yetiş¬ 
tirmeğe sahip olmakla beraber; bu ilke her kurumda her dalda dokto¬ 
ra yapılabileceği anlamına gelmemelidir. Kurumlar arası bir kurul, 
nerelerde hangi dallarda doktora yapılabileceğini tesbite yetkili 
olmalıdır. 

(5) Bilim doktorasını almiş olan gençler, öğretim üyeliği mesleğinin 
ilk kademesine aday olmalıdır t 

(6) Mevcut üniversitelere verilmiş bulunan öğretim üyesi ve yardımcısı 
kadroları öğrenci sayılarına ve laboratuar kapasitesine göre bir 
kadro piramidi şeklinde sınırlanmalıdır. Bu kurumlarda yetişen genç¬ 
lerin, yeni kuruluşlara nakletmeleri teşvik edilmelidir. Bu tedbir, 
mevcut kuruluşlardaki gereksiz ve yararsız kadro şişkinliklerini 
zamanla giderecektir, 

(7) Bir veya iki yıllık gönüllü ve zorunlu rotasyonlar yanında, enstitü 
müdürü veya kürsü şefi dışındaki öğretim üyelerinin her dört yılda 
bir yeni kuruluşta yeni bir göreve atanmaları sistemi de önerilmiş¬ 
tir. 

(8) Yedek subaylığın, öğretim üyesi olarak yapılması, ancak yeni kuru¬ 
luşlara tanınan bir ayrıcalık olabilir. Mevcut Yüksek öğretim kuru¬ 
luşlarında askerlik görevini yapmamış öğretim üyesi ve öğretim gö¬ 
revlilerinin askerlik hizmetlerini ihtiyaç duyulan Yüksek öğrenim 
kuruluşlarında, merkezi örgütün aracılığı ile yapması gerekmektedir. 

(9) Üniversite dışındaki doktoralı veya doktorasız ihtisas elemanların¬ 
dan öğretim görevlisi, olarak yararlanma usulüne başvurulmalıdır. 
Bu elemanlar için ayrı ek görev kadroları ihdas edilmeli; geçici ek 
görevlilerin tam görev kadrolarını işgal etmeleri önlenmelidir0 

d) Fiziksel Plânlama 

(1) Yeni Yüksek Öğretim Kurumlarında karşılaşılan çeşitli güçlüklerin, 
genel bir örgütsüzlükten, yönetim, denetim ve koordinasyon yoklu¬ 
ğundan ya da eksikliğinden ileri geldiği hususunda görüş birliği 
vardır. Kanunî mevzuat kuruluş problemlerini öngörmemektedir. 

(2) Sorunların çözümü için, yukarda (B (12) de) önerilen merkezî bir 
îcra örgütüne ve Kurucu Heyetlere ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. 



(j>) Kurucu Heyetlerin kompozisyon ve görevleri konusunda Ankara üniver¬ 
sitesi inşaat Dairesi tarafından hazırlanan öneriler, çoğunlukla ve 
genellikle benimsenerek ekte sunulmuştur, (Ek:l) ancak, böyle bir 
ideal kadronun, uygulamada pek pratik olamayacağı görüşü de vardır« 

(4) Kurucu Heyetlerde, lokomotif veya dinamo görevini görecek bir lider¬ 
liğe ihtiyaç vardır. 

(5) Kurucu Heyetlerin, kendilerinden beklenen görevleri yerine getirebil¬ 
mek için, icraı kadar, malî sariflyetkisi ile teçhizine ihtiyaç vardır 

(6) Güçlükler ve sorunlar şöyle özetlenmektedir," 
(a) Eğitim plânlaması yapılıp, eğitim gerekleri kesinlikle belirlen¬ 

meden, fiziksel plânlamaya geçme eğilimi kuvvetlidir. 
(b) Kuruluşun, 15-20 yıllık gelişme projeksiyonları yapılmadığı için, 

fiziksel planlama çoğu zaman yetersiz kalmakta, plândan sapmalar 
görülmektedir. 

(c) Gelişme çlânlansa bile, veriler ve sayıltılar geçerli olmadığı 
için, planlar değiştirilmektedir. 

(d) Eğitimsel ve fiziksel plânlamada, yerel ihtiyaç ve olanakların 
yeterince dikkate alınmadığı görülmektedir. 

(e) Ön araştırmalardaki eksik ve yanlışlar, fiziksel plânlamayı ya¬ 
nıltmakta, ilk ve nihaî işletme maliyetlerini yükseltmektedir 

(f) 2h90 sayılı Kanun uygulaması, inşaatların yavaş, çürük ve dolayı- 
siyle pahalı olmasına yol açmaktadır. 

(g) Personel Kanunu uygulaması, yeterli sayı ve nitelikte teknik ele¬ 
man istihdamını güçleştirmektedir. 

(h) Araştırma, plânlama ve uygulama (inşaat) büroları arasındaki ha¬ 
berleşme ve bilgi alışverişi yetersizdir, geliştirilmelidir. 

(i) Genellikle Batı kaynaklarından elde sdilen, inşaat ve kullanr.a 
standartlarının ihtiyaçlarımızı karşılamadığı görülmektedir, 

(7) Eğitim plânlaması yapıldığı takdirde fiziksel plânlamada karşılaşılan 
güçlüklerin önemli ölçüde azalacağı görüşü hakimdir. 

(8) Daha güvenilir bir eğitim plânlaması yapılabilmesi için,-kuruluşta gö 
rev ve sorumluluk kabul eden mevcut yüksek öğretim kurulularımızdaki 
plânlama ve işletme f onksiyonlarııy geliştirilmesine ve uzmanların eği 
timine ihtiyaç vardır. m 

(9) Fiziksel plânlama ve uygulamanın başarısı, araştırma ve insan gücü 
yetiştirme projelerine yapılacak yeterli yatırımlara bağlı görünmek¬ 
tedir. 

(10) İhtiyaç tesbiti, plânlama, programlama, projelendirme, uygulama, de¬ 
netleme ve değerlendirme görev ve kuruluşları arasmda^daha sıkı bir 
koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır. (Bu husus, Merkezi bih örgüt'ün 
gerekçesi olarak değerlendirilmelidir.) 

(11) .Fiziksel plânlamanın (Japonya'da olduğu gibi), geçici ve ucuz bara¬ 
kalarda başlıyan eğitimle beraber yapıldığı takdirde daha verimli 



10) 

olacağı ileri sürülmüş bu görüşü destekleyen örnekler verilmiştir. 
(12) Eğitim teknolojisindeki gelişme ve buluşlardan yeterince yararlanıl- 

mamaktadır. 

e) Finansman 

Kamu kaynaklarının daha verimli biçimde kullanılabileceği hakkında aşağı¬ 
daki örnekler verilmiş ve öneriler yapılmıştır: 

(1) Yüksek öğretim kurumlanma kuruluş ve işletme maliyetleri çok yüksek¬ 
tir o 

(2) Hafif, yenilenebilir ve değiştirilebilir, (flexible) yapılar yerine, 
ağır, kalıcı ve pahalı sistemlere gidiliyor.Başlangıçta geçici bina¬ 
lar kullanılıp, sonradan ilerki gelişmelere uyabilecek şekilde Flexib- 
le plânlanmış esas binaların yapımına gidilmelidir. 

(3) İhtiyaç programları, hayali, ideal ve teorik ihtiyaçlardan doğduğu 
için inşa edilen mekânlar yetersiz veya gereksiz olmaktadır. İnşaat 
bitmeden, tadiline başlanmaktadır. 

(^f) Yapı ve tesisler, işletmecilik esaslarından habersiz olarak, merkezî 
örgütler yerine, kürsü, bölüm ve enstitülerce işletildiği için, opti- 
mal bir yarar sağlamamaktadır. İşletmedeki düşük verim, ihtiyaçları 
gereksiz yere artırmaktadır. 

(3) Başlangıçta, mevcut diğer hizmet kurumlarmın yapı ve tesislerinden 
yararlanma olanağı vardır. (Örnek olarak, Diyarbakır'da 2000 yatak¬ 
lık bir kapasiteye rağmen, yeni Fakülte 750 yataklık yeni bir eğitim 
hastanesi talep etmektedir.) 

(6) Ancak bu olanaktan yararlanırken, hizrrtet kurumunun işletme giderleri 
yeni eğitim kuruluşuna yüklenmemelidir. 

(7) Yeni kurumlarda, merkezi olarak sağlanan hizmet ve tesislerin (kütüp¬ 
hane gibi) daha ucuz ve ekonomik olduğu kanısı yaygındır. Düplikas- 
yon ve mültiplikasyonlar merkezî hizmetin aksaması ile ortaya çıkmak¬ 
tadır. Ancak, merkezi hizmetler, iyi yetişmiş yönetici ve teknisyen¬ 
lere ihtiyaç göstermektedir. 

(8) Eğitim İdaresinde, Akademik karar (policy) ile işletme (management) 
işlemlerinin ayrılması zorunluğu görülmektedir. 

(9) Kamu kaynakları dışında, finansman kaynağı araştırılması konusunda 
alt komitemiz yaratıcı ve verimli bir çalışma yapamamış; güvenilir 
ve sürekli kaynak potansiyelleri bulamamıştır. 

(10) Yerel finansman vaadlerinin ve desteğinin gerçekleşmediği görülmekte¬ 
dir o 

(11) Yüksek öğrenimin paralı olması, öğrencinin masrafa katılması hususun¬ 
da tam bir görüş birliği hasıl olmamıştır. 

(12) Plânlama ve inşaat giderlerinin aynı bütçe yılında verilmesi, para 
sarfını güçleştirmektedir. 

(!3) Bütçe olanaklarından daha verimli sonuçlar alınabilmesi için tahakkuk, 
itâ, satmalına, ve muhasebe usullerinde radikal reformlara ihtiyaç 
görülmektedir. Akçalı işlerde karşılaşılan güçlükler, komisyonlarda, 
yanlış olarak "malî özerklik" şeklinde ifade edilmektedir. 
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?) ^.isyg” Değişikliği Alt Komisyonu Raporu; 

Yüksek öğretimde sistemlerden doğan- sorunlar 
ye çözüm ilkeleri. 

A* Genel Hususlar 

1, Komitemiz yüksek öğretimde sistem sorunlarını: 

a) Kademeleşme ve süreler 
b) Yapı sorunları (Kürsü-Bölüffi sistemleri gibi) 
c) Sınıf geçme-ders geçme-kredi sistemleri 
d) Teknik, Mesleki ve Genel eğitimin ağırlıkları-Terael Bilimler Yüksek 

Okul veya Fakültesi 

e) Çevre ve işe dönük faaliyetler" 
konuları ayrımında görüşmeyi kabul etmiştir. 

2. Tanımlar ve Plânlama Alt Komitesinin raporları okunmuş, tartışmalar bazı 
üyelerin bazı noktalardaki değişik görüşlerine rağmen genellikle bu iki 
rapordaki ilkelerin ışığıda yürütülmüştür, 

3» Tartışmalar sonunda ortaya çıkan görüşler, üyelerin biraraya gelememesi 
nedeniyle kesin bir ön rapor halinde değil, Alt Komitenin genel görüşü 
olarak hazırlanmış, değişik görüşler ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Gözlemler, Eleştiriler ve Öneriler 

a)-Yüksek Öğretimde Kademeleşıpe ve Süreler: - 
(1)-Türkiye'de belli bir yüksek öğretim sistemi söz konusu değildir. Çeşit¬ 

li sistemler ad hoc olarak meydana geldiklerinden "Türk Yüksek Eğitim Sistemi" 
değil "Sistemlerinden" bahsedilebilir. 

(2) Yüksek öğretimde mevcut kademeleşmenin bugünkü ihtiyacımıza cevap ver¬ 
mediği Komisyon üyelerince belirtildi. Bu nedenle kademeleşmenin insangücü ih¬ 
tiyaçlarının gereklerine göre düzenlenmesi önerildi. 

(3) Yüksek öğretimde kademelerin teknik dallarda yeni ihdas edilecek 2-3 
yıllık eğitimle, teknisyen, mühendis ve uzman mühendis; sağlık dallarında yine 
kısa süreli okullarla hemşire, yüksek hemşire ve sağlık teknisyeni, normal sü¬ 
relerde hekim, mütehassıs hekim yetiştirecek şekilde düzenlenmesi gerekmekte¬ 
dir . 

(L'~) Yukarıdaki şekilde düzenlemenin yararları 
(a) Her kademede gerekli insan gücünün ekonomik şekilde yetiştirilmesi, 
(b) Aynı- kalitede eleman yetiştirilmesi 
(c) Yüksek öğretime girişte, içinde ve mezuniyetteki yığılmaların ön- 

lohmesi 

(d) Yatırımlarda tasarruf 

(e) Kapasite artışının sağlamasıdır. 



12) 

(5) Mevcut Yüksek Öğretimde girdiği eğitim dalında başarılı olmayan 
veya iyi yöneltilmemiş bulunan öğrencilerin diğer dallara yatay geçişini sağ¬ 
lıya cak durum yoktur» 

Bu nedenle üyelerimiz_yeni kademeleşme düzeninde eğitimin belli bir 
safhasına kadar yatay geçiş/eri Bağlıyacak şekilde eğitim programlaması yapıl¬ 
masını önermişlerdir-, 

v. ö) ou tur ra de m e ı a şm e n i n, yüksek öğretim kurumlan arasında kalite¬ 
nin yaklaşımını temin edeceği belirtilmiştir. 

(7) Yüksek, öğretimde uygulanmakta olan eğitim sürelerinin belli esas¬ 
lara göre sap tanınadj.g..u dahcı çok mezuniyette ücret kademesi sağlanması için sü¬ 
re uzatıimas.i.na gic.Lld.ig.;. goı ü.;..mek ce. komisyonumuz u.ike ekonomik koşullar ma 
göre, kaliteden fedakarlık etmeden, mümkün oranda sürelerin kısaltılması görü¬ 
şünü benimsemektedir.. 

(8) Buna göre yüksek öğretimde kademelerin orta öğretim II. devreden 
sonra 2+1, 2+2, (Lisans), 2+2+2 (Lisans üstü), ve doktora şeklinde saptanması 
uygun görülmüştür» 

2 ;-l sisteminde 2 yıllık temel eğitim üzerine öğrencilerin bir yıllık 
eğitimle (x) üretime geçecek şekilde ve meslek sahibi olarak hayata atılmaları 
öngörülmektedir. 

Diğer sistemlerde tıp gibi özellik arzeden dallar dışında temel eğitim 
üzerine ikişer yıllık lisans ve lisans üstü öğrenimi öngörülmekle, doktora eği¬ 
timi çeşitli branşlara göre farklı sürede olabilmektedir. 

İlk kademelerden mezun olup hayata atılanlara daha sonra yetenekleri 
ölçüsünde eğitime devam imkanlarının sağlanması genellikle Komisyonda benim¬ 
senmiştir . 

Öğrencilerin I. kademeyi takip edecek yükselişlerinin yeteneklerine 
göre sınırlandırılması gerekmektedir. 

(9) Söz konusu bütün sistemlerde, tüm yüksek öğretim kurumlan arasın¬ 
da branşlara göre değişiklik olabilmekle birlikte kadfjmeleşmenin temel ilkele¬ 
rinde birlik sağlanması ve bunun merkezi bir örgüt tarafından saptanması gere¬ 
ğinde görüş birliğine varılmıştır» 

(10) Lisans üstü ve doktora öğretiminin geleneksel usta-çırak eğitimi 
olmaktan çıkarılarak formal bir eğitim sistemi içind® ele alınması, bir merke¬ 
zi örgüt tarafından lisans üstü çalışmalar arasında koordinasyon sağlanması 
(xx) gereğinde tüm yüksek öğretim kurumu için ayrı bir lisans üstü rakülte veya 
okulu açılması imkânlarının araştırılması önerilmiştir. 

(11) Üyelerimiz yüksek öğretimde çeşitli kaynaklardan yararlanılabil- 
mesi ve araştırmaya yöneiebilinmesi için yabancı bir dilin tam bir şekilde öğ¬ 
retilmesi üzerinde birleşmişlerdir. 

Bunun için orta öğretim devresinde yabancı dil öğretiminin mutlak su¬ 
rette kuvvetlendirilmesi gerekli görülmüştür. Bunun kısa vadede gerçekleşme 

(x) Komisyonumuz (Öğretmenlik, Teknisyenlik gibi) daha kısa sürede tamamlanabi¬ 
lecek ve fazla ihtisas gerektirmeyen bazı dallarda bu sistemi öngörmüştür. 

(xx) Kur tunların yürüttükleri doktora çalışmaları ve araştırmalar hakkında bir¬ 
birlerine haber vermeleri gibi 
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göaönünc alınarak yüksek öğretimde 2+1 şeklindeki ilk kademenin birinci yılı¬ 
nın tamamen yoğun bir yabancı dil öğretimine ayrılması gerekmektedir. Eğitimin 
devamında yabancı dilin kullanılmasını ve unutulmamasını sağlamak için bir kı¬ 
sım meslek derslerinin yabancı dilde okutulması gerekmektedir. 

(12) Yüksek öğretime girişteki sınavlar daha fazla öğrencinin alınması¬ 
nı sağlıyacak şekilde düzenlenerek, bu öğrencilerin iki yıllık temel bilimler 
eğitimi devresinden sonra başarıya göre esas dallara ayrılarak yöneltilmeleri 
temin edilmelidir. 

(13) Komisyonumuz Yüksek öğretim sisteminde kademelerin iyi düzenlcnmes 
sonucu elde edilecek kalite gelişmesini artıracak diğer unsurlar üzerinde de 
durmuştur. 

Bunlar hangi dallarda ve hangi seviyede insangücü eğitilmesi sorunu 
yanında ne tip insangücü yetiştirilmesiyle ilgili görülmüştür. Hafıza metoduy¬ 
la bilgi yüklenimi yerine metod öğrenerek sentez kabiliyetine sahip, konulara 
çeşitli açılardan bakabilen, insiyatifli öğrenci yetiştirmek esastır. 

Öğrencilerin aynı zamanda millî şuura sahip kişiler olarak da yetişti¬ 
rilmeleri gereklidir. 

(l^f) Yukarıdaki ilkeyi sağlamak için klasik takrir metodu yerine öğren¬ 
cinin bilgileri çeşitli kaynaklardan bulma, tartışma, araştırma ve uygulaması¬ 
na ağırlık veren eğitim metodu kullanılmalıdır. 

Türkiye’de yüksek öğretimde eğitim metodunun geliştirilmesi üzerinde 
pek az durulmuş, akademik rekabetin sağlanmaması ve kurumlar arası duvarlar 
bulunması yüksek öğretime canlılık getirecek yeni eğitim metodlarınm araştı¬ 
rılmasını ve uygulamasını önlemiştir. 

(15) Yüksek öğretimde eğitim sisteminin gelişmesinin diğer bir yolu da 
çağımızın teknik ve bilimsel ilerlemelerine göre diğer ülkelerde ortaya çıkmış 
olan yeni derslerin, yeni metod ve yaklaşımların müfredat programlarımıza ak¬ 
settir ilmesidir. Örneğin bugün dünya tıp eğitiminde fizik-kimya gibi dersler 
klasik fen eğitimi biçiminde değil, tıp bilimlerinin ihtiyaçlarına cevap vere¬ 
cek şekilde öğretilmektedir» Bu nedenle, eğitim programlarına çeşitli dersle¬ 
rin, teknolojik gelişmeye göre devamlı değişikliğe uğrayan bir şekilde akset¬ 
mesi sağlanmalıdır. 

(16) Çeşitli kademelerden mezun olanların diplomaları eğitimin süresi¬ 
ne göre değil, ağırlığına göre farklı olmalıdır. Lise üstü 4 yıllık fakat ayrı 
ağırlıktaki iki eğitim dalı mezununun ücret politikasında farklı değerlendiril¬ 
meleri gerekir. 

(17) Gerek Yüksek Eğitime girişte ve gerekse eğitim sırasında sınavlar 
ezber],enm iş bilgi kontrolü yerine kabiliyet vo yetenekleri saptıyacak şekilde 
düzenlenmelidir. 

b)~ Yüksek öğretimin Yapısı (Kürsü, Bölüm Sistemi) 
(l) Komisyonumuz aynı konuda ihtisaslaşmış öğretim üyelerinin bir 

araya gelebildiği, başkanın» seçim veya rotasyon şeklinde değişebilmesi sonucu 



donmuş pirem itişmeye gidilmediği, eğitim programlarının, okutulacak derslerin 
sap -L.atiG:a s i n cu 4 butun a o i s can ve öğretini üyelerinin birlikte karar verdiği ve 
doisyıs'*. i !.■' enog.ı-0t»yon ve otokontroxun kolaylaştığı nedenleriyle bölüm sis--, 
temtm uann ç*--k b on.* m fc* em iş i ir« Bu sistemde öğretim üyeleri kendi konularında 
bütün fakültelerde ders verebildiklerinden insangücü tasarrufu sağlanmaktadır® 
,üö Lurfl e a 1 x ş ra a ..e-ı r .uı 1 n sayıca. ^ küçük fakat aynı konu i*le ilgili öğretim üyelerin¬ 
ce denetim ve islenmesi imkanı vardır. 

\2.. -vü.rsü o.ısıeminiıı uygulandığı kurumlarda aynı ders aynı kurumun çeşit¬ 
li Fr.kül t eler i nde ayrı kürsülerin ayrı üyeleri tarafından okutulmakta b öylece 
duplikctsyon ■/o israfa yel açılmakta, kürsünün çalışmaları Fakülte Genel Kuru¬ 
lunda görüşülmektedir. Akademik çalışmalara ait yeterlikler bu kuruldaki çok 
farklı •;ı.ısipJ...:!.ı erir, öğretim üyeleri tarafından ve böyle bir değerlendirmeye 
imkan vermeyec el: kadar kısa bir sürede saptandığından denetimin yeterince ya*" 
p 11, g: s e j 1 c 11 o m o v -, 

kürsüler- değişmez bir kürsü başkasının başkanlığı altında belli sayıda do¬ 
çent '.’j u s ı s t .1 nı -i r ıy la donmuş birer piramit şeklinde ve tam bağımsız üniteler 
ha1 inde dirior . 

(; ■ Yüksek öğretim kurumlan yapısında esas sorunun kürsü veya bölüm keli¬ 
meleri ararında tercih yapmak yerine, en iyi işleyen ve oto-kontrola imkân ve¬ 
ren bir sistemin araştırılması olduğu üzerinde birleşilmiştir. Bölüm sisteminin 
avantajlarına rağmen bölüm başkanlarının kişisel davranışları ve diğer neden¬ 
lerle bölümlerin kendi aralarında tekrar tekrar bölünmeleri sorunu ortaya çık¬ 
mak ta dır - 

B'u nedenlerle mevcut sistemler arasında en iyiyi bulacak senteze git¬ 
me zor unluğu vardır., Örneğin mevcut 4936 sayılı kanunun öngördüğü idari siste¬ 
me kısmi değişiklik getirerek Fakülte kurallarının daha çok idari işlerle meş¬ 
gul olarak, benzer bilim dallarının entegrasyonu ile meydana gelmiş ünitelerin 
kendi bünyelerinde akademik çalışma ve oto kontrolü sağlamaları şeklinde bir 
çözüm düşünülebilir. Her halde bu konuların araştırılması gereklidir» 

(3) Yukar ı.daki bulgulara karşıt olarak bir üyemiz yüksek öğretimde yapı¬ 
şa:,// bakamdan hc-r’ıangi bir değişikliğe lüzum olmadığını, kürsü sisteminin de 
böıüm sisteminin de iyi veya kötü uygulaması olabileceği için bu tartışmanın 
yapılmasına gerek olmadığını belirtti. 

0 Sınıf göçme ,t Fer s geçme-Kredi Sistemleri? 
(i) Komisyonumuz genellikle ve bazı şartlar yerine getirildiği takdmde 

ders geçme- sistemini benimsemiştir. Sınıf geçmenin geleneksel bir sistem oldu¬ 
ğu, bir yıl içindeki derslerin % 10 unda başarı sağlayamayan bir öğrencinin er- 
cesi ya.i derslerin % ŞO mı da tekrarlamasının bir israf olduğu belirtilmiştir. 
Siger yandan ders geçmeni.n modern eğitim psikolojisine de uygun olduğu, öğren¬ 
cilerin çeşitli dersleri başarmalarındaki hızlarının farklı olduğu ifade edildi, 
-,J nedenle ders geçme sistemi uygulandığı takdirde başarısızlığını önleneceği, 
'•mimin artacağı üzerinde duruldu. 

'■) Smıf geçme sisteminin güdümsüz bir eğitim tarzı olduğu, öğrencinin 
i-1--'- içmue öğrenmesinin kendi disiplinine bırakıldığı, ara sınavları, ödevlerin 

o i duyu, yalnızca yıl sonunda yapılan sınavda sorulan bir kaç soruya göre de¬ 
ğerlendirmenin yapıldığı belirtildi. 
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(5) _ Ders geçme-kredi ^ sisteminin ise uygulanmasının oldukça güç olduğu, 
hor eğitim kurumunda eğitim plancı ve programcısınınbulunması, öğretim üyele¬ 
rinin cizel çabalarının şart olduğu, ders ağırlıklarının iyi saptanması- en- 
tograsyonun yapılmasa, birbiriyle bağlantılı derslerin mutlaka alınıp başarıl¬ 
dıktan sonra eğitime nevam edilebilmesi gibi barajların gereği üzerinde durul¬ 
du e 

Orta öğretim için ae söz konusu olan ders geçme sisteminin yüksek Öğreti¬ 
min bütün dalları için fakat bu dalların özellikleri dikkate alınarak uygulan¬ 
ma imkânının etraflı bir şekilde incelenmesi önerildi. 

(*f) Komisyonumuzun bir üyesi sınıf geçme sisteminin daha uygun olduğunu, 
dersler birbiri ile bağlantılı olduğundan öğrencinin ancak bütün dersleri ge¬ 
çerek bir olgunluğa ulaşacağını, sınıf geçme sisteminin denetleme güçlüğünün 
ınav-ödev sayısı artırılarak önlenebileceği ve ders geçmeden farkı kalmıyaca- 

ğmı belirtti 
ıs- (5) Çeşitli yüksek öğretim kurumlarında başarının değerlendirilme? 

teminin farklı oluşu, kurumlar arası geçişleri son derece güçleştirmekte, me¬ 
zunların kaliteleri arasında paralellik kurulmasını önlemektedir. Bunların 
tek bir sistemde toplanması veya tertibindeki eşit değerlerin (iyi-orta-peki- 
yi gibi) belirtilmesine gerek vardır. 

d)" Teknik, mesleki ve genel eğitimin ağırlıkları : 
Temel Bilimler Yüksek Okul veya Fakültesi: 

(1) Komisyonumuz yüksek öğretim kurumlarınm tek temel bilimler yüksek 
okulu veya Fakültesine sahip olmasını ittifakla kabul etmiştir. 2 yıllık bu 
birimin fonksiyonları şöyle sıralanabilir: 

(a) Liselerden farklı seviyelerde mezun olmuş öğrenciler arasında den¬ 
ge sağlamak. 

(b) Yüksek öğretimde eğitim ve araştırma imkanlarını sağlıyacak yaban¬ 
cı dil öğretimini temin etmek, 

(c) Çeşitli dallara ayrılacak öğrencilerin tümü için gerekli temel bi¬ 
limleri vermek (Matematik—Fizik—Kimya—Biyoloji—Türkçe-Sosyoloji 
Felsefe-Güzel Sanatlar gibi) 2 yıllık temel bilimler yüksek okulu 
üzerine, tanımlar ve Planlama Alt Komitelerinde kabul edilen 3 
yıllık yeni kademe, Temel bilimlere 1 yıl ilâvesiyle sağlanabilir. 

(2) Temel Bilimler yüksek okul veya Fakültesinin bütün kuruluca*hizmet ^ 
edecek şekilde düzenlenmesi belli dallardaki öğretim üyesi, yatırım ve teçhi¬ 
zatta tasarruf yaratacağı gibi, çeşitli meslek adamlarının temel bilimsel ve 
kültürel nosyon edinerek dünyayı kendi dar meslek açılarından görmelerini de 
onliyeceği düşünülerek bu konu üzerinde dikkatle durulması Komisyonca benim¬ 
senmiştir. 

(3) Temel Bilimler Yüksek Okulu ve Fakültesi moltidisiplin laboratuvar- 
larıyia,kendi öğretim üyelerine ek olarak diğer Fakültelerde de_temel bilim 
erle ilgili dersleri veren öğretim üyelerinin bir araya ge mesıy e 

^uruluş için entegrasyonu sağlama ve fiziksel planlama bakımından da butun- ûğe gitmede yararlı olacaktır. 
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(Zf) Özellikle yeni açılacak^yüksek öğretim kurumlarında kurulacak bu 
okulların kurumlanın kalkınma planlarının öngördüğü insan gücü ihtiyaçlarına 
İre yaratacağı kapasite yanında, bu hedefleri bozmıyacak fakat Üniversiteye 
tuferi• estetik bütünlük kazandıracak şekilde bazı bölümlerde az öğrenci alıp-, 
b it ün öğrencilere servis dersleri vererek çok yönlü eğitimi sağlıyacakları 
’o c ] J ~ t- - İm i ş "t ii' o 

Buna göre yeni açılacak yüksek öğretim kurumlarının mühendislik, tıp 
gibi incangücü ihtiyaçları bakımından çok gerekli alanlarda büyük kapasite 
•aratmaları ve bunun yanında temel bilimler yüksek okul veya fakültelerinde 
ırivcrsite öğretimi için gerekli, öğrencisi az, diğer dalların da bulunması 
sağlanacaktır , 
■ )- Çevreye ve işe dönük faaliyetler: 

(1) Komisyonda yüksek öğretim kurumlarının geniş çapta halka ve çevreye 
aöniik çalışmalarda bulunması benimsenmiştir. Akşam 8.30 dan 11.30 a kadar 
s ren ve batı ülkelerinde uygulanan Halk üniversitelerinin yurdumuzda da uy- 
vbanması gereği üzerinde durulmuşsa da gece öğretiminin yarattığı güçlükler 
ve çevrede yeter sayıda lise mezunu bulma,, zorlukları nedeniyle henüz böyle 
bir uygulamanın mümkün olmadığı, daha ileriki safhalarda düşünülebileceği ile¬ 
ri sürülmüştür. 

(2) Eski mezunlara bilimsel ve teknolojik yeni gelişmeleri vermek üzere 
yüksek öğrenim kurumlarında seminerlerin yapılmasını Komisyonumuz ittifakla 
uygun görmüştür. 

Bu tip çalışmaların aslında söz konusu kurumların görevi olduğu halde 
yerine getirilmediği belirtilmiş, bu konuda da yetkili bir merkezi organ 
gereği üzerinde durulmuştur. 

Bu seminerlerin tertiplenmesinde kamu kuruluşları, meslek odaları ve 
yüksek öğretim kurumlarının işbirliğinin gerektiği, memurlara izin verilerek 
seminerleri takip etmelerinin sağlanması, başarılılara birer belge verilmesi 
ve terfilerinde dikkate alınması önerilmiştir. 

(3) Yüksek öğretim kurumlarının halktan olduğu kadar endüstri ve iş çev 
L i inden de izolo faaliyet gösterdikleri, mezunlarının işe adaptasyonunun 

-c- olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle yüksek öğreti» kuruluşlarının, 
(a) Döner sermaye kuruluşları ile halka ve endüstriye dönük çalışma 

yapmaları, 
(b) Çevrenin yer altı ve üstü kaynaklarını değerlendirici uygulama 

lı araştırmalar yapmaları ve bu konuda çevredeki ilgililere bil- 
'• gi sağlamaları, 

(c) Endüstri kuruluşlarının geliştirilmesi, yeni teknolojilere 
düzenlenmeleri için endüstri ile işbirliği halinde çalışnra 
yardımcı olmaları, 

(d) Çevre ihtiyacına uygun işgücünü yetiştirecek Fakülte ve bolun 
lor kurmaları, 

<e) Ulusıararası bilim ve teknolojiyi yurda aktarmak için çalışma- 
lori, 
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l fMezuıılaı ı takip i,.:..e iş Hayatındaki durumlarını inceleyip yeter— 
„i şokildo yetişip yetişmediklerini saptamaları, 

(g) Eski mezunlar» devamlı yayın yollayıp bilgilerini canlı tutma
ları 

Mı) Endüstri ile işbirliği halinde gece kursları ve hatta endüst
rinin finanse etmesiyle gece üniversitelerini kurmaları, 

(i) Mektupla öğrenim üzerinde ciddi araştırmalar yapıp uygulamaya 
geçmeleri önerildi» 

W) Çeşitli Bakanlık ve Kurumlara bağlı araştırma ünitelerinin üniver
sitelerin danışmanlığına başvurma alışkanlığını edinmeleri temenni edildic 

(,'3) Özellikle bölgesel yüksek öğretim kurmalarında ekiplerin halkın 
içine kadar gidip kurslar, konferanslar, yerinde uygulamalarla çevre sorun
ları ile ilgili aydınlatmada bulunmaları önerildi» 

(6) Lisans üstü çalışmalarında ve doktora tezlerinde konuların çevre 
sorunlarıyla ilgili olarak saptanması gerektiği ileri sürüldü. 

4) örgüt alt komisyonu Raporu : 
(Yüksek öğretim kurumlan arası plânlama ve koordinasyon ünitesinin kurul
ması sorun ve çözüm ilkeleri,) 

Ao Giriş s Genel Hususlar 

Yüksek öğretim kurumlan arası planlama ve koordinasyon örgütünün kuruluş, 
görev ve yetkilerinin tanımlanabilmesi için komisyonumuz 

(a) Yüksek öğretim yapısı içindeki özerklik kavramının, 
(b) Yüksek öğretim kurumlan arasındaki örgütleşme biçiminin, 
(o) Yüksek öğretim kurumlan içi örgütünün biçim ve ilişkilerinin, 
(d) Yüksek öğretim kurumlan çerçeve kanunun 

a) Üniversitelerle ilgili 
b) Diğer yükseK öğretim kurumlan ile ilgili açılardan ince

lenmesini, ilkelerinin saptanmasını gerekli görmüştür» 

3o İlkeler 

(a) özerklik 

Komisyonumuz idari, mali ve bilimsel özerklikten oluşan Üniversite özerkli
ğinin sağlıklı bir öğretim ve araştırma ortamını yaratmak için zorunlu ol
duğu kanısındadıro 

Ancak bu kavramların yayınlanması düşünülen çerçeve kanununda hiçbir tered
düde ve kötü kullanmaya yol açmayacak kesinlik ve açıklıkta belirtilmesi ge
rekmektedir. 

(1) Bilimsel özerklik Öğretim üyelerinin bilimsel faaliyetlerinde ba
ğımsız ve korkusuz olarak fikir üretmesini engellemıyecek koşulla
rın gerçekleşmesidir» 

(2) İdari özerklik bilimsel özerkliğin ön şartı olarak değerlendiril-



-t    ««s-ttimi ile gerçekleşir. 
Xİî?,;-‘;,'>.‘3İ.km'Ura -?İnd? mal^ vc fİ53İks^ »landa çalışmalarda bu- 

luıi1-.;. o-/- *•-■* unum egi-cse- gelişmelerini de bu yoldan denetlemiş 
o-usilecektir. 

Digcr ta raf var yüksek öğretin kurullarından seçilen üyelerden oluşa¬ 
cak r.ıerJtr planlama ve koordinasyon organının faaliyeti içinde 
denetin de bulunabilir. 

(3) Mal;, özerklik yüksek Öğretim kur um unun devletten veya başka kaynaklar¬ 
dan oıdu o . cığı gelirleri serbestçe, öğretim ve araştırmanın amaçları¬ 
na. ayl-ı . ı r. .‘den Lorla kısıtlamnaksızın tasarruf edilebilmesidir. 
Mali özerklik sadece mevzuatta mevcut ve bez-ı Üniversite ve diğer yük¬ 
sek eğretim kurumlanma çalışmalarını engolliyen veya yavaşlatan hü¬ 
kümlerin değiştirilmesi ile birlikte aşağıdaki tedbirlerin gerçekleş¬ 
tirilmeni şeklinde de düşünülebilir. 

(a) Harcamaların bütçe yılı sınırlamasından kurtulması, İngiltere'de 
kurulmuş olan ödenekler komitesi örneğine benzer bir uygulamaya 
geçilmesi ve 5 yıllık bir plân halinde tahsisatın bölüştürülmesi 
böylece 1 malı yılı aşan projelerin gerçekleştirilmesi, 

{’■)J Belçika'da uygulanan bir örneğe benzer şekilde sarfı tamamlanmıyan 
tahsisatın Üniversite hesabına bankaya yatırılabilmesi. 

bj Yüksek öğretim merkez kurulu 
Bugünkü hali i] o ülkemizdeki yüksek öğretim kurumlan birbirinden tamamen ba¬ 
ğımsız ve çoğu zaman habersiz durumdadırlar. Bunların çalışmaları ve gelişmele¬ 
ri bakımından yurt ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirlerin alınmasını sağlayacak 
ve müşterek bir plânlama ve koordinasyonu mümkün kılacak bir örgüt mevcut değil¬ 
dir. Bu nedenle birbirlerinden farklı statülere tâbi Üniversiteler, Akademiler 
ve diğer Yüksek Öğretim Kurumlan karşısında bulunmaktayız. Bu karışık durumun 
raevcut kurumlarm çalışma ve gelişmeleri üzerinde olumsuz etkiler yaptığı, ön¬ 
lenmesi mümkün insaııgücü ve malî kaynak kayıplarına yol açtığı bir gerçektir. 
Bu hal özellikle yeni kurulan Üniversitelerde ve diğer yüksek öğretim kurmala¬ 
rında çok zararlı etkiler meydana getirmektedir. Bu bakımdan bütün yüksek öğ¬ 
retim kurumlan üzerinde gerekli yetkilere sahip olacak merkezi bir örgütün 
urulması zorunluluğu komisyonumuzca kabul olunmuştur. 

(D Bu merkezi ku ruluşun fonksiyonlarını şöylece öngörmek mümkündür. 
(a) Planlama 
(b) Koordinasyon 
(c) Denetleme 

Bu fonksiyonların açılımı şöyle olabilir, 
(a) Kumların plânlama çalışmalarını toplayıp değerlendirerek genel 

yüksek öğretim gelişme plânını düzenlemek. Akademik, malı ve fizik¬ 
sel alanlarda plânlama çalışması yapmak. 



19) 

(b) Yüksek öğretim kurumlan arasında karşılıklı ve yüksek öğretim 
kurumlan ile icra organları, planlama organları, meslek odaları, 

ar^tırma kurumlan arasında koordinasyon çalışmaları 
yürütmek, yönetmelik koordinasyonunu yapmak, öğretim üyesi dağı¬ 
lımında kadroları ve benzer bilgileri planlama çalışmaları sıra¬ 
sında değerlendirmek üzere toplamak. Yüksek öğretimle ilgili ka¬ 
nun tasarılarının değerlendirilmesi, icra organına iletilmesi ça¬ 
lışmalarını yürütmek. 

Yeni alınacak öğrenci sayısı konusunda öğretim kurumlarının ola¬ 
naklarını saptamak, kontenjanların kesinleştirilmesi çalışmalarını 
yürütmek. 

(e) Yüksek öğretim kurumlan arasında bütçe ve malî denetim, dolaylı 
akademik denetim ve uygulama (planların gerçekleşmesi) denetimi 
yolu ile kurumlar arasında makro ölçüde bir kontrol uygulaması 
geliştirmek. 

(2) Merkezi örgütün oluşumu komisyonumuzca Aşağıdaki şemada gösterildiği 
şekilde saptanmıştır. " 

Sekreterya Çekirdek kadro Y.öğr.kurumlan sürekli 
Temsilcileri 

Araştırma 
Alt komitesi 

l.DPT. Temsilcisi 
l.MEB. Temsilcisi 

üniversiteler arasından 
seçilen ve ilgili sorunla¬ 
rı görüşen 8 üyelik kadro 

Plânlama 
alt komitesi 

1,Maliye B.Temsilcisi 

2. üye 
(üniversitelerin aday¬ 

Akademiler arasından 

Koordinasyon 
alt komitesi 

...*..8 üyelik  
ları arasında Diğer Yüksek öğrenim Ku¬ 

rmalarından   
.......8 üyelik   Teknik alt 

komite 

seçilecek öğretim 
üyesi) 

Merkezi örgütün kendisinden beklenilen görevleri yerine getire¬ 
bilmesi için üyelerin çalışmalarında sürekliliği sağlıyacak ted¬ 
birlerin alınması gereklidir. 
Merkezi örgütün çalışmalarında üniversiteler, Akademiler ve diğer 
yüksek öğretim kurumlan ile ilgili ve icrası gerekli kararlar 
alınması durumunda çekirdek kadroya ilgili yüksek öğrenim kurum¬ 
lanma gönderecekleri 8 üyelik kadro eklenir. Denetime ilişkin 
kararlar çekirdok kadrodaki üniversite temsilcilerinden birinin 
başkanlığı altında ilgili öğretim kurumlarının 8 üyelik sürekli 
kadrosunun toplanması sonucunda alınır. 
Merkezi örgütün emrinde eğitim araştırmaları, plânlaması, koor¬ 
dinasyonu yapacak ve eğitimle ilgili fiziksel gerçekleştirmelere 
ilişkin çalışmaları düzenleyecek teknik nitelikteki uzmanlardan 
kurulu bir sekretaryamn bulunması zorunludur. 
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e) Yüksek öğretim kurumlan içi plânlama örgütü 
Merkezi planlama örgütüne Par^lel olarak ve o örgüte yardımcı olmak amacı 
ile üniversiteler, Fakülteler, Akademiler ve diğer yüksek öğretim kuramla¬ 
rında kurumsal düzeyde planlama, koordinasyon ve denetleme kurullarının teş¬ 
kilinde yarar vardır. Bu kurulların çalışmasında sürekliliği sağlayacak ted¬ 
birlerin alınması ve teknik bir sekretarya ile donatılması gerekmektedir0 
d) Yüksek öğretim kurumlan çerçeve kanunu 

Merkezi örgütün, kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için 
mevzuatta bir takım değişiklikler yapmak gerekecektir?. 

(l) Üniversitelerin hepsini kapsayacak bir çerçeve kanununa tabi tutul¬ 
maları zorunlu görülmüştür. Bu kanunda özellikle aşağıda belirtilen 
hususların hükme bağlanması uygun olacaktır. 
(a) Üniversitelerin hukuki ve mâli‘statülerinde eşitlik sağlanmalı¬ 

dır. 

(b) İnsangücü ve mâli kaynakların en rasyonel şekilde kullanılma¬ 
sını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. 

Bu bakımdan Fakültelerin ana bilim dallarından oluşan birimler¬ 
den meydana geldiğini göz önünde bulundurmak zorunludur. 

(c) üniversiteler ve Fakültelerin idari organlarında benzerlik 
sağlanmalı ve icra yetkisi küçük kurullara verilmelidir. 

(d) Akademik personelin yetiştirilmesi, seçilmesi, denetlenmesi, 
terfii ve ünvanları hususlarında eşitlik sağlanmalıdır. 

(e) Merkezi örgütün kuruluşuna ilişkin hükümlerin de ayni kanunda 
yer alması gereklidir. ^ 

(f) Üniversitelerin hükümetle ilişkileri ve özellikle idari ve mâ¬ 
li özerkliğe ilişkin hükümler açik bir şekilde belirtilmelidir. 

(2) Üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarmın çok farklı nite¬ 
likte olması ve bazıları arasında müşterek hiçbir noktanın bulunma¬ 
ması bu kurumların hepsini tek bir kanun çerçevesi içine sokmayı 
imkansız gibi göstermektedir. Buna rağmen komisyonumuz bu yüksek 
öğretim kurumlarmın kendi özellikleri içinde gelişmelerini engel¬ 
lememek şartı ile ba2i ana ilkelerin tek bir kanun içinde belirtil¬ 
mesinin zorunlu olduğu kanısındadır. Bu kanunda özellikle aşağıdaki 
hususların hükme bağlanması gereklidir: 

(a) Yeksek öğretim kurumlarında, iktisadi ve Ticari İlimler Akade¬ 
milerinde olduğu gibi öğretici kadronun sürekliliği sağlanma¬ 
lıdır. 

(b) öğretici kadronun hazırlanması, denetlenmesi, terfii işlemle¬ 
ri bu öğreticilerin bilimsel seviyelerini yükseltmeye yonel- 
tici nitelikte olmalıdır. 

(c) lMümkün olduğu ölçüde öğreticiler kendi kuruluşları tarafından 
yetiştirilmelidir, 

(â) Bu kurumların merkezi örgütle olan ilişkileri düzenlenmelidir. 
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■XII- Yiiksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu 
Genel Kurulu Toplantısı 
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Başkan Alt Komisyon raporları hakkında kısa açıklama yapacağını bildirdi. Bir¬ 
birine girmiş olan konuların Alt Komisyonlarda görüşüldüğünü belirtti. 

Müzakere usulünün 

1- Genel görüşme ve 

2- Alt Komisyon raporlarının ayrı ayrı müzakere edilmesi şeklinde ola¬ 
cağını, usul tosbitinin yapılabileceğini bildirdi. 

Komisyonlarda hor konuda ittifak hasıl olmadığını, farkların belirdi¬ 
ğini, bazı konuların ortada kaldığını bildirdi ve : 

- Komisyonlarda önümüze çıkan ilk konu Üniversitelerden ve yüksek öğ¬ 
renim kurumlarmdan ne anladığımız meselesi olmuştur dedi. 

Üniversiteyi eskiden olduğu gibi sadece kişileri geliştiren, fildişi 
kulede^eğitim yapan, kendi duvarları ardında özerk olan bir Üniversite şeklin¬ 
de düşünmeyeceğimizi, fonksiyonel düşünmek gerektiğini ittifakla tesbit ettik, 
dedi ve yüksek öğretimin kişi geliştirmesi, araştırma ve memleketin kalkınması¬ 
na uygun fonksiyon yapan bir öğretim olması görüşüne varıldığını belirtti. 

Böyle olunca meselenin bizi özerklik konusuna getirdiğini raporda 
özerklik kavramının uygulama ile belirlendiğinin belirtildiğini, özerkliğin 
mutlak bir hak olamayacağı, bunun mukabilinde bir takım vecibe ve mükellefyet- 
lerin bulunabileceğinin anlatılmak istendiğini, haklar yanlış kullanılırsa bu 
hakların kalkacağı, özerkliğin içerden ve dışardan müdahaleye meydan verilme- 

hocaların fikirlerini rahatça söyleyebilmeleri şeklinde anlaşılması gerek¬ 
tiğini, özerkliği başka türlü anlamanın, özerkliği dejenere etmek olacağını, 
sınırlanmak ve belirlenmek şartıyla özerkliğe taraftar olunduğunu belirtti» 

A Plânlamadan ne anlaşıldığı, plânlamanın başarılı olup, olmadığı. 
Planlamada hükümete, Üniversitelere düşen problemlerin neler olduğu üzerinde 
durdu. Plânlı ekonomide bir taraftan iş gücünün memleket ihtiyaçlarına göre 
ilerisi için tahmini arz talep projeksiyonları yapıldığını, (Yüksek öğrenim ku¬ 
yumlarının mezun ettiği elemanların projeksiyonu), bunların mükayesesinden ile- 
r için neticelerin çıktığını iş gücünün bu şekilde planlandığını belirtti ve 
°nyıllık geçmişte bunun iyi bir şekilde işlemediğini söyledi. 

Planlamanın yaptığı projeksiyonlarda noksanlıkların olduğunu, Üniver- 
sı elerin de bu çalışmaları yapmadığını, Üniversitelerden gerçekçi bir projek¬ 
siyon çıkması halinde, Üniversitelerin bir araya gelerek bu projeksiyona göre 
Se ecekteki öğrenci, öğretim üyesi ve Fakülte sayısını ele alarak düşünmesi yo- 
^una gidilmesi gerektiğini belirtti. Bunun çeşitli sebeplerle olmadığını, ör¬ 
selenme komisyonunda buna ait tekliflerin bulunduğunu belirtti. 

Yüksek Öğretim Kurumlarmda belli bir sistemin olup olmadığı süreler 
Kadecieierin nasıl tesbit edilebileceği, konusunun görüşüldüğünü, bir çok 
iŞİarın bulunduğu bir kademeleşme uygulanması, üniversite öğrenimini yapa- 

ve Xarin CGÎ*iyete faydalı hale getirilmesi görüşünün ileri sürdüğünü ve (2-2) c ‘--P) sistemi üzerinde durulduğunu söyledi. 
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ters geçme, sınıf geçme konusunun görüşüldüğünü, ders geçmenin benim¬ 
sendiğini f tıka t zorluklarının ilen sürüldüğünü, bölüm sistemi mi, kürsü sis- 
tesıi o.lması gox ')r.tn ginin tar Mşıldığmı. Bölüm sisteminin daha verimli olaca¬ 
ğından tavsiye ou-, luig-ni, esasında oto kontrolü sağlayacak bir sistemin geliş¬ 
tirilmesi fikri üzerinde bırleşildiğini belirtti. Temel Bilimler yüksek okul 
veya Fakültesinin mutlak gereği üzerinde durulduğunu söyledi. 

örgütlenme komitesinde^yine özerklik konusunun işlendiğini, oto-kont- 
rol ihtiyacının ileri sürüldüğünü, kürsü ve bölüm çalışmalarının açıklığı ol¬ 
ması gerciL-ı^.’. n ' , bir merkezi örgüt tavsiye edildiğini, bunun İngiltere'dekine 
benzer do.ı.ay. ı denetinle kontrolü sağlıyacak bir yüksek öğrenim merkezî Örgütü 
olmasının i'Jori sürüldüğünü belirtti. 

tfeeüer, genel görüşme ve ayrı ayrı alt komisyon raporları ile ilgili görüşmede 
aşağıdaki. görüşleri belirttiler. 

TAKIMLAP ALT Ku</!İ'SYONU : 

Tanı rfj.nr Alt Komisyonunun raporu bir iki küçük değişiklik yapılarak (ve 
bunlar rapora işlenerek) genellikle benimsendi. 

Pil t; LAM A A LT_ K OHİ1SY0NU : 
Fiziksel plânlama: 
Yüksek İğretim Kurumlarında, fiziksel planlamadan önce eğitim planla¬ 

nası yapmanın önemi üzerinde duruldu. Öğretimin önce geçici binalarda başlatıl¬ 
ması, sonra tesislerin yapımına geçmenin uygun olacağı görüşü ileri sürülerek, 
yapı standartları tesbit etmenin önemi belirtildi. Bütün bu işlerin bir örgüt 
tarafından yapılmasının yerinde olacağı görüşü tavsiye edildi. 

Rotasyon konusunda şu görüşler ileri sürüldü; 
öğretim üyelerinin memur gibi düşünülemiyeceği, rotasyonun belli süre- 

lerce ve belli kademelerde olması (yani Doçentlik ve Profesörlüğün ilk kademesi 
gibi) 

Kotasyon sistemine, büyük Üniversite Şehirleri dışında görev alma şek¬ 
li verilmesi, 

kotasyon, Üniversitelerarası kurula bırakılsa bile şartlarımın ve esas¬ 
larının iyice tesbit edilmesi, objektif esaslarla ve gereğinde çağrıya dayanan 1- sistem konulması gerektiği, 

. Kotasyonun yalnızca yeni Üniversitelerde görev alma şeklinde düşünü- 
lunmesi gerektiği. 
ryid..o fecimin paralı olun olmaması konusunda aşağıdaki görüşler ilen su- 

Burşiarın kaldırılması, yerine kredi sisteminin benimsenmesi, ^ _ 
Para ödeyemeyecek olanlar için iyi işleyen bir burs ve uy' onanmak^şartıyla yüksek öğretimin paralı hale getirilmesi, burs ve paralılı 

•—teminin dikkatle kombine edilmesi, 
Buna karşılık paralı eğitim sisteminin eşitlik prensibine uymıyacağı, ,°rtG iğretimde Tü^iye cannda eşit bir eğitim sağlanmadıkça sınava dayanan îırS-V° krcdi üe kombine edilmiş paralı eğiti» sistemine gidılemıyecegı fark- 

Dlr o°nüş olarak ileri sürüldü. 
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SİSTEM DEĞj^İKLIĞİ _ALT_ KOMİSYONU : 
Temel B i liml e r_ Yüksek Okulu ve Fakiil t e s i: 

Temel bilimlerde iki Jllm fakla olacağı, saman tasarrufunun, lise¬ 
lerden gelecek öğrenciyi yüksek »erenimi takip edecek seviyeye getirmekle mum- 
kun olacağı, 

Birinci yılın ortak yanının tamamlayıcı sınıf olması, ikinci vılın bi¬ 
raz ihtisas sınıfı elması, iki senede muvaffak olamıyanlara bir sene daha bazı 
bilgiler verilerek tekniker seviyede eleman yetiştirme şeklinin düşünülebile- 
csği, 

Liseyi bitiren herkesin üniversite tahsili yapması yerine yüksek sevi¬ 
yeli teknisyene de ihtiyaç olması nedeniyle bu ihtiyacın da gözönünde tutulma- 
sio .r'..' 

Lisans üstii eğitimin organize edilmediği, öğretim üyeleri sayısı müsa¬ 
it olduğu takdirde bir kısmının lisans üstü faaliyete ayrılması ve teferruatlı 
müfredat programları hazırlanması, dışarda çalışanları ceBbedecek örgütlü bir 
eğitim haline getirilmesi, doktora eğitiminde' tez metodu ve öğrencilere daha 
aktif çalışma sistemi getirilmesi, her üniversitede doktoranın bir öğrenim ka¬ 
demesi olarak kabul edilmesi, 

üniversite içinde öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri yanlız dokto¬ 
ra kurslarına inhisar etmeyip araştırma için de hocaların bir süre dersten ay¬ 
rılarak görevlendirilmesi belirtildi. 

Kürsü yu Bölüm ^Sistemi: 
Bu konuda bölüm bnşkanının her iki senede bir seçilmesinin, bilhassa 

kürsü sisteminden bölüm sistemine j^çilmesi halinde, bir problem olacağı, bö¬ 
lüm başkanının tecrübeli olması gerektiği, ana bilim dallarının bir bütün ha¬ 
linde toplanması gerektiği belirtilerek kürsü sistemi yerine bölüm veya depart¬ 
man sisteminin konulması, kürsü başkanının seçimimde kriterlerin saptanması ge¬ 
rektiği, Doçentlere de bölüm başkanı olabilme imkanın verilmesi gereği, üzerin¬ 
de duruldu. 

D_ers ueçme, Sınıf Geçmej_ 
Bu konuda Üniversitelerde öğrenci-öğretim üyesi oranının normal olması 

halinde sömestr sisteminin uygulanabileceği, bugünkü şartlarla mümkün olamıya- 
cağı, ancak Önerilebileceği, 
, Sömestr sisteminin uygulamada verimi ve devamı artırdığı, orta öğretim- 
x?v. orE.£°çmc sistemine geçileceği, yüksek öğrenim de de buna geçilmesi gerek- 
1Ki, sömestre-kredi sisteminden vazgoçilemiyeceği belirtildi. 

Klasik üniversitelerde başarı oranın düşük olduğu, tedbir gerektiği, 
lp^rilllar için hızlı eğitim imkanının verilmesi, yer ve zaman israfının ön- 

°Sİ icnbottiği belirtildi. 
, Bazı Üniversite ve Fakültelerde enterge faaliyetler sebebiyle ders geç- 

yÜk!1vtümİn^n uysulanmasının imkansız olduğu, entegre sistemde başarı oranının ° °lduğu, zamandan da tasarruf sağlandığı. 
ye dp Yl1 içinde öğrenciyi çalıştıran bir sistemin faydalı olacağı, oğrencı- ers çalışma metodunu öğretmek gerektiği, sömestre.-sayısının .- artırılarak 
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öğrenim sürelerinin kısaltılmasının çok önemli olduğu, randımanın artırılma¬ 
sında iyi formasyona sahip öğretim üyesinin şart olduğu, netod, psikoloji vc 
pedagoji bakımından öğretim üyelerinin yetiştirilaosi zorunu ile program ge¬ 
liştirmenin bağlı başına bir konu olarak ele alınması gerektiği, yı! içinde 
çok sayıda sınav olması, sınıf mevcutlarının nyarlnnfcnsı belirtildi. 

Bu bölümde yine temel bilimlerin faydası belirtilerek bu dalda öğre¬ 
tin üyesinin az olduğu, tedbir alınması goroği Üzorindo duruldu. 

Bazı üniversitelerde temel bilimler Fakültesi kurulduğu, temel bilim¬ 
lerin bu Fakültelerde toplandığı, hocaların bu konuda oryantnsyona ihtiyacı 
bulunduğu, öğretim üyesi azlığı sebebiyle kurulların teşekkül edoniyceogi, bu 
sebeple temel bilimler Fakültesi kurmanın zor olacağı, temol bilimlerin bir 
program olarak düşünülmesi, meselenin iik, orta ve liso problemini halletmek 
olduğu, horşeyin öğretmen yetiştirmeye bağlı bulunduğu, tonol bilinlerlo ya¬ 
bancı dilleri bir arada düşünmek gerektiği, bir yılın koslf bir yabancı dil 
eğitimine ayrılması icabettiği, temel bilimleri yüksek öğrotlraln her kurusun¬ 
da düşünmek gerektiği, eğitim enstitülerinin sayısının gittikçe arttığı, sü¬ 
ratli öğretmen ihtiyacı doğduğu, oğitim onstitülorinin ünivorsltor hUvlyotu 
bürünmek eğiliminde olduğu, bu kurunların ya Devlet Yüksok öğrenim Kurumlan 
kanunu ile yarı özerk olmak veyahut da Üniversiteler çatısı altında yer almak 
istedikleri, bu kurumlarm da temol bilimler egitimino ihtiyaç duyduğu, orta 
öğretimde iyi öğretmen problemini halletmek gerektiği, bunun da öğretmenliği 
cazip hale getirmekle mümkün olacağı belirtildi. 

Sistemler Alt Komisyonu raporu eleştirisinde do yine paralı ogitlm 
oözkonusu edildi. Kaynakların mahdut olduğu, eğitimden faydalananların bir nik- 
tnr para ödemeleri gerektiği, böyleco eğitimin kıymotinin daha iyi anlaşılaca¬ 
ğı, yabancı uyruklulardan da para alınması hususu önorildi. 

^RöÜT ALT KOMİSYONU : 

Bu raporda üç konu üzerinde görüşler ileri sürüldü, 
a) Özerklik 

b) Çerçeve kanun 
c) Merkezî örgüt 
a) özerklik; Bilimsel özerkliğin horşoyden önce düşünülmeni gerektiği, 

idarî özerkliğin önşart olmadığı, İdarî özerkliğin son sonelerdeki gibi kulla¬ 
nıldığı takdirde hatalı olacağı belirtildi. 

Buna karşı İdarî özerkliğin bilimsel özerkliğin ösşartı olduğu ancık, 
■Jnurı Kanunin sınırlanabileceği görüşü belirtildi. 

b) Çerçeve Kanun: Raporun öngördüğü çerçeve kanunun, üniversite vc 
Yüksek okul ayırımı getirdiği, Akademi ve diğer yükssk öğreti* kurumlarinın üstü kurumlar olduğa, bejli istihdam alanlarına eleman yetiştirdiği, bil- üreten ve aktaran kuruluşlar olduğuna göre üniversite çatışı «^ında topla¬ 
nabileceği, halbuki raporda üniversite dışı yüksek öğrenim kuramlarının aski ,a 
Jİrakılraış olduğu belirtildi. 
, Digor bir görüşle bütün yüksek öğretim ^toplamanın sakıncalı olacağı, yüksek okul ile üniversite arasındaki farsın 

•V-irna fonksiyonu olduğu belirtildi. 



25) 

c) Merkezî örgüt i Bir merkezî örgütün şart olduğu belirtildi, yal¬ 
nız bu örgütün yürütme organı mı, yoksa danışma organı mı olması konusu tar¬ 
tışıldı. 

Bazı üyeler bu örgütün yürütme yetkisi olan bir organ olması gerekti¬ 
ği görüşünü savundu. 



III- Yüksek Öğretim özel İhtisas Komisyonunun Kuruluşu 
( 20 Nisan - 19 Haziran 1971 ) 

(Başkanlık Divanı, Alt Komisyon Başkanlıkları Divanları ve Üyeler) 
Başkanlık_Divanı 

Başkan : Prof.Osman Okyar Hacettepe Üniversitesi 
Yrd.Başkan : Y.Prof.Erdoğan Tekin Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Raportörler : Y.Prof«Dr.İrem Acaroğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Ethem Kırmacıoğlu 

D.P.T. Koordinatörü : Ayla Sayın 
D.P.T. Temsilcisi : Çelen Birkan 

(Alt Komisyonlar 

Tanımlar Alt Komisyonu: 

Başkan : Prof.Doğan Kuban 
Raportör : Doç.Selâhattin Ertürk 
Üyeler : Prof.Kemal Karhan 

Prof.Naci Kınacı 

Y.Prof.Dr.İrem Acaroğlu 
Y.Prof.Dr.Erdoğan Tekin 

Aytekin Akbaş 

Mustafa Ölçün 
Özkan Taner 

2- Plânlama Alt Komisyonu: 
Başkan : Prof.Ali BalabaSı 

Raportör : Doç.Bozkurt Güvenç 
Üyeler : Prof.Akif Kansu 

Prof.Rasim Doğuş 

Prof.Nusret Kürkçüoğlu 

Prof.İbrahim Aykaç 

Prof.Muzaffer Kürkçüoğlu 

Prof.Kemal Bıyıkoğlu 

Doç. Turgut Vardar 
Doç. Fethi Aktan 

İsmail E.Çengel 

Milli Eğitim Bakanlığı 
(Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü) 

İtibarıyla) 

(1^-15 Mayıs 1971) 
İstanbul Teknik üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Ege üniversitesi 
Ankara İktisadi ve Ticari İlim¬ 
ler Akademesi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Millî Eğitim Bakanlığı Mesle¬ 
ki ve Teknik Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğü 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
Eski Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Uzmanı 

(20-21-22 Mayıs 1971) 
Ankara Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 
A.Ü. Adana Ziraat Fakültesi 
A.Ü. Ziraat Fakültesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 

Atatürk üniversitesi 

Atatürk Üniversitesi 

A.Ü.Diyarbakır Tıp Fakültesi 
A.Ü.Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Elâzığ Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi 



Yalçın Ersoy 
Solmaz Feridun 

Güven Birkan 

Tunç Oralkan 

3- Sistem Değişikliği Alt Komisyonu i 

Başkan : Doç.Turgut Vardar 
Raportör : Ayla Sayın 

üyeler : Y.Prof.İrem Acaroğlu 
Y.Prof.Erdoğan Tekin 

Prof.Kemal Bıyıkoğlu 
Prof.İbrahim Aykaç 
Prof.Turhan Tufan Yüce 

Doç.Bozkurt Güvenç 

Selâhattin Başiplikçi 

4-^örgüt Alt Komisyonu : 

Başkan : Prof.Hicri Fişek 

Raportör : Doç.Dr.Erdem Aksoy 
Üyeler : Prof .Yaşar Karayalçm 

Prof.Ali Balaban 

Prof.Rasim Doğuş 

Prof.Naci Kınacı 

Doç.Bozkurt Güvenç 

Bayındırlık Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ank.üni.İnşaat Bürosu 
Ank.üni.İnşaat Bürosu 
(Bir oturuma katılmışlardır) 

(2^-23-26 Mayıs 1971) 
A.Ü.Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Orta Doğu Teknik üniversitesi 
Atatürk üniversitesi 

Atatürk Üniversitesi 

Atatürk Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 
Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek 
öğretim Genel Müdürü 

(31 Mayıs- 1 Haziran 1971) 
Ankarâ Üniversitesi 

Karadeniz Teknik üniversitesi 

Ankara üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 
Ankara İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 

Hacettepe Üniversitesi 



İlk Genel Kurul Toplantısına katılanlar : (20 Nisan 1971) 
Prof. Osman Okyar 

Prof. Doğan Kuban 

Prof. Nusret Kürkçüoğlu 

Prof. Hicri Fişek 

Prof, Kemal Karjkptt 
Prof.Dr. Ali Aras 

Prof.Dr. Kemal Bıyıkoğlu 
Prof.Dr. Hamide Topçuoğlu 
Prof»Dr* Akif Kansu 

Prof» İlhami Nasuhoğlu 
Prof.Dr. Naci Kmacı V 

Prof. Ekrem Göksu 

Dr. Şadi Cindoruk 

Y.Prof.Dr. İrem Acaroğlu 
Y.Prof. Erdoğan Tekin 

Aytekin Akbaş 

Selâhattin Başiplikçi 

Yavuz Konnolu 

Necati Çerç^oğlu 
Doç. Fethi Aktan 

Doç. K.Turgut Vardar 
Mustafa Ölçün 
Abdullah Kuran 

Doç. Yılmaz Büyükerşen 

Doç. Ali Sait Yüksel 
İsmail E, Şengel 

Yalçın Ersoy 
Solmaz Feridun 
Nihal Turan 
Özkan Taner 
Turhan Büyüksaraç 

Dr. Remzi Tulgar 
Dr. Ali Tekeşin 

Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 
Ege üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

A»ü,Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Ankara İktisadi ve Ticari İlim¬ 
ler Akademisi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim Genel Müdürü 
Ahmet Gölbaş yerine. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek 
Öğretim Genel Müdürü 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumlan Genel Müdürü 
M.E.B. Din Eğitimi Genel Müdürü 

A.Ü. Diyarbakır Tıp Fakültesi 
A.Ü. Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Gazi Eğitim Enstitüsü 
Robert Kolej ; 
Eskişehir İktisadi ve Ticari 
İlimler Adademisi 
İstanbul D 7 % " " 
Elâzığ Devlet Mühendislik ve 

/ .Mimarlık Akademisi 
• Bayındırlık ^kanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sosyal Hizmetler Akademisi 
Eski D.P.T. Uzmanı ’ 
Sağlık Bakanlığı Mesleki Öğret.Gn.Md. 

tİ . . • i u tt '• II II 
‘>f * i m - ip-.; 11 'i 11 



Son Genel, Kurul Toplantısına Katılanlar ; (18-19 Haziran 1971) 
t 

Prof. Doğan Kuban 

Y.Prof. İrem Acaroğlu 
Prof. Ali Balaban 

Prof. Rasim Doğuş 

Prof. Muzaffer Kürkçüoğlu 
Prof. İbrahim Aykaç 
Prof. Hicri Fişek 

Prof. Osman Okyar 

Doç. Yılmaz Büyükerşen 

Doç. Ali Sait Yüksel 

Doç. Bozkurt Güvenç 

Doç. Turgut K. Vardar 

Doç, Fethi Aktan 

Yalçın Ersoy 

Solmaz Feridun 

Hamdi Hikmet Barkın Ankara üniversitesi İnşaat Büro 
Başkanı 

İsmail E. ŞengCİ 
Ethem Kırmacıoğlu 
Selâhattin Başiplikçi 
Mustafa Ölçün 



Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonuna Davet Edildikleri Halde 
Hiç Bir Toplantıya Katılmayanlar î 

Orhan Özgüner 
Selahattin Okay 
Erdal İnönü 

A, Şevket üçer 
Ragıp Güngören 

Kazım Ergin 

Kemal Oğuzman 

Haydar Fugaç 

Nusret Fişek 
Atilla Sönmez 

Kemal Özinönü 

Seha L. Meray 

Mimarlar Odası 

TÜBİTAK 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisleri Odası 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 

Bütün Genel- Kurul ve Alt Komisyon toplantılarına Başkanlık 
Divanı genellikle tam kadro ile katılmıştır. 



YENİ ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ İLKELERİNİ 
BELİRLENME BİÇİMİ HAKKINDA RAPOR 

Ankara Üniversitesi. İnşaat Dairesi 1963 denberi Ankara Üniversi¬ 
tesinin bütün gelişmelerinin fiziksel plan Ve projelerini hazırlamakta 
ve tatbik etmektedir. Ankara Üniversitesi, Adana ve Diyarbakır Üniversi¬ 
telerinin kurulmasında^yürütücülüğü üzerine alınca büromuz bu iki Üni¬ 
versitenin fiziksel plânlama ve projelendirme çalışmalarını da bugüne 
kadar sürdürmüş ve sürdürmektedir. Aynı şekilde, Fırat (Elâzığ) üniver¬ 
sitesinin kurulması görevini yüklenmiş olan Ankara üniversitesi Veteri¬ 
ner Fakültesi de, büromuzla devamlı ilişki içinde bulunmuştur. 

_ NİÇİN BÖYLE BİR RAPOR HAZIRLAMAK GEREĞİNİ DUYDuK _?.   

Üniversite kurulması denince, Türkiye'de, bugüne kadar, öncelik¬ 
le Üniversite arazisi seçimi ve Üniversite binalarının inşaası sorunu 
ele alınmıştır. Oysa bunlar, fiziksel plânlama içinde ele alınacak ko¬ 
nulardır. Fiziksel plânlama ise, Üniversite kuruluş çalışmalarının sade¬ 
ce bir yönüdür, üniversite kuruluşu için yapılacak ön çalışmalarla, Üni¬ 
versitenin yapısı; öğretim plân ve programlaması; sürdürülecek araştır¬ 
ma ve öğretimin konuları; yıllar içindeki gelişmeler; öğretim üyelerinin 
ve öğrencilerin nitelik ve nicelikleri gibi konularda gerekli ilkeler 
belirlenmelidir. Aksi halde, mimar ve şehir, plâncılar, fiziksel plânla¬ 
ma, projelendirme ve inşaatların uygulaması sırasında, yetki ve sorumlu¬ 
luğu belirsiz birçok kişinin, kişisel ve sübjektif dilekleriyle karşı¬ 
laşmakta; bu dilekler de çoğu zaman birbiriyle bağdaşmamaktadır. 

Ayrıca belirlenmemiş veriler için mimar ve şehir plâncılar, ken¬ 
di disiplinleri dışındaki konularda karar vermek durumunda kalmakta; bu 
verileri bilimsel araştırmalar sonucu belirleseler bile, sonuçları kabul 
edecek.,değerlendirecek, yetkili bir örgüt bulamamaktadırlar. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının ön araştırmalar yapılmadan proje 
için yatırım vermemesi, bunun için de öncelikle ön araştırmalar için ya¬ 
tarım vermesi yararlı olacağı halde/ bu konuda bir tedbir almamış olması 
sonucu-ön araştırmalar için zaman olsa bile-para bulunamaması büyük bir 
engel yaratmaktadır. Ayrıca, ön çalışmalar yapılmadan,dolayısıyla yatı¬ 
ra.m programlaması ortaya konmadan, plan-proje giderleri için verilen pa¬ 
ranın hemen ardından, o malı yıl içinde harcanıp harcanmayacağı yeterin¬ 
ce düşünülmeden inşaat yatırımı ayrılmakta; bu yatırım, o malı yıl için¬ 
de kullanılsın diye, proje çalışmalarına elde veri olmadan başlanmakta, 
proje için gerekli zaman ayrılmamaktadır. 

Mevcut Üniversitelerdeki, fiziksel planlama projelendirme ve uy¬ 
gulamayı yürüten büroların yetki ve sorumlulukları belirsizdir. Yeniden 
örgütlenmeleri gereklidir. Yeni kurulacak Üniversitelerde ise proje ha¬ 
sırlama ve uygulama işlerini yürütecek büro tanımlanmamıştır. Yeni Üni¬ 
versitelerde, her Fakülteyi mevcut Üniversitelerden birinin kurması yo¬ 
luna gidildiğinde, herbir Fakültenin projelendirme ve İnşaat uygulama¬ 
sının, o Fakültenin bağlı bulunduğu Üniversitenin inşaat bürosu tarafın¬ 
dan yürütülmesi gerekecektir ki bu durum Üniversitesinin bir bütün ola¬ 
rak plânlanması anlayışıyla bağdaşmamaktadır. 
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Belirsizlikler ve belirlenmiş fakat çelişkili olan veriler, fi¬ 
ziksel planlama ve projelendirme çalışmalarında kendini ortaya koyar. So¬ 
nunda inşaa edilen binalarda bu belirsizlik ve çelişkilerin yarattığı ak¬ 
saklıklar somut olarak yansır. 

Biz, daha önce kurulmaya başlanmış Üniversitelerin projelendir¬ 
me ve proje uygulamasında yukarıdaki durumlarla karşılaşmış bir büro ola¬ 
rak, ön araştırmaların yapılmaması ve eksik, yanlış, ya da birbiriyle çe¬ 
lişen verilerin bize verilmesi sonucu, gerek plânlama ve projelendirmede 
gerek projelerin uygulanmasında, gerekse binalar kullanılmaya başlandık¬ 
tan sonra çıkacak aksaklıkların yeni kurulacak üniversitelerde de tekrar¬ 
lanmaması için, kendi mesleki sorumluluğumuzla, bu işin, başından itiba- 

.ren ülke koşullarına uygun bir bilimsel anlayış içinde yürütülmesinde ça¬ 
ba harcamayı kaçınılmaz gördük. 

NİÇİN BİR KURUCU HEYET ? 

"üniversite kurulması" gibi çok yönlü ve karışık sorunları içe¬ 
ren bir konuda, disiplinler arası bir yaklaşım sağlamak amacıyla, sorun¬ 
ların tümünü-birbirleriyle ilişkileri içinde-ele alabilecek, gerekli araş¬ 
tırmalar yapabilecek, yaptırabilecek, yapılan araştırmaların değerlendi¬ 
rip, ülke koşullarına uygun, pratiğe dönüşebilir çözümler önerecek, kuru¬ 
lacak üniversiteyi her yönüyle tanımlayıp, öğretim ve yönetim ilkelerini 
kanun haline getirebilecek bir kurul gereklidir. Bu rapor içinde, bu ku¬ 
ruldan "kurucu heyet" diye bahsolunacaktır. 

NASIL BİR KURUCU HEYET ? 

Kurucu heyetin bilimsel bir nitelik taşıması gereklidir. Mevcut 
kanunlar, yeni üniversitelerin kurulmasında izlenecek yolu açıkça belir” 
leraemişlerdir. Fakat, Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 programında önerilen 
" Kurucu Heyet " kavramı, yukarıda önerdiğimiz bilimsel kurul olarak yo¬ 
rumlanabilir. Nitekim Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 programında ^'Kurucu 
Heyet" fikri biraz daha açıklanmış ve bu heyetin, akademik, hukukî ve Fi¬ 
ziksel konulardaki ilkeleri belirleyeceği öne sürülmüştür. 

Ayrıca, üniversitenin kurulacağı bölge ve kenti temsil eden bir 
mahallî komite de, bu bilimsel nitelikteki heyetin çalışmalarına paralel 
olarak,resmi olmıyan ilişkiler kurup, kurulacak üniversite konusunda hal¬ 
kı aydınlatmak; halkın görüşlerini kurucu heyete iletmek; kuruluş çalış¬ 
malarını kolaylaştırmak üzere halkın, siyası partilerin ve kamu kuruluş 
larının üzerinde olumlu bir etki yaratmak; gerekli konularda kurucu heye¬ 
te yardım etmek gibi görevler yüklenmek durumundadır. 

Fazla sayıda heyet ve komite kurmak, heyet ve komitede görev 
alanların sayılarını yüksek tutmak, çalışmaların yürütülmesinde olumsuz 
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etkiler yapacaktır. Komite ve heyet, kendi dışındaki kişi ve kurumlardan 
yararlanmak olanağına her zaman sahiptir. 

Burada önemli bir noktayı belirtmek yararlı olacaktır. Bu rapor¬ 
da önerdiğimiz yol, bugünkü kanunlar ve plan ilkelerinin doğal sonucudur, 
15 000 öğrenci kapasiteli bir kampusun sadece inşaat yatırımı 500 milyonu 
aşar. Hiçbir kamu yatırımı devlet kontrolundan böylesine uzak bir biçimde 
yapılmazken, bu büyüklükteki ve yüksek öğretim gibi, toplumsal ve ekono¬ 
mik kalkınmayla bu kadar direkt ilişkisi bulunan bir yatırımın ne şekilde 
yapılacağı konusunun, toplum çıkaklarının gerektirdiği bilimsel bir anla- yış içinde ve devlet denetimindi İLmmamış olması ve bu konunun kanunlar 
ile kesin bir çözüme bağlanmamış bulunması büyük bir eksikliktir. 

KURUCU HEYET NE YAPACAK ? 

Kurucu heyetin, yeni bir Üniversitenin kurulmasında açıklık ka¬ 
zandıracağı konuları şöyle sıralayabiliriz: 

- Üniversitede sürdürülecek öğretim ve araştırmalarla, ülke, böl¬ 
ge ve kentin ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısının ilişkileri. 

- Bu ilişkilere göre, Üniversite sürdürülecek öğretim, araştırma 
ve yönetimin niteliği. 

- Öğretim ve araştırmaların sürdürüleceği bilim dalları, bunların 
kurulma öncelikleri, yıllar içindeki, gelişme programları, akademik prog¬ 
ramlar . 

-Toplam öğrenci kapasitesi, yıllar içindeki kapasite artışları. 

- Gerekli öğretim üyelerinin niteliği, niceliği, temin ve istih“ 
dam şekli, Üniversitenin yıllar içindeki gelişmesi paralelinde öğretim 
üyesi yetiştirme programlaması. 

- Fiziksel plânlama, projelendirme ve inşaatların uygulaması ça¬ 
lışmalarını yürütecek büro ve bu büronun yetki ve sorumlulukları. 

- İnşaat yaptırma esasları. 
- Üniversite yapısının fiziksel plânlamaya yansıması; mekân stan¬ 

dartları. 

- Gerekli yatırım ve yıllara dağılışı. 
- Üniversite kanun tasarısı. 

Yukarıda sayılan konuları, şu üç grupta toplıyabiliriz: 

1. Üniversitede sürdürülecek eğitimin felsefesi, öğretim ve araş¬ 
tırma sistemi ve programı ile ilgili konular. 

2. Hukukî, idari ve malî konular. 
3. Üniversitenin fiziksel plânlama, projelendirme ve inşaatların 

yaptırılması ile ilgili konular. 

KURUCU HEYETTE KİMLER BULUNMADI ? NİÇİN ? 

Kurucu heyet bütün bu konuları karşılıklı ilişkileri içinde ele 
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alıp, disiplinler arası bir yaklaşımla sönuçlara ulaşabilmek için, bu ko¬ 
nularla ilgili disiplinlere mensup, bunun yatıısıra disiplinler arası ça¬ 
lışmalara yatkın kişilerden oluşmalıdır. Bu kişiler, ayrıca, çok yoğun ça¬ 
lışmalara zaman ayırabilecek, karşılık beklemeden kollektif bir çalışmaya 
kendini verebilecek nitelikte olmalıdırlar. Kolaylıkla biraraya gelebil¬ 
meleri için aynı şehirde ikamet eder olmaları yararlıdır. 

Kurucu heyette bulunacak kişileri şöyle gruplıyabiliriz: 
1. İlk açılacak Fakültelerin Temsilcileri. 

Öncelikle açılacak Fakültelere kurucu heyet karar verecekse de, 
yeni Üniversitelerin şimdiki kuruluş prosedürü içinde, önce,en az bir Fa¬ 
kültenin, mevcut Üniversitelerden biri tarafından kurulması'söz konusudur. 
Eu Fakültenin sorumlusu (Dekanı) resmi hüviyeti olan bir kişi olarak, Üni¬ 
versitenin kuruluşunda önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, diğer 2 Fakültenin 
de kurulması ile Üniversitenin özerklik kazanması kolaylaşacağından, kuru¬ 
cu heyetin, biran önce bu Fakülteleri belirleyip, kurucularını temin et¬ 
mesinde ve bu kurucuları kurucu heyete katmasında yarar vardır. Bu koru¬ 
cular, kurulacak Fakültelerin öğretim yapacağı bilim dalma mensup ve da¬ 
ha önce bu dalda öğretim üyeliği yapmış kişiler olmalıdırlar. Yeni açıla¬ 
cak Üniversitelerde ilk kurulacak Fakülteler, Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Yüksek öğretim Araştırmasında, ülkenin insangücü ihtiyaçlarına dayanarak 
belirlenmiştir. Kurucu heyet bu nedenle, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile de 
temas kurarak bu konuda karar alacaktır. 

2. Kanun yapıcı niteliği olan aynı zamanda Üniversite öğretim ve 
yönetiminde pratiği olan kişiler.  

Bu kişiler, Üniversitenin Kanununun hazırlanmasında öğretim ve 
yönetimle ilgili sorunlarla, kanun tasarısı arasında ilişki kurabilecek ni¬ 
telikte olmalıdırlar. 

3. Eğitim felsefesi, öğretim programlaması, eğitim sosyolojisi 
konularında yetkili kişiler.  

Bu kişilerin, Üniversite öğretim ve yönetiminde pratiğe sahip ol¬ 
maları yararlıdır. 

4. Ekonomik_jp_lâncı, eğitim ekonomisti kişiler. 
Bu kişiler, ülke bölge ve kentin ekonomik yapısı ile üniver¬ 

sitesinde uygulanacak öğretimin temel ilkeleri arasında ilişki kurabilecek, 
aynı zamanda Üniversitenin malî sorunlarına çözüm getirebilecek nitelikte 
olmalıdırlar. 

3. Sosyolog, sosyal antropolog kişiler. 

Bu kişiler ülke bölge ve kentin toplumsal sorunlarıyla Üniversi¬ 
tede uygulanacak Öğretimin ilişkilerini kuracak, ıjıhjpair"rn toplum yapısını 
bilen, kişiler olmalıdırlar. ^i<JÂ£ jjI 

6. Bölge plâncı kişiler. 

Bu kişiler, Bölge Plânlama disiplinine mensup, Türkiye•de bölge 
plânlama konularında çalışmış aynı zamanda Üniversite öğretim ve yöneti¬ 
minde pratiği olan, ülke ve bölge planlaması ile Üniversitede sürdürüle¬ 
cek öğretimin planlanması arasında ilişki kurabilecek nitelikte olmalıdır¬ 
lar. 
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7. Şehir plâncı kişiler. 

Bu kişilerin şehir plânlama disiplinine mensup, Üniversite ile 
kentin ekonomik, toplumsal, kültürel yapıları arasında ilişki kurabilecek. 
Üniversitenin kendi iç fiziksel planlamasının öğretim ve yö ıetim ilkele¬ 
riyle bağını sağlıyacak nitelikte olmaları; daha önce Üniversite plânla¬ 
ması konusundaki çalışmalarda bulunmuş olmaları gereklidir. 

8. Mimar. 

Bu kişiler Üniversitenin öğretim, araştırma ve yö ıetim ilkeleri 
ile fiziksel yapısının ve mekân düzenlemesinin ilişkisini Kurabilecek; 
Üniversite yapısını, fiziksel yapı standartlarına ve inşaat maliyetlerine 
dönüştürme konularında etkili olabilecek; Üniversite yapıları projelendir¬ 
mesinde pratik sahibi kişiler olmalıdırlar. 

9. Mahalli daimîkomite temsileileri. 

Bu kişiler, mahallî dilek ve görüşleri kurucu heyete, kurucu he¬ 
yetin görüşlerini mahallî halka ileten; kurucu heyete, çakışmalarında ve 
vardıkları sonuçların halka, siyasî partilere, kamu kuruluşlarına benim- 
setilmesinde gerekli yardımı sağlıyan kişiler olacaklardır. 

Her grupta en az bir kişinin bulunması gereklidir. Birden fazla 
kişinin bulunması ise, kurucu heyette bulunan kişi sayısını çok arttırma¬ 
mak şartıyla mümkündür. 

Heyette bulunacak kişi sayısı 10 - 15 olmalıdır. 

KURUCU HEYETLE ÎLGİLİ BAZI GENEL GÖRÜŞLER 

Heyet, gerekli gördüğü konularda, kamu kuruluşlarına ya da özel 
kuruluşlara araştırma yaptırmalı, gerekli gördüğü kişi ve kurumlara görüş 
sormalıdır. 

Heyet, çalışmalarında, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ilişki kurmalıdır. 

Heyetin ön araştırmalar için harcayabileceği bir para yoktur. Pa¬ 
ra olsa da, heyetin bu parayı harcama yetkisi yoktur. Mahallî daimi komi¬ 
te ise bazı, Devlet fonlarından ya da mahallî bağışlarla para temin ede¬ 
bilir ve harcayabilir. Mahalli Daimi Komite bu parayı kendi adına harca¬ 
mak yetkisini, kurucu heyete vermelidir. 

Kurucu heyetin, araştırmalar ışığında alınan kararları uygulamak 
üzere kendi içinden bir icra organı teşkil etmesinde yarar vardır. 

Kurucu heyet, kanunun bir an önce hazırlanıp, fiziksel planlama¬ 
ya bir an önce başlanabilmesi için, çalışmalarını en kısa zamanda sonuca 
vardırmak durumundadır. Heyetin bilimsel olmak niteliği, pratiğe dönük 
olmak niteliğini de içermektedir. 
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ön çalışmalar yeterli en kısa zamanda bitirilmediğinde, Üniver¬ 
site, çalışmaların sonucu beklenmeden araştırmalardan kopuk olarak.düzen¬ 
siz bir biçimde gelişecektir. Bu durum, kaynak israfına yol açacağı gibiy 
sonunda, her türlü gelişme olanağından yoksun bir eğitim kurumu yaratıl¬ 
masına da sebep olabilir. 
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