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ÖNSÖZ 

 

TBMM’nin 13.06.1946’da kabul ettiği 4936 sayılı kanun ile 
18.06.1946’da kurulan Üniversitemizin ilk öğrenim yılının açılışı 
04.07.1946 tarihli senato toplantısında 21 Ekim 1946 olarak kabul 
edilmiştir 

Üniversitemizin temelini ise 05 Kasım 1925 yılında  Atatürk’ün 
nutku ile açılan Hukuk Fakültesi, 1936 yılında açılan Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi, 1943 yılında açılan Fen Fakültesi ve 1945 yılında 
açılan Tıp Fakültesi oluşturmuştur. 

1945-46 öğretim yılında bu dört Fakültemizin toplam öğrenci 
sayısı 3408’dür. Bu öğrenciler Fakültelerimize şu şekilde dağılmıştır. 
DTCF  784, Fen Fakültesi 82, Hukuk Fakültesi 2232 ve Tıp Fakültesi ise 
310’dur. 

Üniversitemizin araştırma ve bilgiye verdiği önem daha ilk 
yıllarda belirginleşmiş ve bunun göstergesi olarak da 1946 yılında 
Üniversite kitaplığı kurulmaya başlanmış ve satın alma ve bağışlarla 
2067 cilt eserle hizmete başlamıştır. 1947 yılında üniversite müzesi 
kurulması karalaştırılmış ve bütçeye ödenek konmuştur. 

Araştırma ve eğitimin sağlıklı ve düzenli sürdürülebilmesi 
bilimsel etkinlikler yanında sosyal  aktivitelerle de desteklenmelidir. 
Bunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla Üniversite mensuplarının sağlık 
ve sosyal işlerini düzenlemek üzere “Sağlık ve Sosyal İşleri Araştırma 
Merkezi” kurulmuştur. 

Günümüzde Üniversite-sanayi işbirliğinin önemi ülke kalkınması 
açısından önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu işbirliği bilinci daha 
Üniversitemizin ilk yıllarında ele alınmış ve işbirliği çalışmaları 
başlatılmıştır. Bu girişimlerin bir sonucu olarak da 1949-50 öğretim 
yılında Sanayici Vehbi Koç bir yurt yaptırarak donanımlı olarak 
üniversitemize bağışlamıştır. 
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Dört Fakülte ile eğitime başlayan üniversitemiz tarihsel süreç 
içinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Üniversitemizde eksikliği duyulan 
bilim dallarına ilişkin fakülte ve yüksek okullar hızla kurulurken  Daha 
önce kurulmuş kimi eğitim kurumları da fakülte işlevi kazandırılarak 
üniversitemize bağlanmıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
verilen önem ve bunun için yapılan girişimler yanında Ankara ve diğer 
illerde de gelecekte yeni üniversitelerin çekirdeğini oluşturacak eğitim 
kurumları da  kurularak veya eğitici ve mali olarak  desteklenerek ülke 
eğitimine katkı sağlanmıştır. 

Bu girişim ve etkinlikleri tarihsel perspektif içinde sizlerle 
paylaşmak istiyorum.: 

30.06.1948 tarihli ve 5234 sayılı kanunla Veteriner ve Ziraat 
Fakülteleri Üniversitemize bağlanmıştır 1949-50 öğretim yılında İlahiyat 
Fakültesi kurulmuştur. 1950-51 ders yılında Siyasal Bilgiler Okulu 
Fakülte halinde Üniversitemize bağlanmıştır. 

İlk beş yıl sonunda Üniversitemizde 15’i yabancı 153 Profesör, 
87 Doçent 239 asistan bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı da 7938’dir 
Öğrencilerin %69’u Sosyal Bilimler alanında %41’ide Fen ve Sağlık 
Bilimlerinde Eğitim görmektedir. 

10. ders yılında 8 fakülte 11293 öğrenci 188 Profesör, 121 
Doçent, 36 Öğretim Görevlisi, 34 Okutman, 28 Uzman ve 376 Asistan 
kadrosuna ulaşılmıştır. Yine 10. Yılda Üniversite Doktora Yönetmeliği 
kabul edilmiştir. 

1960 yılında “Eczacı” Fakültesi kurulmuş ve 1961-62 öğretim 
yılında eğitime başlamıştır. 1962 Ocak ayında ise Üniversite basımevi 
çalışmaya başlamıştır. 

1962-63 öğretim yılında artan lise mezunlarının üniversitelere 
daha fazla girmelerini sağlamak amacıyla Tıp, Veteriner, Ziraat, 
Eczacılık Fakültelerinin ilk sınıfları olan FKB kontenjanlarının ikiye 
katlama kararı alınmıştır. 1964-65 yılında MEB ile ortak çalışmalar 
sonucu Eğitim Fakültesi kurulmuştur. 

1966-67 yılına gelindiğinde Üniversitemiz 2’si Lisans üstü 
düzeyde olmak üzere 7 yüksek okul 2 kolej açmıştır. Bilgi İşlem 
Merkezinin çekirdeğini oluşturan Ankara Üniversitesi Elektronik Hesap 
Merkezi 1967 yılında kurulmuştur. 
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Üniversitemiz, Ankara’da bir başka üniversiteyi (Hacettepe), 
Diyarbakır’da bir ikinci üniversiteyi, İzmir’de ve Antalya’da üçüncü ve 
dördüncü Tıp Fakülteleri’nin kurulmasını sağladı. Bunun yanı sıra Ziraat 
Fakültemizin Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çukurova 
Üniversitesi’nin kuruluşuna esas olan Adana’da üçüncü Ziraat 
Fakültesini; Veteriner Fakültemizin Elazığ ve İstanbul Üniversitesi 
Veteriner Fakülteleri’nin, yine yalnız kendi öğretim üyeleriyle öğretime 
devam etmesini sağladığını da belirtmek istiyorum. 

Henüz özerk üniversite statüsüne kavuşmamış olan üniversiteleri, 
akademileri ve devletleştirilen yüksek okulları da üniversitemiz 
desteklemiştir. Orta Doğu Teknik ve Karadeniz Teknik 
Üniversiteleri’nden başka İstanbul, Ege ve Hacettepe Üniversiteleri’ne, 
Kara Harp Okulu’na, Polis Enstitüsü vb. eğitim kurumlarıma ilk 
yıllarında  151 doçent ve profesörümüz haftada 611, günde 122 saat ders 
vermişlerdir. Ayrıca, 4828 saat ile Fırat Üniversitesi’ne (Elazığ); 5084 
saat ile Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne; 2250 saat ile Diyarbakır 
Üniversitesi’ne; 1590 saat ile İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’ne; 1392 saat ile Hacettepe Üniversitesi’ne destek sağlanmıştır. 

1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Üniversitemizin teşkilatı yeniden belirlenmiştir. Buna göre Ankara 
Üniversitesi, 11 Fakülte, 5 Enstitü ve 6 Yüksek Okul olarak 
örgütlenmiştir. Yapılan iç organizasyona ilave olarak Kastamonu, Çankırı 
ve Kırıkkale Meslek Yüksek Okulları da Üniversitemize bağlanmıştır 
Toplam öğrenci sayımız 1981 yılında, 29.600 iken, 1982 de 36.000'e 
ulaşmıştır Öğretim üyeleri ve yardımcıları toplam sayısı  ise Temmuz 
1982 itibarıyla 2327'ye yükselmiştir.  

Türkiye'nin yeni kurulan Üniversitelerine Ankara Üniversitesinin 
yardım ve katkılarını 1983 yılı Danışma Meclisi 1983 Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı raporunda şu ifadelere yer verilmiştir: "Ankara Üniversitesi 
halen faaliyette bulunan pek çok Üniversitenin ve bu Üniversitelere bağlı 
fakültelerin kuruluşunda öncülük etmiştir. Atatürk, Hacettepe, Ege, 
Dicle, Fırat, Çukurova, Selçuk, Uludağ ve İnönü Üniversitelerinin 
kuruluşunu başlatmış ve öğretim üyesi desteğinde bulunmuştur, İstanbul 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi de dahil, şimdiye kadar görevlendirilen 
öğretim üyelerinin sayısı 555'e yükselmiştir." 
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Kısa adı "TÖMER" olan "Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim 
Merkezi" 1 Mart 1984'de yeni kurulan dil laboratuvarlarında modern 
metotlarla Türkçe kursları başlatmıştır 

Üniversitemiz akademik örgütlenmeleri yanında Araştırma-
Geliştirme faaliyetlerine de büyük önem vermiş ve bilimsel araştırmaları 
desteklemek amacı ile 1985 yılında Araştırma Fonu’nu kurmuştur. Ve ilk 
yıl çeşitli birimlerimizden gönderilen 92 araştırma projesinden 54 tanesi 
desteklenmiştir. Araştırmaya ayrılan pay yıllar itibarı ile sürekli artırılmış 
ve buna bağlı olarak ta desteklenen proje sayısı sürekli artmıştır. 2002 
yılında araştırma projelerine 7 trilyon 902 milyar 721 milyon Türk 
Liralık destek sağlanmıştır. 

Üniversitemiz 1946 yılında dört fakülte ile kurulmuş, bunu 
izleyen yıllarda hızlı ve sürekli bir gelişim izleyerek Bugün 15 fakülte, 5 
yüksekokul, 6 meslek yüksekokulda ve Devlet Konservatuarı’nda ön 
lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim 
üniversiteye bağlı 7 enstitü bünyesinde sürdürülmektedir. Çok geniş 
yelpazeye yayılan 50'yi aşkın ön lisans, 100'ü aşkın lisans programı 
bulunmaktadır. Üniversitemizde 5261 ön lisans ve 30.049 lisans 
öğrencisi vardır. İsteyen öğrenciler ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfına 
devam edebilmektedirler. Öğretim üyesi sayısı bakımından ise 
üniversitemizde 945'i profesör, 480'i doçent, 292'si yardımcı doçent 
olmak üzere toplam 1717 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Öğretim 
üyelerimizin yanı sıra yardımcı öğretim elemanlarının toplam sayısı 
1992'dir ve dağılımı öğretim görevlisi (202), uzman (173), 
okutman(344), ve araştırma görevlisi (1273) şeklindedir.  

Üniversitemiz bir yandan kendi içinde gelişimini sürdürürken, 
diğer yandan 1950'lerden sonra açılan hemen tüm yüksek Öğrenim 
kurumlarının kurucu kadrolarının yetişmelerine katkıda bulunmuştur. 
Bugün de bu katkısını, cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardaki ruh ve 
şevkle sürdürmektedir 

Diğer taraftan son yılların önemli kavramları ve uygulamaları 
olan "Uzaktan Eğitim" ve "Sürekli Eğitim" çalışmalarını düzenlemek 
üzere Rektörlüğümüze bağlı bir merkez kurulmuştur. 
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Üniversitemizin ülke eğitim ve öğretimine yaptığı bu önemli 
katkılarda emeği geçen Üniversitemizin ilk rektörü olarak 22 Haziran 
1946'da göreve başlayan Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu'dan sonra bu 
görevi yüklenen sırasıyla Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. 
Hikmet Birand, Prof. Dr. Ekrem Rüştü İzmen, Prof. Dr. Hüseyin Cahit 
Oğuzoğlu, Prof. Dr. İzzet Birand, Prof. Dr. Zihni Erençin, Ord. Prof. Dr. 
Suut Kemal Yetkin, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof, Dr. Cumhur 
Ferman, Prof. Dr. Tahsin Özgüç, Prof. Dr. Türkan Akyol, Prof. Dr. Tarık 
Somer, Prof. Dr. Necdet Serin ve Prof. Dr. Günal Akbay'a üniversite-
mizin tüm mensupları adına minnettarlığımızı sunarken, değerli 
hocalarımızın hizmetlerini şükranla anıyorum. 

Elinizdeki bu eser sayın rektörlerimizin eğitim yılı açılışında 
hazırlayıp bastırdıkları kitapçıklardan derlenerek oluşturulmuştur. Tüm 
çabalarımıza karşın bazı sayın rektörlerimizin bir-iki açış konuşmasına 
ulaşmak mümkün olmadı. Bu eksikliği hoşgörü ile karşılayacağınızı 
umarak cumhuriyetimizin 80. yılında Üniversitemizin Ellisekiz yıllık 
tarihine ışık tutacağı inancı ile hizmetinize sunuyorum. 

 
 

Ankara 2003 

Prof. Dr. Nusret ARAS 

REKTÖR 
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Ord. Prof. Dr. ŞEVKET AZİZ KANSU 

 REKTÖR                                                                                                              
(1946-1948) 

 

1319 yılında Edirne’de doğmuş, 1340 yılında, İstanbul Darülfünun Tıp 
Fakültesinden mezun olmuştur. 26.12.1340 tarihinde, Bala Kozan Hükümet tabibi 
olarak göreve başlamıştır. 18.12.1926 tarihinde, Darülfünun Tıp Fakültesi 
Asistanlığına atanmış olup, 01.08.1933 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Antropoloji Profesör Muavinliğine atanmıştır. 19.04.1934 tarihinde, Profesörlüğe 
yükseltilmiştir. 01.12.1935 tarihinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi (Antropoloji) Profesörlüğüne atanmıştır. 9.7.1939 tarihinde,                            
Ord. Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1946-1948 yılları arasında iki yıl Rektörlük 
yapmıştır. 
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1946-1947  ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Pek Sayın Cumhur Başkanımız, Sayın davetlilerimiz, Sayın Milli Eğitim 
Bakanımız, Sayın Profesörler ve Öğrenciler: 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet merkezi Ankara’nın Üniversitesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 13.06.1946 tarihinde kabul ettiği 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanunu ile 18 Haziran 1946’da özerk ve tüzel kişiliğe sahip olarak kuruldu. 

Senato,  04.07.1946 toplantısında, Üniversitemizin ilk öğrenim yılının açılış 
tarihini, 21 Ekim 1946 olarak kabul etti. 

Devrim Türkiye’sinin ilk Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde 
toplandığı ve 13 Kasım 1923 tarihinde Millet Meclisi’nin kabul ettiği bir kanunla 
“makarr-ı idaresi” ilan olunan Ankara şehri, medeniyet tarihinde önemli bir yer 
tutmaktadır. İnsanlık sergüzeştinin ilk anlarından itibaren, Ankara’nın süreli bir 
yerleşme yeri olduğunu görüyoruz. Ankara’nın yerleşme tarihi eski taş medeniyeti 
dediğimiz çağlardan itibaren başlar. Taş devri insanlarından sonra, madenler çağı 
insanları da Ankara’da yerleşme izlerini bırakmışlardır. Yazılı tarih devirlerinde 
Ankara’nın Frikyalılar ve onlardan sonra Lidyalılar, Galatlar, Persler, Romalılar, 
Bizanslılar ve Anadolu’nun kesin olarak Türkleşmesinden sonra da Selçuklular, 
İlhaniler ve Osmanlılar tarafından iskan edildiği malumdur. 

Ancak Hitit medeniyetinin Ankara’da izlerine kat’ı tesadüf olunmuş 
değildir. Bazı araştırıcıların “Ankara” adı ile Hititlerin Ankuva şehri adı arasında bir 
ilişki kurmak istemelerine rağmen, bugünkü teoriye göre Ankuva şehrinin Ankara 
değil Yozgat ilimizde bulunan ve büyük bir Hitit şehri olduğu anlaşılan Alişar 
olacağı düşünülmektedir. Tarih boyunca Ankara’nın adı zaman zaman “Ankyra, 
Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora” olarak söylenmiş ise de, İsa’dan önce 
üç bin yıldan bugüne kadar pek az değişiklikle aynı adı taşımıştır. 

Romalılar devrinde “Ankara’nın demokratik teşkilata malik bir şehir 
olduğunu ve bütün hakların halkta yani Demos’da bulunduğunu,” kitabeler bize 
söylemektedir. 

Ankara’nın Tarihinde Selçuk ve Osmanlı devirleri arasında yer alan Ahi 
esnaf teşkilatı bazı araştırıcıları Ankara’da bir ‘Ahiler Şehir Cumhuriyeti’nden bahse 
sevk etmiştir. 

Tarihinde kısaca Augustus, Caracella, Şapur, Ahi Hüsamettin, Şerafettin, 
Orhan Bey, I Murat., Timur, Yıldırım Bayazıd, Mehmet Çelebi, Hacı Bayramıveli 
v.s. gibi şahısların yer aldığı Ankara, devrim Türkiye’sinin merkezi olduktan sonra 
büyük Atatürk ve İnönü gibi inkılap önderlerinin adlarını tarihinin şeref sahifelerine 
kaydetmekle övünecektir. 

Milyarlarca dünyalar içinde ufacık bir dünya olan yuvarlağımızın üzerinde 
hayat olayının bir sonucu diyebileceğimiz insanlık sergüzeştini, yani tarih ve 
medeniyetin başladığı uzak devirlerden beri bugüne kadar insan kültür tarihini 



 3

inceleyenler, insan topluluklarının ve medeniyetlerinin çeşitliliği üzerine dikkati 
çekmişlerdir. 

Bugünkü bilgimize göre, insan toplulukları dünyasında, bazı büyük 
medeniyet çevreleri vardır. Birçok milletler gibi Türk topluluğu da tarihinin bazı 
anlarında bir medeniyet çevresinden diğer bir medeniyet çevresine yönelmiştir. Türk 
devrimi dediğimiz muhteşem olay da çağdaş Türk topluluğunu kesin olarak Batı 
medeniyet çevresine sokmak teşebbüsünü ele almıştır. 

Gerçekten Atatürk bir nutkunda “Millet, beynelmilel umumi mücadele 
sahasında sebebi hayat ve sebebi kuvvet olacak ilim ve vasıtanın ancak muasır 
medeniyette bulunabileceğini bir hakikati sabite olarak umde ittihaz eylemiştir” 
demiştir. 

Bu teşebbüsün müjdecisi olarak kabul edeceğimiz Tanzimat hareketi ve onu 
takip eden sosyal faaliyetlerin tarihi de gösteriyor ki, Türk topluluğu garplı 
müesseseleri kendi yapısına sokmayı çağdaş bir hayat şartı olarak benimsemiştir. 
Türk topluluğunun kültür hayatı da bu şartlara uymuştur. Yüksek öğretim 
müesseselerimizin ve bilhassa İstanbul Darülfünunu’nun ve Üniversitesi’nin tarihi 
bunun en güzel örneğini teşkil eder. Evet bu bakımdan, inkılâp Türkiye’si sosyal 
müesseselerini bir medeniyet çevresinde diğer bir medeniyet çevresine intibak 
ettirmekle, Türk topluluğunun hayatında kökten devrimler yapmakla, Batı medeniyet 
çevresinin doğuya doğru ileri bir durağı olmuştur. 

Bugün, ilk öğrenim yılını açacağımız Ankara Üniversitesini, bu görüş 
açısından kavramak istiyoruz. 

Ankara Üniversitesini oluşturan Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya (Edebiyat), 
Fen ve Tıp Fakültelerimiz devrim merkezimizde, Cumhuriyet tarihimizin çeyrek 
yüzyılı içinde ardı sıra kurulmuşlardır.  

Bu bakımdan, Üniversitemiz Fakültelerinin kısa tarihlerini ve faaliyetlerini 
de gözden geçirmemize müsaadelerinizi dilerim.  

Devlet merkezimizde ilk kurulan Fakültemiz Hukuk Fakültesidir. 
 

Hukuk Fakültesi 

Ankara Hukuk Fakültesinin eski Reis Vekili ve İstanbul Üniversitesi’nin 
eski Rektörü bugün Samsun Milletvekili Sayın Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel, Ankara 
Hukuk Fakültesi’nin kuruluşu hakkında “Hukuk” adında ve Ankara Hukuk Fakültesi 
talebe cemiyeti tarafından 1933 yılında çıkarılan derginin birinci sayısında, çok 
değerli malumat vermiştir. 

Gerçekten büyük Atatürk’ün “Cumhuriyetin müeyyidesi olacak büyük 
müessese” diye andığı Hukuk Fakültemizin kuruluş tarihi, Türk devriminin 
ilkeleriyle sıkı sıkıya ilgilidir. Ankara’da bir Hukuk mektebi açmak teklifi en evvel 
16 Mart 1922 tarihinde üç maddelik bir kanun layihasıyla Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali Bey tarafından ileri sürülmüştür. 
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Bu teklif, Layiha Encümenince müzakere edilebilir olduğuna karar 
verilerek, Maarif Encümenine havale olmuş, fakat Maarif Encümeni ilk mektepler 
için bile bina ve ders levazımı bulunmadığı sırada, Ankara'da bir Hukuk mektebi 
açmanın imkansız olduğu mütalaasıyla reddini istemiştir. Bu mazbata, Meclis’in 19 
Aralık 1922 tarihli oturumunda konuşulmuş, Adliye Vekili Refik Şevket Bey böyle 
bir mektebe ihtiyaç olduğunu ve 1922 senesi bütçesine bunun için tahsisat 
koyduğunu, fakat malı zaruret hasıl olduğunu izah ederek meselenin şimdilik tehir 
edilmesini istemiş ve Dr. Suat Bey’in tehir teklifi reye konarak, Meclis’çe kabul 
edilmiştir. Tehirin manası sorularak bunun tekrar müzakere edilmek üzere geri 
bırakıldığı da tasrih olunmuştur.  

Ankara Hukuku’nun açılışına ait ikinci teşebbüs, 1922 yılında yapılmıştır. 
Bu teşebbüs Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi’nde verdiği 1 Mart tarihli sene başı 
nutkunda ifade edilmiştir.  

1921 Martı’nda, sözlerini yalnız memleket müdafaasına hasreden Gazi, 
1922 nutkunda, tam bir devlet reisi sıfatıyla memleketin bütün işlerinden 
bahsediyor. Adliyeye ait sözleri, kanunlar, adli istiklal ve mahkemeler hakkındadır. 
Gazi, her devletin mensup olduğu içtimai heyetin medeniyet derecesiyle mütenasip 
hukuk mevzuatı olduğunu, bütün medeni devletler kanunu medenilerinin ve 
milletimizin adalet fikir ve zihniyetinde hiçbir medeni memleketten geri değil, 
yüksek olduğuna tarihin şahadet ettiğini, bu sebeple kanunlarımızın hiçbir medeni 
memleketten geri ve eksik olmasının caiz olmayacağını söylüyor. Bunda, Kanunu 
Medeni inkılabına bir işaret vardır. Gazi, elde etmek için savaştığımız tam istiklal 
mefhumunda adlî istiklalimizin de dahil olduğunu ve bu sebeple her devletin 
ayrılmış hakkı olan adalet vazifesine kimseyi karıştırmayacağımızı söylüyor. Bunları 
başarabilmek yolunda da Hukuk Fakültesi’ne lüzum gösteriyor. “Hakimlerin ve 
adliye mensuplarının şerefli hizmetlerine uygun liyakate malik olmaları adliyemizin 
ruhu mesabesindedir. Teşekkür olunur ki, Adliye Vekaletimiz mevcut 
mahkemelerimizi, muktazi vasıfları haiz hakimlerle kuvvetlendirmek için bir Hukuk 
Fakültesi tesisine karar vererek, Büyük Meclis’in muvaffakatını almıştır. Bu adli 
müessese için 1338 senesi bütçesine lazım olan meblağ ithal olunmuştur." 

Ancak Ankara Hukuku’nun kuruluşu ve açılışı, bu tarihten iki sene sonra 
rahmetli Mahmut Esat Bey’in vekilliği sırasındadır. Mahmut Esat Bey, Adliye 
Vekili olunca, hakim ve kanun meselesini göz önünde tutarak, Ankara'da yeni bir 
Hukuk mektebi açmayı düşünmüştür. Mahmut Esat Bey’in Meclis’teki sözlerinden 
anlıyoruz ki o gün isteği mütevazıdır. İmparatorluğun vilayetlerde açtığı Hukuk 
mektepleri gibi (Konya, Beyrut, Selanik) bir hukuk mektebidir. Buna Devlet 
merkezinin lüzumunu, biraz da Anadolu’nun bilgi nimetlerinden istifade etmesi 
sözlerini katıyor. Bu, Sayın Bilsel'in dediği gibi, maksadını elde etmek için bir çeşit 
siyaset hüneridir. Mektebe ne fakülte unvanı, ne hukuk inkılabımızda bir rol, hatta 
ne de İstanbul Hukuk Fakültesi kadar bir ilmi mevki arıyor. Hocaları adliye 
erkanından bulacağını söylüyor. Ankara'da açılması kabul edilince mektebin leyli 
olmasından da vazgeçiyor. Bütün bunların sebebi, sırf hakim ihtiyacıyla bu 
teşebbüse başlamış olması ve biraz da bu teşebbüste hemen yapayalnız olmak 
itibariyle, o sene ne koparabilirse bunu kar saymak lazım geleceğini görmüş 
bulunmasıdır. Tahsisat kabul edildikten sonra bile, Meclis’te Mebuslardan birisinin 
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kendisine, “Parayı aldın, fakat ne bir talebe, ne muallim bulamayacaksın ve mektebi 
açamayacaksın,” demiş olması bunu teyit eder. Rahmetli Mahmut Esat, Ankara 
Hukuku’nu kurarken elinden gelen hiçbir şeyi esirgememiştir. 

O gün için Ankara Hukuk mektebi, fakat dünün Hukuk Fakültesi ve bugün 
Ankara Üniversitesi’nin mümtaz bir unsuru olan bu müesseseye Reis vekili olarak 
Sayın Cemil Bilsel tayin ediliyor. Cemil Bilsel, mektebin Reis vekilliğini kabul 
ettikten sonra yer meselesi, dersler meselesi, hoca meselesi ile meşgul olmaya 
başlıyor. Mektebe müdür olarak da o tarihte Afyon'da Maarif Müdürü bulunan Fevzi 
Bey Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri tayin oluyor. Ankara Hukuk Mektebinin 
hocalarına ne unvan verileceği de o zaman uzun uzadıya düşünülmüştür.  

Cemil Bilsel diyor ki: "Muallim tabiri beğenilmedi. Müderris tabirine 
Maarif Vekaletinin itiraz edebileceği düşünüldü. Nihayet karar verildi: Profesör. Ve 
bu buluştan çok memnun kalındı." Profesörler tamam olunca Profesörler Meclisi 
fahri Reisliğine Büyük Gazi ve Türk Hukuk tarihi fahri Profesörlüğü’ne de Başvekil 
İsmet Paşa seçildiler. Mahmut Esat Bey de Profesörler Meclisi Reisliğine seçildi.  

Ankara Hukuk Fakültesi “Leyli Adliye Hukuk Mektebi" adıyla 1925 yılı 
Kasım ayının beşinde, Atatürk'ün tarihi nutku ile açılmıştır. "Hukuk Mektebi binası 
olarak seçilen eski posta binasının boşalması gecikmişti. Halk Fırkası (C. H. P.), 
derslerin gecikmemesi için Büyük Millet Meclisi’nin eski içtima yeri olan salonunu 
mektebe bıraktı. Dersler memleketi istiklâle kavuşturan Meclis’in toplandığı ve 
büyük kararların içinde verildiği salonda yapılacaktır. 

O gün eski Büyük Millet Meclisi binası (C. H. P. binası) bir mahşer gibi idi. 
Bütün vekiller, bütün mebuslar, büyük memurlar, gazeteciler, Profesör ve talebe 
karışmıştı. Ne salonda, ne odalarda ve koridorlarda boş tek bir yer yoktu ve herkeste 
milli savaşın ilk günlerini andıran samimiyet ve heyecan vardı.  

Ankara ilk yüksek bilgi evini kendi can evinde açıyordu. Saat tam 14:00’de 
Büyük Reis geldi. Redingot giymişti ve başında silindir şapka vardı. Bu, merasime 
büyük resmi mahiyet verildiğinin delili idi. Profesörler kürsü önündeki sıralarda yer 
aldı. Fahri Profesörümüz olan Başvekil (Cumhurbaşkanı İsmet İnönü) de ortamızda 
idi.  

Nutuk çok güzeldi. Çok alkışlanıyordu. Birçok yerlerinde şimşekler 
çakıyor, yıldırımlar yağdırıyordu ve kendini iptidadan beri inkılâba veren 
hukukçuların göğsü kabarıyordu. Kendini inkılaba uydurmamış olan hukukçuların 
da beyni tutuşacaktı. 

Hukuk Fakültemiz, 1927 yılında, Fakülte adını almış ve  01.06.1940 
tarihinde de Milli Eğitim Bakanlığı’na devir olunmuştur. Üniversitemiz Hukuk 
Fakültesinin tarihine ait bu kısa izahat bize gösteriyor ki o, memleketimizde yeni 
hukuk rejiminin başlangıcı olmuştur. Memlekette yeni hukuk, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nin açılışıyla başlar ve onunla temelleşir .  

Ankara Üniversitesi, en kıdemli Fakültesinin tarihindeki bu şerefle 
övünecek ve bu şerefin değerini bilecektir. Hukuk Fakültemizin 1945-1946 öğrenim 
yılı içindeki faaliyetlerini de gözden geçirmek istiyorum:  
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a) Kitap tedariki hususunda hâsıl olan imkanlardan faydalanarak, bu yıl, 
753 kitap alınmış ve bunlar ile birlikte Fakülte kitaplığındaki kitap sayısı 13834 
cilde yükselmiştir. Gerek lisans ve gerek doktora öğretimi normal şartlar içinde 
başarı ile devam etmiştir. Fakülte dergisinin ikinci cildinin ikinci ve üçüncü sayıları 
bastırılmış, dördüncü ve beşinci sayılarının yazıları tamamlanmış ve bastırılmaları 
için gerekli tedbirler alınmıştır. Kış sömestri tatili sırasında iki grup öğrenciye 
profesörlerinin başkanlığı altında İzmir, İstanbul ve civarı ile Hatay ilinde inceleme 
gezileri yaptırılmıştır.  

Üniversiteler Kanununun Hukuk Fakültemize yüklediği yeni görevlerin 
yaptırılması bakımından gerek bina, gerek kitaplık ve gerek öğretim ve yönetim 
kadroları itibariyle alınması gereken birçok tedbirler Profesörler Kurulunca tespit 
edilmiştir. Bunların başlıcaları özet olarak şunlardır:  

1 - Noksan inşaatın ikmali ve Fakülte binasının diğer Devlet daireleri 
tarafından işgal edilen yerlerinin boşaltılması.  

2 - Fakülte Kitaplığının düzenlenmesi ve yeniden kitap alınması.  

3 - Mevcut bir Kriminoloji Enstitüsüne ilave olarak yeniden Hususi Hukuk, 
Amme Hukuku, Hukuk Sosyolojisi, Maliye ve İktisat bilimleri için dört enstitü 
açılması.  

4 - Öğretim kadrosunu kuvvetlendirmek ve doçentlerimizi daha iyi bir 
şekilde hazırlamak maksadıyla beş yabancı profesör çağrılması.  

5 - Okutulan her dersin kitabının bastırılması ve mümkün olmadığı takdirde 
profesörlerin takrirlerinin not şeklinde çoğaltılması maksadıyla tedbirler alınmıştır.  

 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Ankara Üniversitesini oluşturan Fakültelerimizden ikincisi, 14 Haziran 
1935 tarih ve 2795 numaralı kanunla kurulmuş ve 1936 yılının 9 Ocak günü saat 
15.30’da Atatürk'ün ve İnönü'nün huzurlarıyla Ankara Halkevi’nde eski Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Saffet Arıkan'ın nutkundan sonra bir törenle açılmıştır.  

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemiz, İstanbul Üniversitesi’nin ve başka 
üniversitelerin Edebiyat ve Felsefe Fakültelerine tekabül etmekle beraber Sayın 
Hasan Ali Yücel'in dediği gibi, "Atatürk ona bizim alıştığımız bir ismi vermedi. 
Başka memleketlerde bunun benzeri olan ilim müesseselerine konulmuş bir ismi 
seçmedi.” Bunun büyük manası vardır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi adını 
münasip görmesi Türk inkılabının bu müesseseden beklediği gayeye sarahatle işaret 
etmektedir. O gayeyi şöyle hülasa edebiliriz: Öz kaynaklarına inmek suretiyle 
mazimizin aydınlatılması, bizimle münasebette bulunmuş milletlerin tarihine gene 
kendi gözümüz ve kendi anlayışımızla bakılması, Türk dilini yabancı kaidelerin 
esirliğinden kurtararak kendi kudretleri ve kendi imkanları içerisinde geliştirme 
yollarının aranması ve onun özelliğini, eskiliğini, zenginliğini belirtmek için gayret 
sarf edilmesi, ülkemizin coğrafi tabiatının ilmi usullerle ve olduğu gibi tetkik 
edilmesi, nihayet şuradan buradan alınmış fikirlerle değil, milli hayatımızın şuuruna 
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dayanan bir görüşle elde edilmiş evrensel görüşe sahip mütefekkirlerimizin 
yetişmesidir. 

İlmin, yurt, millet ve insanlık hizmetinde olduğunu göstermek isteyen Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültemiz çalışma ve araştırmalarını sadece kendi öğrencilerine 
değil, Fakülte dışındaki vatandaşlara da duyurmak amacıyla 1942 yılından beri seri 
konferanslar tertiplemiş ve bu suretle bilgi münasebetlerini genişletmiş 
bulunmaktadır. Yedinci serisini tamamlamış olan bu konferanslar çeşitli ve ilgi 
çeken konularıyla alaka ile karşılanmakta ve istenilen faydayı sağlamaktadır. Her 
biri dikkatli bir etüt mahsulü olan bu konferansları Fakülte her yıl sırasıyla 
yayımlamak suretiyle bir konferanslar serisi neşriyatını da tesis etmiş 
bulunmaktadır.  

Fakülte’nin yıllık çalışmalarının ve başarılarının ikinci önemli bölümünü 
araştırma ve inceleme gezileri teşkil etmektedir.  

Geçen yıl yapılan bu araştırma ve inceleme gezileri sırasıyla: 
 

• Tarih ve Antropoloji Enstitülerinin müşterek gezisi:  

Doçent Dr. Afet İnan'ın başkanlığında yedi öğrenci, üç asistan ve bir ilmi 
yardımcı ile birlikte yapılan bu gezide Kayseri, Sivas, Samsun, Merzifon, Yozgat ve 
Çorum illeri ve dolayları gezilmiştir.  

 

• Coğrafya Enstitüsünün gezisi :  

Prof. Dr. Cemal Alagöz'ün başkanlığında yapılan bu gezide İstanbul, 
Çerkez Köyü, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne ve dolayları incelenmiştir.  

Antropoloji ve Etnoloji Doçenti Muzaffer Şenyürek, Antropoloji 
araştırmalarını tamamlamak üzere bu yaz Amerika’ya gitmiş ve incelemelerine 
başlamıştır.  

Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Tarih tetkikleri için İngiltere’ye gitmiştir. Beş 
ay evvel Çin'e giden Sinoloji Asistanı Muhaddere Özerdim halen Çin'de bulunmakta 
ve Çince üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.  

Fakülte’nin ödevlerinden biri de araştırmaların sonuçlarını yaymaktır. 
Onuncu ders yılı sona eren Fakülte yayım çalışmalarına normal olarak devam 
etmiştir. Fakülte’nin yayım alanında şimdiye kadar ulaştığı neticelerin rakamını 
vermekle bunu değerlendirmiş olacağız.  

Çıkan Eserler: 7 Dil ve Edebiyata ait eser, 5 Tarih, 2 Coğrafya, 6 
Antropoloji ve Etnoloji, 2 Arkeoloji, 2 Klasik Filoloji, 8 Felsefe, 1 Fransızca, 5 
Sinoloji, 2 Hindoloji, 1 Sümeroloji, 2 Doktora tezi, 4 diğer yayımlar ve 4 eser de 
henüz baskıda olmak üzere Fakülte yayımlarının sayısı bugün 50 esere varmıştır ki, 
bu, kısa tarihi içine sığdırılmış bir başarıdır.  

Bu yayımların yanı başında 1942 yılından beri çıkarılmakta olan Fakülte 
dergisine de birkaç kelime ile işaret etmek isterim.  
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Fakülte dergisi her sayısındaki orijinal muhteviyatı ile memleket içinde ve 
dışında aranılan bir kıymet olmuştur. Bugün dördüncü cildini tamamlamak üzere 
olan bu dergide Fakültemizin bütün profesör ve doçentlerinin araştırmaları bilim 
dünyasının gözü önüne konulmuş bulunmaktadır.  

Bütün bu yayımlardan başka, Fakülte profesör ve doçentlerinin, 
memleketimizin bilim kurumları adına veya kendi hesaplarına bastırmış oldukları 
kitaplar da vardır.  

Bu yayımların yanı başında bir kaynak vazifesi gören ve sayısını her fırsatta 
biraz daha artırmak suretiyle değerlendirdiğimiz Fakülte kütüphanesinin kitap 
sayısını da bir rakam olarak ifade etmek isterim. Fakülte genel kitaplık ve 
enstitülerinin kitaplıklarında 51 061 cildi bulunan kitaplar Fakültemiz için bir hazine 
değerindedir  

Öğretim kadrosu daimi bir gelişme halindedir. Mevcut profesörlere ilaveten 
Fransız Dili ve Edebiyatı Enstitüsüne Prof. Bonneau, Felsefe Enstitüsüne Ord. Prof. 
Pratt gibi iki değerli eleman daha katılmak suretiyle kadro takviye edilmiştir.  

Gerçek ilmi, yurtta tatbik yeri bulunması manasında alan ve bilgisini insan 
ve muhit karşısında kullanmayı esas bilen Fakü1te’nin iki faydalı teşebbüsü 
üzerinde de iki kelime söylemek isterim.  

Bunlar İzmir'de kurulacak olan Arkeoloji ve Diyarbakır'da kurulacak olan 
Anadolu Araştırmaları istasyonlarıdır. İleri bir ruh ile Fakülte’nin bu ödevini de kısa 
bir gelecekte yerine getirdiğini görmekle bahtiyar olacağız. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin teşebbüsü ile 1942 yılından itibaren 
"Ankara Üniversitesi Haftaları"nın Kars, Hatay, İzmir, Gaziantep, Urfa illerimizde 
yapılmış olduğunu da belirtmek isterim. Bu Fakülte’nin 1941 yılından bugüne kadar 
17 disiplinden kendilerine "Edebiyat Doktoru" unvan ve payesini verdiği kız ve 
erkek gençlerimizin sayısı 33’ü bulmuştur. Edebiyat Doktorlarımızın Doktora 
tezleri, 09.01 1944 yılında Fakültenin Dekanı bulunduğum sırada sekizinci yıl 
dönümünü kutlarken ifade ettiğim gibi bilime birer “Contribution”dur.  

 

Fen Fakültesi 

Üniversitemizin, doğuş sırasıyla üçüncü Fakültesi, 17 Eylül 1943 yılında 
Büyük Millet Meclisi’nce kabul olunan, 4492 sayılı kanunla kurulan ve aynı yılın 
Kasım ayının 8. günü Gazi Eğitim Enstitüsü binasında açılan Fen Fakültesi’dir.  

Cumhurbaşkanımız İnönü'nün huzurları ile Fakülte’yi bir nutuk ile açan 
eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, “Cumhuriyetin 21. yılını yaşamaya 
başladığımız bu günlerde Ankara Üniversitesi’nin Fen Fakültesi’ni huzurunuzda 
açmakla bahtiyarım. Inkılabın memlekette kurduğu diğer yüksek öğrenim kurumları 
gibi, bu da, yeni Türk cemiyetinin vardığı seviyenin icabı olarak doğmaktadır. 
Hukuk alanındaki devrim Ankara Hukuk Fakültesi’ni, Dil ve Tarih alanındaki milli 
görüş, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni doğurmuştur. Yirmi yıldan beri fen ve 
teknik alanındaki ilerlemeler de günlük hayatımızda ve medeniyet seviyemizde 
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esaslı değişikliklere ve yükselmelere yol açmıştır. Halkımız ve aydınlarımız, eski 
yaşama vasıtalarını bırakıp yeni medeniyet araçlarına düşkünleşmeğe başlamıştır. 
Nitekim içinde bulunduğumuz büyük harbin kullandığı ateşli ve makineli silahlar 
memleket müdafaasında fenne ve tekniğe dayanması zaruretini bütün yurda şiddetle 
hissettirmiştir. İşte bugün açmakta bulunduğumuz Fen Fakültesi, duyulan bu 
ihtiyaçların ve ilerleyen bu anlayışın verimidir," demiştir.  

Görülüyor ki, 1943-1944 öğrenim yılı başında açılmış olan Fen Fakültemiz 
Matematik, Astronomi, Fizik ve Kimya dalları ile yüksek Kimyagerlik dallarında 
öğrenime ve çalışmaya başlamıştır. Bu Fakültemiz 1946-1947 öğretim yılında 
Biyoloji dalları (Botanik, Zooloji) ile Jeoloji ve Mineroloji alanlarında dersler de 
açacaktır.  

Fen Fakültemiz son üç yıl içinde 30 ders kitabı yayımlamıştır. Ayrıca dört 
tanesinin daha basımı sona ermektedir. Bunlardan hariç olarak üç kitabın da baskısı 
devam etmektedir. Bundan başka sekiz kadar kitabın daha bu yıl içinde basımevine 
verilmesi düşünülmektedir.  

Kitaplığındaki kitap sayısı, bütün gayretlere rağmen getirtmek zorlukları 
dolayisıyle ancak üç bin kadardır. Ayrıca elli kadar periyodik yayın gelmektedir.  

Geçen yıl Matematik semineri kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu 
semineri Prof. Dr. Alisbah ve Kabakçıoğlu idare etmektedirler. 1944 yılından beri 
Matematik profesörleri kollogyum çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 
Kollogyumda konferansçılar kendi araştırmalarının özetini tebliğ etmektedirler. 
Üniversitenin, bilhassa Fen Fakültesi’nin esas amaçlarından biri de bilimsel 
araştırma olması sebebiyle bu yöndeki çalışmaların bu yıl daha kesifleştirilmesi 
düşünülmektedir.  

Fen Fakültemizde halen biri Matematik, biri Fiziko-Kimya olmak üzere iki 
doktora tezi üzerinde çalışılmaktadır. Yer darlığı ve buna rağmen F. K. B. de dahil 
olmak üzere çok öğrenci kabul etmek zarureti bilhassa deneyle ilgili çalışmaların 
biraz gecikmesine mucip olmaktadır. Bu yıl içinde seminer günlerinin bazıları geçen 
yıl olduğu gibi Matematik ve Felsefe öğrencilerinin bir arada çalışmalarına arz 
edilecektir. Bu suretle her iki disiplin öğrencilerine yeni bir zihniyetin aşılanmasına 
çalışılmaktadır. Matematik ve Fizik Kimya öğrencilerinin bazı Felsefe temel 
derslerini dinleyebilmeleri için Fakülte programının bunu mümkün kılacak şekilde 
tertibi tasarlanmaktadır.  

Müspet bilimlerin memleketimizde kökleşmesi, ona intisap edenlerin 
sayısının artmasına bağlı olduğu için, bilhassa Matematik, Fizik gibi alanlarda 
öğrenci sayısını arttırıcı tedbirlerin alınması icap etmektedir.  

Diğer taraftan, Fen Fakültesi’nde alınan bazı sertifikaların Teknik 
Üniversitece tanınarak bu gibi öğrencilerin daha yüksek ihtisas sömestrlerine 
alınabilmesi sağlanacak olursa hem mühendis olmak isteyen gençlere sayı 
bakımından daha çok yer temin edilmiş, hem de Fen Fakültesi, memleket gençliğine, 
dolayısıyle memleketin geleceğine yeni bir hizmette daha bulunmuş olur. Her halde 
Ankara'da kurulacak Politekniğin bu düşünceye göre tesisi hem Fen Fakültesi’ni, 
hem de bu müesseseyi daha faydalı kılacaktır düşüncesindeyiz.  
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Başlayan sömestr içerisinde, Fen Fakültesi öğrencileri, yurdumuzdaki 
endüstri müesseselerini ve kimya tesislerimizi tanımak üzere gezilere çıkacaklardır.  

Teorik Fizik kürsüsü için büyük bilgin Prof. Schrödinger'in, Analitik 
Kimya için Prof. Laur'ın sözleşme ile tayinlerine ait teşebbüslere geçilmiştir.  

 

Tıp Fakültesi 

Şimdi Ankara Üniversitesi’nin en son doğan Fakültesine geliyorum.  

Ankara Tıp Fakültesi, 20 Haziran 1945 tarihinde T. B. M. M.’ de kabul 
edilen 5761 numaralı kanun ile kurulmuştur. 18 Temmuz 1945’de Sayın 
Cumhurbaşkanı Fakülte merkez binasını şereflendirerek Fakültenin kuruluşunu 
kutlamış ve Fakülteyi gezmiştir.  

Ankara Tıp Fakültesi Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü, Hıfzısıhha 
Okulu, Gülhane Askeri Tabip Okulu ve Kliniği ve Ankara Numune Hastanesinde 
mevcut klinik ve laboratuvarlar yardımıyla kurulmuştur. İlk yıl  F. K. B. sınıfı ile 
son staj sınıfı, ikinci yıl, ikinci ve beşinci sınıf; üçüncü yıl, üçüncü ve dördüncü 
sınıfları açılmak suretiyle tamamlanacaktır. Profesörleri ve diğer öğretim ve yönetim 
elemanları da her yıl açılacak sınıflara göre intihap ve tayin edilecektir.  

Fakülte için yeni bina yapılıncaya kadar bu geçici binalarda öğretimin 
teminine çalışılacaktır. 19 Ekim 1945 tarihinde Ankara Tıp Fakültesi açılış töreni, 
eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in bir söyleviyle Gülhane Askeri Tabip 
Okul ve Kliniği büyük dershanesinde yapılmış, bu töreni çok sayın 
Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü de şereflendirmiştir.  

Staj sınıfına, 1945-1946 yılı için, İstanbul Yatılı Tıp Talebe Yurdundan 63, 
Askeri Tıbbiye Okulu staj sınıfından 88 ve serbest olarak 16 erkek 7 kız öğrenci 
devam etmiştir. Staj sınıfı asker ve sivil öğrencileri, klinik ve polikliniklere çok iyi 
devam etmişler, gruplar kalabalık olmadığı için çok ve çeşitli hasta görme fırsatı 
bulmuşlardır. Klinik ve polikliniklerde hasta müşahedelerini ve hastalarda gereken 
laboratuvar muayenelerini doçent ve başasistanlar yardımıyla hep kendileri yaparak 
meleke kazanmışlardır. Bundan başka verilen serbest konferanslara, Gülhane ve 
Numune Hastanesi tıbbi konferanslarını da devam ederek ayrıca faydalı bilgiler 
edinmişlerdir.  

Fakülte yeni kurulduğundan, kitaba, periyodik ve dergiye malik olmadığı 
için yabancı profesörlere ait olup Numune Hastanesi kitaplığında saklanan 4766 
çeşitli tıp kitabı ve Türk profesör ve tabiplerinin sattıkları 575 kitap alınarak bunlar 
Numune Hastanesi ve Gülhane kitaplıklarına yerleştirilmiştir .  

F.K.B. öğrencileri ve bundan sonra açılacak sömestr öğrencileri için de 
Fakülte merkezi olan Hıfzısıhha binasında bir kitaplık kurulmuş ve buraya özel 
olarak öğrencilere lüzumlu olan kitaplar seçilerek bu yıl içinde 5500 kitap alınmış ve 
alınan kitap toplamı bu suretle 9834 cildi bulmuştur.  
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1945-1946 yılı derslerinden başka ayrıca öğrencilere ve meslektaşlara 
faydalı olabilecek konular üstünde tıbbi serbest konferanslar verilmiştir  

Merkez binasında açılan kitaplık, öğrencilerin çalışabilmelerini sağlamak 
amacıyla gece saat 22’ye kadar açık bulundurulmuştur.  Profesörler kurulunda 
verilen bir karar gereğince her Profesör kendi dersinin kitabını hazırlayacaktır. 
Ankara Tıp Fakültesi Dergisi adı ile bir dergi çıkarılması da karalaştırılmış ve ilk 
sayı İstanbul’da Kenan Basımevine verilmiştir. Mecmuanın Türkçe ve yabancı diller 
bölümü vardır. Yılda dört sayı çıkarılmak üzere tertibat alınmıştır.  

14 Mart 1946 Ankara tıp bayramı kutlama töreni Fakültenin önderliğiyle 
başarılı olarak yapılmıştır.  

1946-1947 yılında açılacak Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Biyoloji, Kimya, 
Farmakoloji, Tıp Tarihi ve Deontoloji dersleri için profesör, laboratuvar, dershane, 
profesörler için çalışma ve oturma odaları mevcut olmadığından bunların 
sağlanmasına çalışılmıştır.  

Anatomi, Patoloji, Fizyoloji ve Biyolojik Kimya için yabancı profesörlerle 
konuşma yapılmaktadır.  

Lâboratuar olarak Anatomi için Gülhane’de Anatomo-Pataloji Enstitüsünün 
alt katı Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmış ve ilavelerle genişletilmesi 
gerektiğinden Bayındırlık Bakanlığı mühendislerine lüzumlu keşifler yaptırılarak 
inşası için bir müteahhide verilmiştir. Anatomo-Pataloji için başka münasip yer 
bulunmadığından Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan müsaade ile Gülhane 
Anatomo-Patoloji Enstitüsü üst katından faydalanma kararı verilerek buraya pratik 
ders için bir salon yaptırılması işlemi temin edilmiştir 

Farmakoloji, Biyolojik Kimya, Histoloji dersleri için Hıfzısıhha Okulu’nda 
bulunan laboratuvarlardan istifade amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı’ndan müsaade alınmıştır. Aynı tarzda Tıp Tarihi Enstitüsüne de 
Hıfzısıhha Okulu’ndan bir oda tahsis edilmesi sağlanmıştır.  

Ankara Üniversitesi’nin kültür ve bilgi hayatımızdaki ödev ve sorumluluğu 
ne olacaktır? Şimdi bu konuya değinmeye ve cevaplarını vermeye çalışacağım. 
Bunu yapmak için de genel eğitim, öğrenim ve üniversite problemlerine temas 
etmek zorunda kalacağımı belirtmek isterim. 

Çok defa söylediğim gibi, bir üniversiteyi bir bilim cumhuriyeti gibi kabul 
etmek mümkün ise de onu bir demagoji şeklinde tasavvur imkanı yoktur.  

Her yüksek kültür memleketinin, yaratıcı enerjisini olduğu kadar 
entelektüel kuvvetlerini geliştirmeye çalıştığı ve bunun için de üniversitelerine 
güvendiği açık bir gerçektir.  

Bir üniversitenin, kendisine yetişmek için müracaat eden genç nesillere 
karşı öğretim ödevi, onun araştırma öğesi kadar önemlidir. Üniversite öğretiminde 
göz önünde tutmak zorunda kalınılacak ilkeler vardır. Gerçek olan bir şey varsa o da 
bir dimağa her çeşit bilgiyi yığmakla kültürlü bir ruh vücuda getirilemeyeceğidir.  
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Bununla beraber yine gerçek olan bir şey varsa o da her kültürün asgari bir 
bilgi temeline dayandığıdır. Kanaatimizce bir üniversitede iki çeşit öğretime yer 
vardır.  

a) (doldurma) Information öğretimi,  

b} (oldurma) Formation öğretimi.  

Üniversitede (oldurma) formation öğretiminin yeri birinci planda 
gelmelidir. Üniversite öğretiminde aktif metotlar, pasif metotlara tercih edilmelidir. .  

Bugün çağdaş Üniversitelerin hayatında kabul edilen beş prensip üzerinde 
durmak da yerinde olacaktır.  

1) Üniversitede araştırmanın yeri,  

2) Üniversite ile endüstri arasındaki münasebet,  

3) Bir bölgenin merkezi olarak Üniversite,  

4) Üniversitede öğretmen yetiştirme meselesi,  

5) Üniversitenin bağlı bulunduğu milli topluluğa ve milletler ailesine ve 
barış ülküsüne karşı olan ödevleri.  

Araştırmanın üniversitedeki hayati önemi ve öğretim cephesi ile olan sıkı 
ilişkisi açık bir gerçektir. Araştırma ile öğretmen her halde iki ayrı cephe olarak 
kabul edilmelidir. 

Üniversiteler, mıntakaları için birer bilgi ve fikir merkezidirler . Bu 
vazifelerini normal öğrenimden başka kısmen öğretim üyelerinin müstakil ve 
münferit faaliyetleri ile, kısmen de Anglo-Sakson üniversitelerinde olduğu gibi 
"extra-mural" faaliyetleri (extra-mural faaliyet: Üniversite öğretim üyelerinin 
Üniversite makamlarına bağlı olarak Üniversite dışı faaliyetleri, veya üniversite 
dışındaki seçkin kimselerin Üniversite içi faaliyetleri demektir) göreceklerdir  

İngiltere'de, Üniversite Profesörleri Birliği’nin "Association of University 
Teachers" hazırladığı bir raporda belirtildiği gibi, üniversitenin bir mıntıkanın 
merkezi olarak başlıca faaliyet ve gelişmesi, üniversite ile endüstri arasındaki 
münasebet meselesi ile ilgilidir. Meslek ve endüstri adamlarının bilgilerini 
tazelemek için umumi kurların, ileri ihtisas kurlarının ve konferanslarının önemi ve 
faydası genel olarak kabul edilmiştir.  

Böyle bir işi görmeğe yetkili müessese de üniversitedir. Eğer üniversite, 
cemiyetin fikri hayatına bu yoldaki yardımının en faydalı şekilde olmasını istiyorsa, 
meseleyi yeni bir görüş ve vazıh bir düşünüşle ele almalıdır. Rapora göre, bu kurları 
muhtelif mesleklerle halk arasında temaslar temin edecek şekilde yürütmelidir ki, 
cemiyette muhtelif mesleklerin temel vazifesi hakkında genel bir anlayış husule 
gelsin. Bu kurlar aynı zamanda, üniversitenin eski talebeleri ile temas etmelerine 
yarayacaktır. Bu işin mali cephesi, ilgili mesleki müesseselerle işbirliği kurularak 
halledilmelidir.  

Üniversite boş vakti olan kimselerin gelip araştırma yapacakları bir yer 
değildir. Üniversite kendini bilgiye verip bundan hız ve ilham alan bir yüksek 
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öğretim organıdır. Öğretim üyelerine düşen vazife de, kendi sahalarında, araştırma 
neticeleri ile daima ilgilenerek, yeni fikirleri göz önünde tutmak, yeni verilerin 
kabulünü gerektireceği görüş ayarlamalarını yaparak bilgiyi geliştirmektir. 
Üniversitede bilgi araştırmaları bilginin zati kıymeti için yapılır. Üniversitede bir 
araştırıcının gayesi, bilginin bilinen sınırlarını, fikri bakımdan en tatmin edici 
şekilde genişletmektir. Onun için, bir üniversitenin öğretim üyelerinin araştırma 
faaliyetlerinden her vakit faydacıl neticeler beklenmemelidir ve bunların çalışmaları 
pratik meselelerle yakından ilgileri nispeti ile ölçülmemelidir.  

Üniversitelerin, esaslı bir parçasını teşkil ettikleri cemiyete karşı vazifeleri 
vardır ve uzun zamandır öğretmen eğitimi esas vazifelerinden biri olmuştur. Medeni 
bir millet için öğretmen yetiştirme işi hayati bir meseledir ve üniversiteler 
öğretmenlik standardını yükselterek bilginin artma ve yayılmasına hizmet, böylelikle 
de bütün milletin fikri seviyesinin yükselmesine ve idamesine yardım edebilirler. 
Üniversiteler, eğitim müesseseleri silsilesinde en yüksek mertebeyi işgal ederler; 
Bundan dolayı bütün eğitim sistemini kuvvetlendirmek için ellerinden geleni 
yapmalıdırlar. Öğretmenlerin eğitimi yolunda daha büyük bir sorumluluk almakla 
bütün eğitim sahasına müessir surete yardım etmiş olurlar. Üniversitelerin öğretmen 
yetiştirmede, hürriyet ve gelişme ile mezcedilmiş yüksek standartlar kurmak ve 
idame ettirmek için itibar ve iktidarları vardır; tek ve merkezi bir müesseseyi 
vasıflandırabilecek tek şekillilik ve eğilip bükülmezlik tehlikelerinden de uzaktırlar. 
Eğitim sisteminin, her seviyede, hayatiyeti öğretmenlere bağlıdır. 

Bir üniversitenin milletlerarası vazifesi en geniş manasında bütün dünya 
hakkında ve her münferit memleketin mukadderatına gitgide daha da tesir etmesi 
muhtemel olan dünya meseleleri hakkında bir şey öğrenmek imkanını temindir. Eğer 
üniversiteler ileride, eğitim mektepleriyle öğretmen yetiştirme vazifelerini de 
faaliyet sahalarına alacak olurlarsa, hiçbir öğrenci üniversiteden ufkunu, yukarıda 
sözü geçen manada genişletme imkanını bulmadan çıkamayacaktır. Bundan başka, 
üniversitelerin beynelmilel sahadaki mesuliyetinin daha dar bir manada tecellisi de 
başka memleketlerdeki üniversitelerle daha fazla ve daha sıkı bağlar kurmaları, 
mesela öğretmen ve talebelerin başka memleket öğretmen ve talebeleriyle buluşması 
ve mübadelesi hususlarını temin etmeleridir,. 

Alfred Espinas'ın dediği gibi, "Cemiyet, bir mücerret münasebetler 
huzmesi, fertlerin rastlaşmalarından doğan suni bir çevre değildir. Cemiyet, 
organlaşmış tabii bir vücuttur.” 

Şu halde içtimai ve siyasi düzen ve münasebetleri kontrol ve insanların 
daima değişen şartlara intibakı işlerinde, madde dünyasını kontrolde gösterilen 
muvaffakiyet nispetinde başarı elde edilmediğinden, içtimai bilimlerde araştırmanın 
son derece mühim olduğunu ve bu araştırmalara üniversiteler tarafından 
girişilmesinin ve bir istikamet verilmesinin daha iyi olacağını düşünmek yerindedir. 

Sosyal etütlerin gelişmesi için, üniversiteler arasında bir koordinasyon 
yoktur. İçtimai bilimlerin daha da gelişmesi ve üniversite içinde olsun, 
üniversitelerarası olsun, bu bilimler arasında daha da sıkı bir temas kurulması arzu 
edilir bir keyfiyettir. Elizabeth Mac' Adam'a göre bazı batı üniversitelerinde, içtimai 
bilimler üzerindeki kurlar daha ziyade içtimai Patalojiyi ele almaktadır; halbuki 
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normal cemiyetler üzerinde daha fazla incelemelere lüzum vardır. Mesela, cemiyet 
içinde gruplar ve bunların birbirleriyle ve bütün cemiyetle olan münasebeti, kitle ve 
gurup psikolojisi ve önderlik meseleleri, cinsler arasındaki münasebetler ve aile 
yapısı, eğitimin içtimai cepheleri ve bütün bunlarda değişmeğe doğru meyiller. 
Bundan başka, birçok içtimai meselelerde olaylar ve değerler mevzuu bahis 
olduğuna göre, içtimai bilimlerle, Felsefe arasında sıkı bir münasebet kurulmalıdır. 
Birçok içtimai meselelerde, felsefe tahsili görmüş ve içtimai vakıaları bilen ve 
anlayan kimselere ihtiyaç olacaktır.  

Üniversitelerin, yukarda işaret ettiğimiz gibi, sosyal olayları inceleme 
bakımından vazifelerini düşünürken, Conderte’nin "insan ruhunun ilerlemeleri ile 
bizzat sosyetelerin değişmeleri arasındaki münasebetleri aramağı” teşvik ettiğini de 
hatırlatmamak kabil midir?  

Gerçekten E m i l e  D u r k h e i m 'in şu sözü tam yerindedir: "Sosyoloji 
aksiyonların yollarını aydınlatmaya mecburdur; bunu yapmadığı takdirde bir dakika 
bile meşgul olunmaya değmez.” 

İnsanların hareket tarzı çağlar boyunca ve çeşitli sosyetelerde çok 
değişmiştir. İnsanların hareket tarzı iki temelli sebepten dolayı tekamül eylemiştir: 
İnsanların mantalitesi değişir ve insanlar yaşadıkları çevrenin tahavvül eden 
şartlarına uymağa mecburdurlar. Bu şartlar, yalnızca fizik amiller, iklim, avarız, su 
rejimine değil, insani amillere de tabidirler. Tekamül boyunca bu insani amiller 
gittikçe önem kazanmışlardır ve nihayet bu insani amiller mantaliteyi de tayin eden 
bilgiye müncer olurlar.  

Bu bakımdan, üniversitede Felsefe öğretimi de, disiplinleştirmekten, başka 
bir deyimle, naslaştırmaktan çok, hürleştirmeğe, geleneklerin baskısı altında 
ezmekten çok  şahsi düşünceleri uyandırmaya çalışmalıdır. 

Üniversiteler, Atom devrinin eşiğinde, insanlığın kaderine kayıtsız 
kalamazlar. Çağdaş insanlık dünyası Milli Devletler kompleksinden kurulmuştur. Bu 
kompleks, insanca gelişmek ve barış ülküsüne saygı göstermek zorundadır.  

Modern Astronomi, Fizik, Biyoloji, Paleontoloji, Antropoloji, Prehistorya 
ve Etnoloji bilimlerinin sonuçlarından, Felsefe olduğu kadar insan topluluklarının 
politikası da müstağni kalmamalıdır. Güneşin paraziti olan bir dünyada, hayat 
olayının muhteşem sonucu insanın ve insanlığın Milli Devletler halinde karşılıklı 
anlayış içinde kardeşçe yaşamaya hakları yok mudur? Bu dünya bütün insanların 
yaşamaya hakları olan bir dünya değil midir?  

UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşekkülü'nün 
anayasasının giriş kısımda, "herkes için tam ve eşit eğitim imkan ve fırsatları, hiçbir 
engel tanımadan objektif hakikati araştırma, fikirlerin ve bilginin serbest 
mübadelesi" şeklinde ifade edilen inanç, üniversite fikrinin lazımı gayri-müfarikidir.  

Ankara Üniversitesi’nde, bir Üniversite Müzesi kurmak istiyoruz. Çünkü 
müzeler tabiat ve insan faaliyetinin eski olduğu kadar yeni belgelerini de toplayan, 
karşılaştıran, incelemeye yarayan birer arşiv olarak da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu suretle Üniversitemizin çeşitli bilim dallarındaki araştırma 
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mahsullerini koleksiyonlar halinde düzenlemek, bu suretle araştırıcılara zengin belge 
serileri hazırlamak istiyoruz. Memleketimizdeki bilimsel ve teknik yeni problemleri 
yakından takip etmek ve neticelerini bildirmek, bu sahalarda yeni problemler ortaya 
atmak ve çözülmesine çalışmak maksadıyla Üniversitemizde bir Bilimsel ve Teknik 
Araştırmalar Enstitüsü kurmak istiyoruz. Bandan başka Tıp bilimindeki yenilikleri 
yakından takip ve tatbik edecek, denetleyecek ve memleketimizin sağlık problemleri 
ile de ilgilenecek bir Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü de kurmak istiyoruz.  

Milli antikitelerimiz ve sanat tarihi üzerindeki çeşitli çalışmalarımıza daha 
da hız vermek ve kesifleştirmek için bir Anado1u Enstitüsü ve bir sanat Tarihi 
Enstitüsü tesisini düşünüyoruz.  

Bir üniversitenin temelini gençlik teşkil ettiğine göre, bilhassa üniversite 
öğrencilerinin sağlık ve sosyal durumlarıyla yakından ilgilenmek ve sağlık ve sosyal 
yardım konusunda gerekli tedbirler almak, anketler yapmak ve genel olarak 
akademik hayatla ilgili olan sosyal meseleleri incelemek ve Sosyal Araştırmalar 
Enstitüsü’nün çekirdeğini teşkil etmek üzere Üniversitemizde bir sağlık ve sosyal 
işler merkezi vücuda getirmek istiyoruz.  

Kendi sahamızdaki bu çalışmaları değerlendirmek ve teşvik etmek 
düşüncesiyle bir "Üniversite Armağanı" tesis etmek istiyoruz.  

Üniversite kitaplığı ile, üniversitemizin çalışmalarının akademik çevrelere 
tanıtılması, üniversite serbest derslerinin, konferanslarının, üniversite dergisinin, 
yıllığının ve benzeri yayımlarının basılması ve Fakültelerimizin yayım işlerine 
yardımda bulunmak için Üniversite Basımevinin tesisi de esaslı çalışma 
konularımızdandır.  

Üniversitemizin, bilimlerin ilerlemesine çalışacak Türk Derneğinin – 
“Association Turque pour l'avancement des Sciences" kurulmasına, Türkiye’de 
bilim ve felsefe kongrelerinin toplanmasına ön ayak olmasını candan diliyorum.  

Üniversiteler gençlik ile yaşarlar. Üniversitelerin çehresini bir yandan 
öğretim kadrosu, diğer yandan öğrenci topluluğu çizer. Bize yetişmek için gelen 
vatan çocuklarının genel durumlarıyla elbette ilgileneceğiz. Bu öğrenim yılından 
itibaren Fakültelerimizin darda kalan öğrencileri için gece çalışma yerleri temin 
edeceğiz. Öğrenci yurtlarına elimizden gelen yardımı yapacağız.  

Büyük İnönü, memleket uğrunda yaptığınız çeşitli büyük işler arasında 
Milli eğitim davasında yıllardan beri gösterdiğiniz geniş ilgi ve çalışmaların bugün 
bir örneği karşısında bulunuyorsunuz. Ankara Üniversitesi ilk öğrenim yılını sizin 
huzurunuzla açmakla ebediyen iftihar duyacaktır. Sağ olunuz.  

 

Sayın Devlet adamları: 

Üniversitemiz ödevlerini yerine getirmek şartıyla, ki bunu başarmaya 
çalışacağız, gelişmesi için sizlerin sempatinize ve yardımlarınıza  muhtaçtır. 

Ankara Üniversitesinin sayın öğretim üyeleri, sayın profesör arkadaşlarım,  
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Aranızdan beni ilk Rektörünüz olarak seçtiniz. Sizlere kalbimin bütün 
sevgilerini ve teşekkürlerini tekrar ifade ediyorum. Güveninize layık olmaya 
çalışacağım. Üç yıl içinde omuzlarıma yüklenen bu ağır fakat şerefli ödevi hakkıyla 
başarmak için bana yardım edeceğinizden hiç şüphe etmiyorum.  

Dünyadan göçmüş olan arkadaşlarımızın hatıralarını saygı ile anarım.  

Fakültelerimizin kuruluşlarında ve gelişmelerinde emekleri geçmiş olan 
arkadaşlarımıza da sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.  

Kurumları ve bilimsever vatandaşlarımızı, Üniversiteler Kanununun verdiği 
haklara dayanarak, üniversitemize yardıma çağırıyorum.  

Ankara Üniversitesi’nin sevgili öğrencileri, bu vatan ve bu millet için, 
insanlık için değerli ve verimli şahsiyetler olmak amacıyla çalışınız. Bunun için de 
cesur olunuz. Gerçekten uzun yıllar önce bir üniversite profesörünün dediği gibi 
"sizler için cesaret, hayatın bin bir güçlüğü ve karışıklığı içinde cesaret, bir meslek 
seçmek ve onu hakkıyla başarmaktır. Sıkılmamak, bıkmamaktır. Cesaret, faydalı 
aksiyonun şartı olan ihtisas kanununu kabul etmek ve anlamakla beraber ruhunuza, 
gönlünüze genişliğin kapılarını kapamamaktır. Cesaret, insanın kendi hayatını 
anlaması, onu aydınlatması, derinleştirmesi, kurması ve sosyetenin hayatı ile 
ahenkleştirmesidir...” 

Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemizin bu günü ve geleceği bakımından, 
üniversite hayatınızda, hak ve vazife kavramları üzerinde titizlikle durmanızı 
beklerim.  

Sayın misafirlerimiz bugün bize huzurunuzla şeref verdiğiniz için 
üniversite ve şahsım adına şükranlarımı arz eylerim.  

Ankara Üniversitesi’nin ilk öğrenim yılını en iyi başarı dileklerimle 
açıyorum.  

 

Ankara Üniversitesi Fakültelerinde Öğrenci Mevcudu 

Fakültenin adı 1945-1946  Ders Yılı             1946-1947 Ders 
Yılı 

Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

Dil ve Tarih Coğ. F 135 549 784 571 399 970 

Fen Fakültesi 26 56 82 45 113 158 

Hukuk Fakültesi 212 2020 2232 249 2168 2417 

Tıp Fakültesi 26 284 310 40 475 515 

Toplam 699 2709 3408 905 3155 4060 
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Yeni Kaydolunan Öğrenciler 

 Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam 

Dil ve Tarih Coğ. F 220 178 398 145 118 263 

Fen Fakültesi 13 27 40 19 57 76 

Hukuk Fakültesi 79 841 920 81 727 808 

Tıp Fakültesi 26 284 310 18 187 205 

Toplam 338 1330 1668 263 1089 1352 

 

Nüfusumuza oranla  yüksek öğrenim öğretmen ve öğrencilerinin durumu: 

Türkiye nüfusuna oranla yüksek öğretim müesseselerinin durumunu şu 
suretle ifade edebiliriz. Bunu 10 senelik bir ara ile yapmakta da fayda vardır. 
Aşağıda 1930-38 ve 1943-44 yıllarında yapılan istatistiklere göre fakültelerimizdeki 
öğrencilerin sayıları ile bunların memleketimiz genel nüfusuna göre 1/100000 
oranlarını göstermekteyiz. 

        
                                     1/100000 olarak 

                                      1937-38   1943-44  1937-38  1943-44  

Fakülte sayısı                               15             17 

Kadın öğretmen sayısı                 98            190             0.6          1.0 

Erkek      “             “                   739           724              4.5          3.8 

Kadın-Erkek öğretmen sayısı    837           914              5.1           4.8  

Kız öğrenci sayısı                    1508         5172              9.0          16.1 

Erkek Öğrenci sayısı               6684       11407            41.0         60.6 

Kız-erkek öğrenci sayısı          6156       14579            50.0         77.2 
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1947-1948 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

  

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın davetlilerimiz, Sayın Profesörler, Sevgili 
Öğrenciler: 

 

Ulusların ve insanlığın hafızasını tarih teşkil eder. Tarihsiz, yani hafızasız 
bir medeniyet dünyası ve insan topluluğu tasavvur edebilir miyiz'? Aynı gerçeği bir 
ulusun müesseseleri için de kabul zarureti vardır. Bizim Alma Mater'in, yani Ankara 
Üniversitesi’nin de kurulduğu günden beri kendi tarihi başlamıştır. Her ders yılı 
başında Rektörlerinin verecekleri açış nutukları, üniversitemizin bir yıl içindeki 
çalışmasını, program ve isteklerini uygulamak konusundaki başarısının memleket 
evlatlarının gözü önüne serilmesi, yani tarihinin bir sahifesinin okunması demektir.  

Geçen yıl 21 Ekim 1946’da üniversitemizin birinci ders yılı açış nutkunu 
söylediğimden 21 Ekim 1947 tarihine, yani bugüne kadar tam bir yıl geçti. Şimdi 
1947-1948 öğrenim yılının eşiğinde sayın vatandaşlarıma geçen bir yıllık üniversite 
faaliyetlerimiz hakkında--bir çocuk gibi gönlü, ruhu ve manevi yaşayışı, vatan, 
millet ve insanlık hizmetinde iyi emeller, doğru ve güzel ülkülerle daima taze, 
iyimser ve heyecanlı kalmaya mecbur olan Alma Mater ailesinin Rektörü sıfatıyla--
bilgi vermek için huzurunuzda bulunuyorum.  

Çalışmalarımızı, üniversitemizin bütünü ve üniversitemizi oluşturan 
fakültelerimiz bakımından idari ve akademik çalışmalar olarak hülasa edeceğim. 
Fakültelerimizin idari ve akademik organları olan genel kurullar, profesörler 
kurulları, yönetim kurullarıyla üniversitemizin organları olan Üniversite Yönetim 
Kurulu ve Üniversite Senatosu çalışmaları neticesi olarak, Büyük Millet Meclisi’nin, 
bir kanunla kurarak bize emanet ettiği bu manevi yapının idari ve akademik 
mekanizmasını düzenleyecek olan Türk üniversitelerine müşterek olan bir Tüzük ve 
bir Yönetmelik hariç, doğrudan doğruya üniversitemize ait adlarını aşağıda 
okuyacağım 11 yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelikler Milli Eğitim Bakanı 
tarafından onaylanarak geçen yıldan beri yürürlüğe girmişlerdir:  

1 - Ankara Üniversitesi Asistanlık Yönetmeliği,  

2 - Ankara Üniversitesi Öğrencileri Disiplin Yönetmeliği,  

3 - Ankara Üniversitesi Armağanı Yönetmeliği,  

4 - Ankara Üniversitesi Harçlar ve Ücretler Yönetmeliği,  

5 - Ankara Üniversitesi Sağlık ve Sosyal İşler Araştırma Merkezi Yönetmeliği,  

6- Kaybedilen diplomaların yerine verilecek ikinci nüshalar hakkında 
Yönetmelik,  

7 - Hukuk Fakültesi Kitaplık Yönetmeliği,  

8 - Fen Fakültesi Doktora İmtihanı Yönetmeliği,  

9 - Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Doğu Anadolu Araştırma İstasyonu 
Yönetmeliği.  
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10 - Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Araştırma İstasyonu 
Yönetmeliği,  

11 - Hukuk Fakültesi Dergi Yönetmeliği 
 

Üniversite Yönetim Kurulu bir yıl içinde (24) toplantı yapmış, (75) karar 
almıştır. Üniversite Senatosu yine bir yıl içinde (43) toplantı yapmış, (129) karar 
almıştır.  

Üniversitelerarası Kurul ikinci toplantısını 21.09.1946’da, üçüncü 
toplantısını 24.11.1947’de ve beşinci toplantısını da 29.06.1947’de üniversitemizde 
yapmıştır.  

Üniversite bütününü ilgilendiren çalışmalarımız arasında, serbest 
derslerimizi, yayımlarımızı, kitaplığımızı, müzemizi, Sağlık ve Sosyal İşler 
Merkezimizi, armağanımızı, basım evi kurulması hakkındaki teşebbüsümüzü, 
kutlama törenlerimizi saymak isterim.  

Üniversitemiz serbest derslerine geçen yıl Hukuk, Dil ve Tarih - Coğrafya 
ve Tıp Fakültelerimizin sayın öğretim üyeleri arkadaşlarım, seçtikleri çeşitli bilim 
konularıyla iştirak etmişlerdi. Üniversite öğrencileri ile vatandaşlarımızın büyük bir 
ilgi ile takip ettikleri bu derslerin programı 79 saat tutuyordu. İlk serbest ders 
4.12.1946 tarihinde verildi. Haftanın hemen her gününde akşam saatlerinde yapılan 
bu derslerimiz 4.03.1947 tarihine kadar devam etti. Bu suretle 31 saat ders yapıldı, 
geri kalan 48 saatlik ders verilemedi. 

Şimdilik Üniversite serbest dersleri serisi, bilim kitapları serisi ve Ankara 
Üniversitesi Yıllığı olmak üzere Üniversite yayımları ihdas ettik ve Fakültelerimizin 
yayımları dışında Üniversitemiz Rektörlük bütçesinin geçen yıl kazandırdığı 
imkanlar içinde, aşağıdaki eserleri bastırdık.  

 

Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu; Ankara Üniversitesinin İlk Öğrenim 
Yılını Açış Nutku,  

Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu; Gençlikte İrade Eğitimi ve Büyük 
Adamlar.  

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan; Şişmanlık ve Zayıflık  

Prof. Dr. W. Ruben; Felsefenin Başlangıcı.  

Ankara Üniversitesi Haftası, Gaziantep, Urfa.  

Müellif Prof. Dr. Melchior, Mütercim: Dr. Nimet Taşkıran; Genel Cerrahi - 
Birinci Fasikül. Aynı Müellif ve Mütercim: Genel Cerrahi - İkinci Fasikül. Aynı 
Müellif ve Mütercim: Genel Cerrahi - Üçüncü Fasikül.  

Ankara Üniversitesi Öğrenci Kılavuzu.  

Üniversiteler Kanununun Yürürlüğe Girişinin ve Ankara Üniversitesinin 
Kuruluşunun ilk Yıldönümü.  
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Ankara Üniversitesi Yıllığı.  

Bunlardan başka Üniversite yönetmeliklerini de bastırmış bulunuyoruz.  

Elimizde basıma hazır durumda şu eserler vardır:  

1 - Yorga'nın tarihinin Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal tarafından tercüme 
edilen ve tarihimizi ilgilendiren beşinci cildi.  

2 - Doçent Dr. Tahsin Özgüç'ün yazdığı "Die Bestattung-braeuche im 
Vorgeschichtlichen Anatolien” adlı  Almanca eser.  

3 - Doçent Dr. Reşat İzbırak tarafından yazılan Jeomorfoloji.  

Büyük Millet Meclisi’ne intikal eden bütçe münakale işi sonuçlandığı 
takdirde 1948 yılı başına kadar bu eserleri de bastırmış olacağız.  

Öğretim üyelerimizden birçoğu, bilim serimizde çıkmak üzere eser 
hazırlamaya başladıklarını bildirmişlerdir.  

Eser veren ve vermek vadinde bulunan Sayın öğretim üyelerimize 
huzurunuzda teşekkür etmeyi borç bilirim.  

Yayımlarımız arasında Ankara Üniversitesi yıllığı, “Annales de l'Universite 
d' Ankara”nın 1946-1947 yılına ait olan 359 sayfa içinde geçen yıla ait açış nutkunu, 
açış dersini ve yedi kıymetli etüdü, belgeler "documents" kısmında Üniversiteler 
Kanununu, mesajları, Ankara Üniversitesi tesislerini ve Üniversite istatistiğini ihtiva 
eden ilk cildinde yayımlanmış olduğunu bildirmekten zevk duyuyorum. Ankara 
Üniversitesi Yıllığını, üniversitemiz üyelerinin düşünce ve araştırmalarını dünya 
bilim çevrelerine tanıtmak maksadıyla çıkarıyoruz. Onun için yıllıkta yazılar İngiliz, 
Fransız, Alman dilleriyle intişar etmektedir. Makalelerin dilimizde birer hülasaları 
bulunmaktadır. 

 

Üniversite Kitaplığı 

Üniversitemizle birlikte kanun gereğince "Ankara Üniversitesi 
Kitaplığı"nın kurulmasına da başlanmıştır.  

1946 yılının son aylarında faaliyete başlayan kitaplığımıza 1 Ocak 1947’ye 
kadar (1151.18) lira tutarında (192) cilt; 1947 yılı başından şimdiye kadar aşağı 
yukarı 10 aylık süre içinde de (8626.61) lira ile (879) cilt kitap satın alınmıştır. 
Kitaplığımızın kitap sayısı satın alınanlar ve muhtelif resmi ve özel kurullardan, 
yabancı bilim kurumlarından armağan edilenlerle birlikte 2067 ciltten 12’si yazma, 
1293’ü basma olmak üzere 1305 takımdan ibarettir. Bunların 97’si hukuka, 46’sı 
iktisada, 43’ü bibliyografyaya, 73’ü istatistiğe. 270’i edebiyata, 133’ü tarihe, 102’si 
felsefeye, 252’si güzel sanatlara, 144’ü sözlüklere, 7’si ansiklopedilere, 139’u da 
türlü bilim şubelerine aittir.  

Bu eserlerin 658’i Türkçe, 423’ü Fransızca, 33’ü Almanca, 29’u İngilizce, 
14’ü Rusça, birer tanesi de Arapça, Farsça, Latince ve İtalyanca'dır. Kitaplığımızda 
bulunan 75 takım derginin 61’i Türkçe, 14’ü de türlü yabancı dillerdedir.  
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Yabancı ülkelerden kitaplığımıza değerli eserler armağan eden kurullar 
arasında Sümer dergisinin tam takımını yollayan Bağdat Antikite Umum 
Müdürlüğü’ne ve bu idarenin başında bulunan sayın bilgin Naci Al-Asil'e, Journal of 
THA American Oriental Society'nin tam takım gönderen American Library 
Association'ın International, Relation Office'ine huzurunuzda teşekkür etmeliyim.  

Yukarıda arz edilen sayılara göre kitaplığımız, Batının dev kitaplıkları 
yanında bodur kalırsa da kuruluş yeniliği, yer darlığı ve bütçe imkanı nazara alınırsa 
bu durumu azımsamamak lazımdır. 

Kitaplığın işler hale gelebilmesi için gereken etajerler, fiş dolapları geçen 
ay kısmen tamamlanmıştır; mevcut kitapların aksesyon sistemine göre tasnifleri 
bitirilmek üzeredir.  

Kitaplığımızı her dilden yazma ve basma ana eserlerle zenginleştirmek 
üzere gereken teşebbüslerde bulunulmuştur. Bir iki yıl içinde Ankara Üniversite 
gençliğinin ivedi öğrenim ve bibliyografik araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
kitaplık kurulmuş olacaktır. Yerimiz ve imkanımız elverdiği takdirde bu gençlerin 
geceleyin de kitaplığa gelip okuyabilmelerinin sağlanmasına çalışılacaktır.  

Kitaplık kadrosunda çalışanlara verilecek genel direktifleri tespit etmek ve 
çalışmaları denetlemek maksadıyla fakültelerimizin değerli mümessillerinden 
mürekkep bir kitaplık kurulumuz vardır. Taslak halinde bir Üniversite Kitaplığı 
Yönetmeliği hazırlanmıştır.  

 

Üniversite Müzesi  

Büyük Millet Meclisi, 1947 yılı bütçemizde teklif ettiğimiz Üniversite 
müzesi kurulmasını kabul etmiş ve müzemiz için bütçemizin 36. bölümüne ödenek 
koymuştur.  

Üniversite müzemiz, çeşitli öğretim ve karşılaştırma materyali hazırlamak 
ve orijinal koleksiyonlar temin etmek gibi iki gaye takip ediyor. Müzemiz:  

1 - Antikiteler ve Güzel Sanatlar,  

2 - İnsan Paleontolojisi, Antropoloji, Etnografya ve Folklor,  

3 - Genel Paleontoloji, Botanik, Jeoloji, Zooloji ve Patoloji 

olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.  

Geçen ders yılı içinde, müzelerimizde bulunan damgalarla, silindir 
mühürlerin plastilinle kopyelerinin ilgili makamların müsaadesi ile alınması işine 
teşebbüs edilmiş ve böylece bir koleksiyon temin edilmiştir.  

Renkli minyatürlerimizin renkli kopyelerinin ve hat sanatımızın en güzel 
örneklerinin sağlanması için teşebbüse geçilmiştir.  

Hitit imparatorluk çağına ait olan Boğazköy yanındaki meşhur Yazılıkaya 
Hitit Tapınağı’nın Tanrı-kral ve savaşçı kabartmalarının istampaj usulü ile 
kopyeleri, Asistan Dr. Kılıç Kökten tarafından başarı ile alınmıştır. Bunların büyük 
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bir kısmını bugün teşhir etmekle bahtiyarız. Dr. Kılıç Kökten' e bu başarısından 
dolayı Üniversitemiz adına teşekkür ederim. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 
bulunmuş olan minerallerden zengin bir koleksiyon Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından müzemize hediye edilmiştir.  

Yine Yazılıkaya Hitit Tapınağı’nın detaylı resimleri Doçent Dr. Ekrem 
Akurgal tarafından temin olunmuştur. 

Güzel Sanatlar seksiyonu için, İngiltere’de iki müesseseye 1200 lira 
kıymetinde klasik tablo reprodüksiyonları sipariş edilmiştir.  

Arkeoloji Doçenti Dr. Tahsin Özgüç, Kayseri civarında Fraktin 
Höyüğü’nde müzemiz adına kazı yapmaktadır.  

Büyük Millet Meclisi’nde üniversitemiz teşkilat kanunu kabul edildiği 
zaman müzemizin idari bakımdan da normal bir halde çalışması sağlanmış olacaktır.  

 

Sağlık ve Sosyal İşleri Araştırma Merkezimiz 

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sağlık ve Sosyal İşler 
Araştırma Merkezi, üniversite mensuplarının sağlık ve sosyal durumları, akademik 
hayatla ilgili sosyal meseleler gibi konularla, bu konulara bağlı işleri düzenlemek 
için çalışacaktır.  

Merkezin uğraşacağı başlıca işler şunlardır:  

a) Üniversite mensuplarının fişler esasına dayanan sağlık ve sosyal 
durumlarını ilgilendiren istatistikler hazırlamak,  

b) Fişler ve istatistikler esaslarına dayanılarak yayımlar yapmak,  

c) Sağlık fişlerine göre üniversite mensuplarının tedavi ve korunma çarele-
rini sağlamak, (Prevantoryum, Sanatoryum, Kamp gibi) gerekli tedbirleri almak,  

d) Evlerinde hasta olan üniversite mensuplarının Sağlık ve Sosyal 
kurumlardan faydalanmaları için çareler aramak,  

e) Üniversite mensuplarının kazaya ve hastalığa sigorta imkanlarını 
araştırmak, 

f) İhtiyacı olan öğrencilere olağanüstü durumlar karşısında yardımda 
bulunmak,  

g) Öğrencilere ucuz yemek yedirme çarelerini aramak, 

h) Öğrencilerin mesken davalarını ele almak, 

i) Sağlık ve kültür filmleri göstermek, konferanslar tertiplemek ve bunları 
imkanlar çerçevesinde broşürler halinde bastırmak,  

j) Sağlığa, kültüre ve sosyal işlere ait olmak üzere üniversite takvimleri, 
öğütlü broşürler, afişler gibi propaganda araçları kullanmak,  

k) Memleket içinde ve dışında merkezi ilgilendiren konular üzerine 
temaslar sağlamak. 
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Merkezin, Üniversite fakültelerinin öğretim üyelerinden mürekkep bir 
Sağlık ve Sosyal İşler Danışma Komitesi vardır.  

Merkezin, üniversite mensupları için yapacağı çalışmalar danışma Komitesi 
tarafından her yıl gözden geçirilecek ve düzenlenecektir. 

Merkezin kadrosu şudur: 

a) Sağlık ve Sosyal İşler Araştırma Merkezi Müdürü (Uzman tabip).  

b) İstatistik ve Biyometri uzmanı (bu uzman üniversitenin diğer istatistik 
işlerinde de görevlidir), 

c) Spor uzmanı,  

d) Sağlık memuru.  

 

Üniversite Armağanımız 

Ankara Üniversitesi, memleketimizde bilimsel çalışmaları teşvik amacıyla 
yıllık bir “Ankara Üniversitesi Armağanı” tesis etmiştir. Bütün üniversite öğretim 
üyeleri, yardımcıları ve üniversite doçenti unvanını kazanmış olanlar bu armağan 
konusuna iştirak edebilirler. Armağanın tutarı 2500 Türk lirasıdır.  

14.04.1947 tarihinde toplanan senatomuz 1947 yılı armağanının konusunu 
"Hayatta en Hakiki Mürşit İlimdir" olarak seçmiştir. Bu seneki armağana iştirak 
edenler eserlerini bu ekim ayı sonuna kadar Rektörlüğümüze göndereceklerdir.  

Üniversitemizin 1947 yılı bütçesine konulan 20,000 liralık ödenekle 
mütevazı bir matbaa kurmak üzereyiz. Ve 50000 liralık döner sermayeyi de katmak 
suretiyle kuracağımız matbaayı ilerisi için genişletme düşüncesindeyiz. Ankara Gazi 
Lisesi arkasında "Viran Hamam" adı ile anılan XV. yüzyıl Osmanlı mimari 
eserlerinden olan metrük bir binanın üniversitemize bağışlanması için Ankara Vali 
ve Belediye Başkanı Sayın İzzetin Çapar ile yaptığım temasların müsait 
karşılandığını da bildirmek isterim. Bu bina üniversitemize bağışlandığı takdirde 
onartılarak üniversite tesislerimizden her hangi birisi için faydalanacağız.  

Üniversitemize bağlı olarak kurmak istediğimiz Gazetecilik Enstitüsü 
hakkında da birkaç söz söylemek isterim. Bilindiği gibi bu konudaki ilk teşebbüs 
üniversitemizce yapılmıştır. Önce bir öntasarı hazırlanmış, bu tasarı Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi ile Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden kurulan bir komisyonca 
ele alınarak, Batı üniversitelerinin benzer okul veya enstitü teşkilat ve programları 
da incelenerek senatomuza sunulmak üzere bir rapor ve program tespit edilmiştir. 
Memleket çapında hayırlı iş göreceğine inandığımız enstitünün gerçekleşmesi 
senatomuzun alacağı karara bağlıdır.  

İngiliz hukuk bilginlerinden Prof. Smith ile (16.11.1946) İngiliz arkeoloji 
bilginlerinden Prof. Gordon Childe (24.1.1947) ve Prof. John Garsteng (4.04.1947) 
üniversitemizde iki konferans vermişlerdir.  

Atina'da "Ecole Française d' Athen" nin yüzüncü yıl dönümü merasimine 
iştirake davet edilen üniversitemizi temsil etmek üzere, Dil ve Tarih-Coğrafya 
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Fakültesi Dekanı Prof. Enver Ziya Karal ile Arkeoloji Doçenti Dr. Ekrem Akurgal 
Eylül ayında Atina'ya gitmişlerdir. Prof. Enver Ziya Karal üniversitemizin bir 
dostluk mesajını da kongreye sunmuştur.  

1946 - 1947 öğrenim yılında üniversitemizde, kanunumuz gereğince Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültemiz 7, Fen Fakültemiz 1, Tıp Fakültemiz de 4 öğrencimize 
Üniversite bursu tahsis etmiştir.  

Üniversitemiz, yayımladığımız 1946-1947 yılı öğrenci kılavuzunda da 
görüleceği üzere, ilk defa olarak üniversite istatistiklerini tespite ve yayımlamağa 
başlamıştır. Bu istatistiklerden üniversitemize yazılan öğrencilerin kız, erkek olarak 
fakültelerimize dağılış oranları, geldikleri liselere göre dağılışları, yaş hadleri, 
doğum yerlerine göre dağılışları tespit edilmiştir. Bu yoldaki çalışmalarımıza 
bundan sonra da devam ederek maarif politikamıza yararlı üniversite istatistiklerinin 
temellerini atmış olacağız.  

1947 - 1948 öğrenim yılı başında, Hukuk Fakültemize 700, Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültemize 500, Fen Fakültemize 90, Tıp Fakültemize 200 olmak üzere 
üniversitemize 1490 yeni öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. 

 

Hukuk Fakültesi: 

1946 - 1947 ders yılına başladığımız zaman Hukuk Fakültemiz yersizlik 
yüzünden hayli sıkıntı içinde idi. Çünkü esasen harp dolayısıyla ikmal edilmemiş 
olan Fakülte binasının bir kısmı da diğer bazı devlet dairelerinin işgali altında 
bulunuyordu. Fakülte muhtariyete kavuşunca, binanın hem noksan kalan kısmının 
tamamlanması, hem de işgal edilmiş olan kısımların boşaltılması için Milli Eğitim, 
Maliye ve Adalet Bakanlıkları nezdinde müteaddit teşebbüslerde bulunmuş ve yıl 
içinde ancak Milli Eğitim Basım Evi’nce tahliye edilmiş olan bir kısım odalara sahip 
olabilmiştir. Bugün yine Hukuk Fakültesi binasının mühim bir kısmı Maliye 
Bakanlığı tarafından eski evrak deposu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basımevi 
ve kağıt ambarı, Adalet Bakanlığı tarafından da yatılı öğrenci yurdu olarak 
kullanılmaktadır. Gerek noksan kalan inşaatın tamamlanmaması ve gerek meşgul 
olan yerlerin boşaltılmaması bakımından, Fakülte kitaplığını iyice düzenlemek 
mümkün olamadığı gibi, gerektiği zaman sınıfları şubelere ayırmak, seminer 
faaliyetlerine ve doktora kurlarına müsait yerler tahsis etmek de kabil 
olamamaktadır.  

1946 - 1947 ders yılında öğrenim, sınıf esası üzerinden normal olarak 
devam etmiştir. Fakülte Profesörler Kurulu, esaslı tetkiklere girişmeden, öğrenim ve 
imtihan sistemlerinde derhal bir değişiklik yapılmasını uygun görmemiştir. Bu 
suretle, bir taraftan eski yönetmelikler gereğince faaliyete devam edilirken, diğer 
taraftan tetkiklere başlanmış ve bir komisyon kurularak sömestr usulünün 
uygulanma şekli hakkında rapor tanzimine memur edilmiştir. Hazırlanan rapor, 
Profesörler Kurulu’nda görüşülmüş ve İstanbul Hukuk Fakültesi ile de temasa 
geçilerek beraberce ve ahenk içinde hareket edilmesi maksadı ile yine kesin bir karar 
alınması uygun görülmemiştir. Bununla beraber, öğrenim sisteminin değişmesine 
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kadar, yürürlükte kalacak olan öğrenim ve imtihan yönetmeliğinde tadili acil bir 
mahiyeti haiz olan noktaların ıslahı hususunda çalışmalar yapılmıştır.  

Lisans öğrenimi, pratik kurları ve seminerleri ile normal seyrini takip 
etmiştir. Ancak, sınıf mevcutlarının çok kalabalık olması ve öğretim üyeleri kadrosu 
ile yer darlığı yüzünden bunların şubelere ayrılmaması, öğrenciler ile öğretim 
üyeleri arasındaki teması asgari haddine indirmiştir.  

Üniversiteler Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Fakülte için, birer 
laboratuvar mahiyetinde olan enstitülerin teşkiline derhal teşebbüs edilmiş ve 
önceden mevcut Kriminoloji Enstitüsü’ne ilaveten dört enstitü daha kurulmuştur. 
Bunlar Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Hukuk Felsefe ve Sosyolojisi, Ekonomi ve 
Maliye Enstitüleri’dir. Kriminoloji Enstitüsü tarafından Ankara Cezaevi’nde 
suçlular üzerinde ve Ankara Çocuk Islahevi’nde üç yıldan beri suçlu çocuklar 
üzerinde yapılmakta olan incelemeye bu yıl da devam edilmiş ve 27 cezaevinde 
mükerrer suçlular üzerinde etüd yapılmıştır. Halen İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, 
Konya, Afyon, Kayseri Cezaevlerinde mükerrer suçlular üzerinde incelemeler 
yapılmaktadır.  

Hukuk Fakültemizin bu bakımdan ilk işi bu enstitülere çalışmalarına müsait 
yer temin etmek olmuştur. Ondan sonra her enstitüye lüzumu olan kitap ve 
dokümanları tedarik ederek, gereği gibi faaliyete geçecek bir duruma çıkarmak 
noktasına ehemmiyet verilmiştir. Hukuk Fakültesi Enstitüleri’nin yeni yılda daha 
verimli bir surette çalışabileceklerini ummaktayız.  

1946-1947 Öğrenim yılında Fakültenin öğretim üyelerinde önemli bir 
değişiklik olmamıştır. Ticaret Hukuku kara kısmına Danıştay Üçüncü Daire 
Başkanlığı’ndan ayrılan Siyasal Bilgiler Okulu profesörlerinden Kemal Arar öğretim 
görevlisi olarak tayin edilmiştir.  

Medeni Hukuk Kürsüsüne Kudret Ayıter, Maliye Kürsüsüne Bedi 
Feyzioğlu, Roma Hukuku Kürsüsüne Şakir Berki, Kriminoloji Enstitüsüne Dr. Saim 
Apay, Ekonomi Kürsüsüne Tahir Aktan, Anayasa Kürsüsüne Emel Semizoğlu, 
Devletler Umumi Hukuku Kürsüsüne Müzehher Renda Asistan adayı olarak tayin 
edilmişlerdir.  

Fakültenin öğretim üyeleri kadrosu bakımından, bilhassa öğrenci sayısı da 
göz önünde tutulunca gerçekten büyük bir noksanlık arz etmektedir.  

Etüd ve staj İçin Doçent Faruk Erem altı ay süre ile İtalya'ya, Osman Fazıl 
Berki bir yıl süre ile İsviçre'ye, Asistan Yaşar Karayalçın iki yıl süre ile İsviçre'ye ve 
Asistan İlhan Lütem de iki yıl süre ile Fransa ve İngiltere'ye gönderilmişlerdir.  

Fakültenin kitaplık, Fakülte dergisi, yardıma muhtaç öğrencilere yardım 
yönetmelikleri hazırlanarak uygulanmağa başlanmıştır.  

1946-1947 Öğrenim yılında Amerika'nın Cornell Üniversitesi 
profesörlerinden Herbert W. Briggs tarafından "Devletler Hukukunun Tedrici 
İnkişafı" konulu iki ve Fransa’nın Toulôuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Profesör Jacques Maury tarafından da "Devletler Hususi Hukuku Bakımından 
Uyrukluk" konulu iki konferans verilmiştir.  
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1946-1947 öğrenim yılında Hukuk Fakültemizde verilen iki doktorluk 
payesinden biri "Türk Hukukunda Kamuya faydalı müesseseler var mıdır?” konulu 
tezini savunan Ticaret Hukuku Asistanı Yaşar Karayalçın'a, öbürü de "Egemenlik 
kavramı ve Devletlerarası Hukuku" konulu tezini savunan Devletler Umumi Hukuk 
Asistanı İlhan Lütem'e tevcih edilmiştir.  

Hukuk Fakültesi’nin önemli bir kısmı henüz inşa edilmemiş olduğundan 
kitaplık elverişsiz şartlar altında küçük bir odaya sıkıştırılmıştır. Bununla beraber 
muhtelif yabancı memleketlere birçok siparişler yapılmış ve memleket dahilindeki 
kitaplıklardan da tedarik edilmek suretiyle Fakültenin özerkliğinden beri 1065 eser 
satın alınmıştır. Evvelce 7190 eserle 13589 cildi ihtiva eden kitaplık mevcudu bu 
gün 8255 eserle 15128 cildi bulmuştur ki bu suretle artış nisbeti % 12,5 tur. Enstitü 
kitaplıkları henüz başlangıç döneminde olduklarından şimdilik bir önem arz 
etmektedir.  

1946-1947 yılında yalnız Fakülte Dergisi’nin üçüncü cildinin 2,3 ve 4. 
sayıları çıkarılabilmiştir. Ayrıca Prof. Dr. Cahit Oğuzoğlu'nun hazırladığı Roma 
Hukuku notları da çoğaltılmıştır.  

Hukuk Fakültemizde geçen yıl da yalnız yatılı öğrenciler için mecburi olan 
yabancı dil öğretimine devam edilmiştir. Ancak, bu mecburiyetin müeyyidesi yatılı 
öğrencilerin bağlı bulundukları Adalet Bakanlığı’nca gereği gibi uygulanmadığından 
yabancı dil derslerinde çok kere hiç bir öğrenci bulunmamış ve yabancı dil 
okutmanları karşısında acı bir durum hasıl olmuştur. Onun için Profesörler Kurulu, 
Fakülte’nin kendi işi olmayan bu şekil bir öğretime nihayet verilmesinin daha uygun 
olacağı kararını almıştır.  

1946 - 1947 yaz dönemi imtihanları sonundaki lisansiye durumu şöyledir:  

                 Erkek   Kız        TOPLAM 

Birinci sınıftan ikinciye geçen:  99  13    112  

İkinci sınıftan üçüncüye :  76  12      88 

Üçüncü sınıftan dördüncüye:  74  3      77 

Mezun olan                            50  8      58 

 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi:  

1946.1947 ders yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemizin öğretim 
üyelerinden Felsefe Enstitüsü Müdürü Ord. Prof. C. C. Pratt sözleşmesini 
yenilemeyerek Amerika'da Princeton Üniversitesi’nin Dekanı seçildiği Psikoloji 
Fakültesi’ndeki görevi başına dönmüştür. Bundan başka, profesör, doçent, asistan ve 
okutman olarak 6 öğretim üyesi ve yardımcısı çeşitli sebeplerle fakülteden 
ayrılmıştır.  

Yine 1946-1947 öğrenim yılında öğretim görevlisi, okutman, tercümeci 
olarak 7 yeni üye Fakülte kadrosuna katılmış bulunmaktadır.  
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Doçent Orhan Burian incelemelerde 
bulunmak üzere izinli olarak Amerika'ya gitmiştir.  

Fakülteden öğretim üyeleri ve yardımcıları ve öğrencilerinden 1946 -1947 
ders yılı içinde:  

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1 Asistan; Coğrafya Bölümünden 2 
Profesör, 3 Doçent, 1 Asistan, 46 Öğrenci; Klasik Filoloji Bölümünden 1 Profesör; 
Linguistik Bölümünden 1 Doçent; Hindoloji Bölümünden 1 Profesör, 1 Doçent; 
Antropoloji ve Etnoloji Bölümünden 1 Doçent, 1 Asistan ve Esas Öğrencileri; Tarih 
Bölümünden 2 Profesör, 4 Doçent, 1 Asistan, 22 Öğrenci; Arkeoloji Bölümünden 2 
Doçent, 1 Asistan; Sümeroloji Bölümünden 1 Profesör, 2 Asistan inceleme ve 
araştırma gezileri yapmışlardır.  

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1946 - 1947 ders yılında Antropoloji ve 
Etnoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Coğrafya bölümlerinden olmak üzere 
dört kişiye Edebiyat Doktorluğu payesini tevcih etmiştir.  

Antropoloji ve Etnoloji’den İsmail Kılıç Kökten, “Anadolu 
Prehistoryasında Kars Bölgesinin yeri”; Türk Dili ve Edebiyatı’ndan Mehmet 
Tuğrul, “Mahmut Gazi Köyünün Halk Edebiyatı”; Felsefe’den Mübeccel Belik, 
“Tüketim normaları” üzerinde bir araştırma; Coğrafya’dan Talip Yücel, “Acıpayam 
ovasının morfolojisi ve Dalaman çayı”.  

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi’nin 5. cildinin 1.2. ve 3. sayıları 
yayımlanmıştır. Bundan başka öğretim üyelerinden Doçent Dr. Necip Üçok, “Genel 
Dil Bilim” (Lengüistik); Prof. Dr. W. Eberhard, “Sinolojiye giriş”; Prof. Dr. W. 
Ruben, “Budizm Tarihi”; Okutman Dr. J. Eckman, “Macar Edebiyatı Tarihi”; Prof. 
Dr. Melahat Özgü, “Üç Konferans (Şiir ve Musiki - Şiir ve Plastik Sanatlar - Sanatta 
Dünya görüşü)”; Kenan Akyüz, “Tevfik Fikret” adlı eserlerini yayımlamışlardır.  

Bu yeni yayımlarla Fakülte’nin yayım sayısı 60’a yaklaşmıştır.  

1946 -1947 ders yılı esnasında gerek umumi kitaplığın,  kitaplıklarının 
inkişafı ve muntazam işler bir hale konulması için yeni bir hızla çalışmalara 
başlanılmıştır: 

a) Evvela Umumi Kitaplık ile Edebiyat, Tarih, İngilizce, Fransızca, 
Almanca, Felsefe ve Klasik Filoloji kitaplıklarında mevcut bulunan kitaplar 
demirbaş defterine göre kontrol edilmiştir.  

b) İsmail Saip Efendi’nin veresesinden satın alınmış olan 10448 ciltlik ve 
kıymetli yazma koleksiyon dağınık olarak konulmuş bulunduğu depodan çıkarılmış, 
kolayca istifade edilebilecek bir halde tanzim edilmiştir. Ayrıca Fakültenin diğer 
yazmaları da bu yazmalarla birleştirilerek hususi bir yazma seksiyonu yapılmıştır. 
Yine İsmail Saip Efendi’nin veresesinden alınan 10278 cilt basma kitap Profesörler 
Kurulu’nun onayı ile geniş bir salonda yeni yaptırılan dolaplara muntazam şekilde 
yerleştirilmiştir.  

c) Fakülte Genel Kitaplığında dağınık bir halde bulunan 2010 mecmua 
tasnif edilmiş ve her mecmua hususi dolaplara yerleştirilmiştir.  
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d) Ait oldukları enstitülere verilmeyip umumi kütüphanede kalan kitaplar 
tasnif edilmiş ve yerlerine gönderilmeye başlanmıştır.  

e) Ayrıca 1946 - 1947 ders yılı esnasında 1263 kitap demirbaş 
kaydolunmuş ve enstitüler ile genel kitaplığa dağıtılmıştır.  

f) Harp yılları esnasında tedarik edilmeyen ve yeni intişar eden eserlerin 
siparişine başlanmış ve şimdiye kadar bu siparişlerden 181 önemli kitap gelmiştir.  

g) Fakültenin yazma koleksiyonuna dahil bulunan bazı yegane nüshalar 
ilim cemiyetlerine tanıtılmaya ve bu cemiyetlerce Edition critique'leri hazırlanmağa 
başlamıştır. Ezcümle Harvard Üniversitesi’nin Peabody Mueseum'u, İstanbul 
Müsteşrikler Cemiyeti ve Romanya'da yayımlanan Balcania Dergisi idaresi bu 
mühim yazmaların bir kısmı üzerinde neşriyat yapmak üzeredirler. Bütün bu 
koleksiyonun ilmi mahiyetten kataloğunun yapılması için gereken hazırlıklar da 
tamamlanmıştır.  

  

Enstitü kitapları                 Geçen seneki           Bu seneki  

          kitap sayısı                       kitap sayı 

 

Türk Dili ve Edebiyatı  8727            8756 

Fransız Dili ve Edebiyatı   4675   4680 

Alman Dili ve Edebiyatı   2226   2287 

İngiliz Dili ve Edebiyatı   2238   2656 

Hungaroloji    1942   2045 

Rus Dili ve Edebiyatı     852     892 

Klasik Filoloji    2927   3059 

Hindoloji    779     790 

Sinoloji     1054   1055 

Hititoloji- Sümeroloji   2695   2731 

Arkeoloji    835    842 

Antropoloji - Etnoloji   1010   1030 

Coğrafya    2459   2521 

Tarih     1709   1758 

Felsefe              257              2660 

Toplam    36645            37762 

 

Fakülte Kitaplığı    14519              14665 
               Genel Toplam          51164                        52427 
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Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizin kürsü ve Enstitü çalışmaları, 
yayımları bir taraftan memleket ve diğer taraftan bilim için bizi sevindirecek bir 
gelişme yolundadır. Batı üniversitelerinden bazı öğrenci ve asistanların Doktora 
tezlerini hazırlamak için Fakültemiz enstitülerinin malzemelerinden faydalanmak 
istemeleri de bilim bakımından övüneceğimiz bir olaydır.  

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizin memleket bakımından çok hayırlı 
olacağına inandığımız iki güzel ve yerinde teşebbüsünden bahsedeceğim. Bunlardan 
birincisi Fakülte’nin, Doğu Anadolu'nun coğrafyasını, tarihini, antropoloji ve 
etnolojisini, arkeolojisini, folklorunu ve türlü özelliklerini ve üniversitenin türlü 
bilim alanlarını ilgilendiren konularını araştırmak maksadıyla kurduğu ve merkezi 
Diyarbakır olan Doğa Anadolu Araştırma İstasyonu ile diğeri, Batı Anadolu 
bölgesinin sistematik bir şekilde araştırılması için kazılar yapmak, corpus'lar 
hazırlamak, eski şehirlere ve eski eserlere ait fotoğraf ve plan arşivleri kurmak, 
arkeoloji ve tarih haritaları hazırlamak, her çeşit arkeoloji ve tarih malzemesi 
toplamak ve derlemek, bu arada birinci planda klasik kültür kalıntılarını meydana 
çıkarmak maksadıyla ve merkezi İzmir olmak üzere kurduğu Batı Anadolu 
Arkeoloji Araştırma İstasyonu’dur.  

Her iki istasyonun da Yönetmelikleri hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanı 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  

Bu arada Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemizde dört beş yıldan beri başarılı 
sonuçlar vermekte olan Kütüphanecilik Kursunu da zikredeceğim. Adnan Ötüken 
arkadaşımızın gayretli çalışması ile daha şimdiden faydalı eserler ve elemanlar veren 
kursun, yarın daha esaslı bir gelişmeye kavuşması tabiidir.  

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizin önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesine 
çalışacağı bazı noktaları da işaret etmek isterim. Önümüzdeki yıllarda Fakülte’nin 
esas planına göre henüz yapılmamış bulunan Kitaplık bölümünün yaptırılmasına 
çalışılacaktır. Batı Anadolu Arkeoloji Araştırma İstasyonu ile Doğu Anadolu 
Araştırma İstasyonu’nun yönetmeliklerine göre kitaplık, arşiv ve müzelerinin 
geliştirilmesine çalışılacaktır.  

Önümüzdeki yıllarda, bir Güzel Sanatlar Enstitüsü, bir Türk ve İslam Sanatı 
Enstitüsü, bir Mukayeseli Dinler Tarihi Enstitüsü kurulmasına gayret edilecektir.  

Bundan başka, Felsefe için bir yabancı Ordinaryüs veya Profesör, Rus Dili 
ve Edebiyatı için bir yabancı Ordinaryus veya Profesör, Coğrafya için bir 
Ordinaryus veya Profesör, Yaşayan Diller için 6 Lektör getirtilmesine çalışılacağı 
gibi enstitüler için de en az ikişer asistanlık kadrosunun teminine çalışılacaktır. 
Fakülte’nin programının sertifika ve lisans sistemine uydurulması için geçen yıl 
başlamış olan çalışmalara devam edilecek ve bu yıl mümkün olmadığı takdirde, 
gelecek yıldan itibaren yeni öğretim esasına göre çalışmalara başlanacaktır. Lisans 
ve sertifika esasına dayanan öğretim sistemi kabul edildiği takdirde bugün mevcut 
öğretim ve imtihan yönetmeliklerde değişiklik yapılması zaruri olacağından gelecek 
yıl içinde bu işle de meşgul olunacaktır.  

Bundan başka mevcut Doktora Yönetmeliği de Üniversiteler Kanunu’nun 
hükümlerine göre yeniden tadil edilecektir. Fakülte’nin umumi kitaplığında başlamış 
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olan metotlu tasnif devam edecek ve mevcut yazmaların bir kataloğu tertiplenerek 
yayımlanacaktır. Fakülte, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Öğretim üyesi 
mübadelesini sağlamaya çalışacaktır. Fakülte dergisinden başka, öğretim üyeleri 
araştırma mahsullerinin bastırılmasına devam edileceği gibi, doktora tezlerinin 
yayımlanmasına da bilhassa ehemmiyet verilecektir.  

Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nin 1946 - 1947 öğrenim yılında 
lisansiye durumu 137 kız ve 86 erkek olmak üzere 223 öğrencidir. Yine Fakülte’nin 
1947 ekim ayına kadar olan öğrenci sayısı 529 kız ve 39O erkek olmak üzere toplam 
919 öğrencidir.  

 

Fen Fakültesi:  

1946-1947 ders yılının sona ermesi ile Fen Fakültesi dördüncü yılını 
tamamlamış ve Haziran döneminde ilk mezunlarını vermiş bulunmaktadır. Fen 
Fakültemizin en kalabalık şubesi olan Yüksek Kimyagerlik tahsili beş yıl süreli 
olduğundan bu bölüm ancak gelecek yılda ilk mezunlarını verecektir. Böylece bir 
öğretim devresini tamamlamış bulunan Fakülte, kuruluşundan itibaren her yıl 
gittikçe artan sayıda öğrenci kabul etmek ve yeni ders, laboratuvar, seminerler 
açmak suretiyle faaliyetini artırdığı halde, yer imkanları değişmemiştir. Bugünkü yer 
darlığı içinde, çoğu deneysel olan bilim şubelerinin öğretimini sağlayabilmek için 
büyük sıkıntılar çekilmektedir. İşgal edilmekte bulunan binanın müstakil olmayışı da 
ayrıca huzursuzluklara sebep olmaktadır. Fakülte, öğretim vasıtaları ve kitap 
bakımından da güç bir durumdadır. Harp yılları içinde memleket dışından malzeme 
temini mümkün olmadığından, hepsi de henüz kuruluş halinde olan enstitülerin alet 
ve ecza ihtiyacı büyüktür. Buna karşılık 1947 yılı bütçesinde öğretimi ilgilendiren 
araç giderleri olarak sadece 50 000 lira tahsisat verilmiştir. Bu miktar Fakülte’de 
mevcut dokuz enstitünün ihtiyacını karşılamaya kafi gelmemektedir. Fakülte 
Kitaplığı da henüz ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. Bu yıl 720 kitap 
alınmış ve 150 kadar periyodiğe abone olunmuştur. Fakat bilhassa ilmi çalışmalar 
için elzem olan, geçmiş yıllara ait periyodik koleksiyonları bakımından kitaplık 
zengindir denilemez.  

Öğrenci sayısı yıldan yıla artmakta olan Fakülte’nin asistan kadrosu çok 
dardır. Öğrenci tatbikat laboratuvarlarında büyük bir öğrenci kitlesi ile meşgul olan 
asistanlar, kendi bilgilerini arttırmak ve bilhassa Üniversiteler Kanunu gereğince 
muayyen bir zamanda vermeye mecbur oldukları doktoralarını hazırlamak için pek 
az zaman bulabilmektedirler. Bu bakımdan yeni elemanların yetişebilmesi için 
asistan kadrolarının muhakkak genişletilmesi icap etmektedir.  

Prof. Gemgross, 10. 04. 1947 tarihinde Sınai Kimya Profesörlüğüne,             
Prof. Hamburger, 13.01. 1947 tarihinde Matematik Profesörlüğüne tayin edilmişlerdir.  

Doçent Dr. Salahattin Okay, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nden 
naklen  
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21. 06. 1946 tarihinde Fakülte’nin Zooloji Doçentliğine tayin edilmiş ve 
Fakülte’nin Denel Fizik Profesörü Nusret Kürkçüoğlu İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ne naklen 3. 02. 1947 tarihinde Fakülte’den ayrılmıştır.  

Denel Fizik Doçenti Dr. Mehmet Ögder, 31. 05. 1947 tarihinde istifa 
etmiştir.  

Matematik Doçenti Dr. Süleyman Sencer, 01.06. 1947 tarihinde vefat 
etmiştir. Hatırasını saygı ile anarım. 

Fakülte’nin Enstitü ve Laboratuvarları öğretim görevini başarmakta, 
araştırmalar yeni yeni gelişmektedir. 

Kimya öğretim üyeleri ve öğrencileri İzmit, Gemlik, Bursa ve İstanbul’daki 
Kimya Sanayi müesseselerinde, Zooloji öğretim üyesi ve asistanı da Van Gölü 
havzası hakkında incelemelerde bulunmuşlardır. Halen de Ankara bölgesi havzasını 
incelenmektedirler. 

Temmuz ayında Londra'da toplanan 11. Milletlerarası Saf ve Tatbiki Kimya 
Kongresine iştirak için Fakülte Profesörler Kurulu’nca Dekan Prof. Dr. Cemil 
Dikmen ve Prof. Dr. A. Parts seçilmişlerse de, ancak Prof. Dr. Cemil Dikmen 
Fakülte’yi temsil etmiştir.  

Fizik Doçenti Besim Tanyel, bilgisini arttırmak için 8.06.1946 tarihinde 
Amerika'ya gönderilmiştir. Halen Kalifoniya Teknoloji Enstitüsünde çalışmaktadır.  

Doktora İmtihanı Yönetmeliği hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.  

Kimya öğrencileri, öğretim üyeleri ve yardımcıları refakatinde Karabük ve 
Zonguldak Kimya Sanayi ve Maden Tesisleri’ni gezmişlerdir.  

1946-1947 ders yılında Fakülte’nin yayınları şunlardır : 

Prof. Dr. Cemil Dikmen, “Organik Kimya dersleri”; Prof. Nusret 
Kürkçüoğlu, “Fizik Dersleri- Akustik- Optik”; Celal Saraç, “G. ve D. Fizik Periyodik 
Hareketler”; Doçent Berki Yurtsever, “Düzlemde ve Uzayda Ele. Geometri”; S. Süray, 
“Matematik Analiz.”  

1946- 1947 öğretim yılı Ekim ayına kadar Fen Fakültesi’nin lisansiye 
durumu kız ve erkek olmak üzere şöyledir: Kız: -- Erkek: 3. 1946-1947 Ekim ayına 
kadar öğrenci sayısı 46 kız ve 115 erkek olmak üzere 161’dir.   

 

Tıp Fakültesi: 

Tıp Fakültemiz, 1946 - 1947 ders yılında dört sınıflı olarak çalışmaya 
başlamış ve bu dört sınıfta öğrenci sayısı 558’i bulmuştur. Bilindiği gibi 1945- 1946 
yılı yalnız F. K. B. ve staj sınıfları vardı. 1946- 1947 yılında beşinci ve ikinci sınıf 
açıldı. Açılan beşinci sınıfa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yatılı Tıp 
Yurdundan 100 öğrenci getirildi. İstanbul Tıp Fakültesi’nden naklen 24 sivil öğrenci 
gelmiştir. F. K. B. sınıfı için 87 asker ve 135 serbest sivil olmak üzere 222 öğrenci 
alındı.  
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Fakülte’nin ikinci sınıfı, 1945-1946 yılı F. K. B. sınıfından geçen 89 
öğrenci ve staj sınıfı da (altıncı sınıf) beşinci sınıftan geçen 123 öğrenci ile öğretime 
başladı.  

Anatomi dersleri için Gülhane Anatomo - Patoloji Enstitüsü binasının alt 
katından mühim bir kısmı Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmış ve yanına iki 
büyük disseksiyon salonu ve alınan alt kat bina kısmına kadavra muhafaza depoları 
ve Anatomi salonlarına lüzumlu disseksiyon masaları ve sair tertipler yaptırılmıştır. 
Fizyoloji öğretimi için hazır laboratuvar, alet ve edevat olmadığı ve bunların tedariki 
de müşkül ve hatta imkansız olduğundan, Tarım Bakanlığı’na başvurularak Ziraat 
Enstitüleri Rektörlüğü’nün muvafakatiyle oradaki Fizyoloji laboratuvar ve 
dershanelerinden faydalanma müsaadesi alınmış ve esasen oranın Fizyoloji 
Profesörü olan Bedii Toktay, Mecit Erkol Fakültemiz Fizyoloji dersi için de öğretim 
görevlisi tayin edilmiş olduklarından, öğretim normal bir durumda yapılmıştır. Bu 
sınıfa verilen Histoloji dersi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan, Refik 
Saydam Enstitüsü Hıfzısıhha Mektebi geniş laboratuvarlarından ikisinin işgali için 
müsaade alınarak,  lüzumlu ilaveler yapılarak ve alet ve edevat tedarik edilerek bu 
dersin de normal verimi temin edilmiştir. Yeni açılan beşinci sınıf derslerinden 
Farmakoloji için Refik Saydam Müessesesi Hijyen Mektebi amfisinden ve 
laboratuvarlarından istifade edilmiş ve tecrübe için istenilen hayvanlar tedarik 
olunarak öğretim kolaylaştırılmıştır. Farmakoloji dallarından biri olan Farmakotekni 
öğretimi Gülhane Farmakotekni laboratuvarlarından ve profesöründen faydalanmak 
suretiyle sağlanmıştır.  

Beşinci sınıfın Fizyopatoloji dersi de Refik Saydam Enstitüsü amfisinde 
verilmiş, çok masrafa, alet ve cihazlara ve büyük hayvanlara muhtaç olan 
laboratuvarı tesis edilmediğinden bu tecrübi kısım açılamamıştır. Biyolojik Kimya 
dersine Refik Saydam Enstitüsü Hijyen Mektebi üst katından iki büyük laboratuvar 
için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan müsaade alınarak lüzumlu alet ve 
edevatla techiz edilmiş ve normal bir öğretim sağlanmıştır.  

Anatomo - Patoloji dersi Gülhane Anatomo-Patoloji laboratuvarından ve 
profesörlerinden faydalanarak temin edilmiştir.  

Tıp Tarihi ve Deontoloji öğretimi için Refik Saydam Enstitüsü Hijyen 
Mektebi amfisinden istifade edilmiş, aynı binadan müze ve kitaplık olabilecek geniş 
bir oda ayrılmıştır.  

Bu yıl içinde kendi memleketlerinde Ordinaryüs derecesi alan                            
Prof. Ekştein, Marchionini, Melchior'a Ordinaryüs profesörlük unvanı verilmiştir.  

Fakülte’nin İntani Hastalıklar Kliniği Profesörü General Prof. Dr. Kemal 
Pilevnelioğlu 1 7 .12.1946 tarihinde istifa etmiştir.  

Tıp Fakültemizde 1946 - 1947 öğretim yılı içinde Fiziksel Fizyoloji 
Profesörlüğüne Prof. Dr. Plewka, Biyo-kimya Profesörlüğüne Prof. Dr. Zdenko 
Stary, Farmakodinami Tatbikatı dersine öğretim görevlisi olarak Dr. İzzet 
Kandemir, Materiya Medika'ya öğretim görevlisi olarak Eczacı Prof. Dr. Mustafa 
Suner, Anatomi Enstitüsü’ne Uzman olarak Dr. İbrahim Veli Adar atanmışlardır.  

Jinekoloji Profesörü Dr. Ali Esat Birol altı ay izinli olarak Amerika 
kliniklerinde incelemelerde bulunmuştur.  
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İkinci İç Hastalıkları Kliniği Doçenti Dr. Nusret Sungun, şubesindeki 
bilgisini genişletmesi için iki yıl süre ile Amerika'ya gönderilmiştir.  

İç Hastalıkları Polikliniği Doçenti Dr. Ahmet Hamdi Ergene, İç Hastalıkları 
klinikleri ve poliklinikleri hakkında etüd yapmak üzere altı ay süre ile Amerika'ya 
gönderilmiştir. .  

Fizyoterapi Profesörü Dr. Nüzhet Şakir Dirisu Beynelmilel Romatizma 
Kongresine katılmak üzere Kopenhag'a, Kulak - Boğaz - Burun Profesörü Dr. 
Nüzhet Atav, Orta Kulak Siklerozunda yapılacak pencere ameliyatına ait 
mütehassıslar toplantısına katılmak üzere Strazburg'a gönderilmişlerdir.  

Öğretim ve imtihan, yayın ve basın yönetmeliklerinin tasarıları 
hazırlanmıştır.  

Klinik stajlarına devam çok muntazam olmuş, Klinik Profesörleri, 
Doçentleri ve Stajiyerleri hasta tetkikine alıştırmak için büyük gayretler sarf 
etmişlerdir. Stajyer tabipler hastalarına ait laboratuvar tetkiklerini de Asistanların 
yardımlarıyla kendileri yapmışlar ve Asistanı olmayan Klinikler de Gülhane'ye 
Numune Hastahanesi Asistan ve Başasistanları bu yardımla görevlendirilmişlerdir. 
Staj sınıfı öğrencileri Klinik ve Polikliniklerde çeşitli ve fazla sayıda hasta 
görmüşlerdir. Kliniklerin birçoğunda öğrenci başına ortalama 5. 6 hasta ve toplu 
olarak her postaya 100-150 hasta düşmüştür. Yalnız Jinekoloji Kliniğinde yatak 
sayısı halen 40 olduğundan öğrencilere lüzumu kadar doğum göstermek imkanı elde 
edilememiştir. İnşası henüz tamamlanamayan Ankara Doğumevi’ne bu hususta fazla 
ihtiyacımız vardır. Bu yıl sonunda yapılan staj sınıfı Doktora imtihanları iyi sonuç 
vermiştir.  

Fizyoterapi Profesörünün refakatinde staj sınıfı öğrencileri Hidroloji dersi 
tatbikatı için Ayaş içmelerine gitmişler ve orada incelemeler yaparak kendilerine 
memleket içmeleri ve Ayaş içme suyu hakkında lüzumlu bilgi verilmiştir.  

Bu yıl 120 tabip, yönetmeliği gereğince son sınav ve doktoralarını vererek 
doktor unvanını almışlardır.  

Öğrencilerin yabancı dil derslerinden istenilen istifadenin sağlanmadığı 
kanaatine varan Fakülte idaresi düşüncelerini ve tekliflerini Rektörlüğümüze 
bildirilmiştir. 

Fakültemizde, öğretim programları üstünde evvela salahiyetli bir komisyon 
birkaç ay içinde çalışmış ve sonra Fakülte Genel Kurulu halinde Öğretim Programı 
tartışmaları yapılarak bu önemli mesele ile uğraşılıp lüzumlu Yönetmelik meydana 
getirilmiştir.  

Bu Programlarda Sömestri esas ve usulünün uygulanması karar altına 
alınmıştır.   

1946 - 1947 öğretim yılında Ankara Tıp Fakültesi Mecmuasının 1 - 2 sayısı 
bir ciltte ve üç yabancı dille hülasalı olarak ve 3. sayısı yalnız Türkçe olarak 
çıkarılmıştır.  
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Ayrıca Prof. Dr. Bedii Şakir Toktay'ın yazdığı “Kimyasal Fizyoloji 
Tatbikatı” kitabı çıkmıştır. “Kimyasal Fizyoloji” kitabı da basılmaktadır. Ord. Prof. 
Dr. Eckstein tarafından yazılan “Türkiye’de çocuk hastalıkları ve çocukların 
korunması problemleri” adlı kitap da çıkmıştır.  

Geçen sene Tıp Fakültesi’nin Kitaplığında 9834 kitap vardı. Bu sene alınan 
1673 kitap ile toplamı 11507’yi bulmuştur. Bunlardan 2514’ü Türkçe, 4246’sı 
İngilizce, 1232’si Fransızca, 3510’u Almanca, 3’ü Rusça, 2’si Rumence’dir.  

 

Sevgili Öğrenciler:  

Zamanımızda, üniversiteleri, Latin şairlerinin, vatanı ifade için 
kullandıkları ve “besleyici ana” manasına gelen Alma mater veya Alma parens diye 
anmak adet olunmuştur. Gerçekten üniversiteler insandaki öğrenmek ve öğretmen 
ihtiyacının en geniş ve insanca anlamda teskin olunduğu çevrelerdir. Medeni ve hür 
insanlar yüzyıllar boyunca düşünce, kanaat ve görüş hürriyeti için yaptıkları bunca 
mücadele ve tartışmalarla elde edebildikleri hürlük kazanç ve ilkelerini, 
üniversitelere de akademik hürlük adı ile mal etmekte tereddüt göstermemişlerdir.  

Bana bir meslektaşım fikir, atom bombasıyla yok edilemez, ama atom 
bombasını fikir yok edebilir dediği zaman, hem Faber ve hem de Sapiens karakterli 
insanlığın ruh dünyasında her zaman yeniden doğuşuna, Rönesanssına inancını 
belirtmiştir.  

İnsanlığın alın yazısı, bugünkü medeniyetinin manevi iklimi ve bu iklimin 
şartlarıyla sıkı sıkıya ilgilidir. Bugünkü medeni insanlığın çabasını, bir taraftan atom 
enerjisi tatbikatının doğurduğu neticeler, diğer taraftan, milletlerin bağımsızlık ve 
hürlükleri, demokrasi uğruna sarf ettikleri gayretler ve mücadeleler teşkil 
etmektedir. Bu hal, binlerce yüzyıllık bir insan ve medeniyet evriminin ulaştığı ileri 
bir merhaledir. İşte bu merhaleye ulaşmış olan zamanımız insanlarının kendi içlerine 
dönmeye ve hakikaten yaşayan ve yaşamağa layık olan gerçek ve kıymet 
hükümleriyle, arta kalanları fosilleşenleri ayırt etmeye bu suretle milletlerin ve 
insanlığın yararına ve ilerlemesine uygun bir dünyayı, yani fikrin, atom bombasını 
yok edebileceği manevi iklimi yaratmak zorunda oldukları kanaatini taşıyorum.  

Bugünkü maddi ve manevi medeniyetimizin, mihrabı olmak haysiyetiyle 
akademik hürlüğüne sımsıkı bağlı bir üniversitenin, cemiyetin manevi iklimini 
yaratmaktaki payı azımsanamaz.  

Bu vatanın, iyi ve temiz istekli evlatları, bu vatan ve insanlık için, Milli ve 
İnsani kuvvetlerin en kuvvetlilerinden biri olan manevi yapıların yani 
üniversitelerimizin şartlarını düzenlemekte tereddüt göstermediler. Biz 
üniversitelilere düşen vazife de bunları şahsiyetimizle kıymetlendirmektir.  

Ankara Üniversitesi’nin 1947 -1948 öğretim yılını başarı dileklerimle 
açıyorum. Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlarım.  
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PROF. DR. ENVER ZİYA KARAL 

REKTÖR 

(1948-1949) 

 

1322 yılında Kosova’da doğmuş, 1933 yılında Lyon Üniversitesi Lisans 
mezunu(Edebiyat) olarak bitirmiş, 11.11.1933 İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Doçentliğine atanmıştır. 27.03.1940 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. 
Doçentliğine, 01.07.1941 yılında yine Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Profesörlüğüne, 
01.08.1960 yılında ise Ankara üniversitesi D.T.C.F. Ord. Profesörlüğe 
yükseltilmiştir. 13.07.1976 yılında emekli olmuştur.1948-1949 yıllarında bir yıl 
Rektörlük yapmıştır 
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1948-1949 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın davetlilerimiz, Ankara Üniversitesi’nin 
sayın öğretim üyeleri ve değerli öğrencileri: 

 

Ankara Üniversitesi, dünya üniversitelerinin en gençlerindendir. 
Kuruluşları Ortaçağlara kadar uzanan üniversiteler yanında, iki yaşını henüz 
doldurmuş bulunuyor. Bu itibarla mazisinin derinliğiyle övünmek gelecekteki Türk 
nesillerinin kısmeti ve hakkı olacaktır. Bugün Üniversitemiz bu övünmeyi haklı 
kılacak ilim zihniyetini yaratmak, ilim alanında yüzümüzü ağartacak faydalı başarı 
örnekleri meydana getirmek suretiyle milletimizin refah ve kültür seviyesinin 
yükselmesine hizmet etmeğe çalışmaktadır.  

Üniversiteler geçmişlerinin derinliklerinden başka kendilerini kurmuş 
olanlarla da övünürler. Dünya üniversitelerinin bir kısmı hükümdarlar, bir kısmı laik 
veya dini kurumlar, pek azı da hükümetler tarafından kurulmuştur. 

Ankara Üniversitesi ise, Cumhuriyet devrinin bütün eserleri gibi Türkiye 
Büyük millet Meclisi’nin eseri olarak meydana gelmiştir. Milli iradenin tek kaynağı 
olan bu meclisimizin kabul buyurmuş olduğu Üniversiteler kanununun sınırları 
içinde görevlerini yerine getirmeğe gayret etmektedir. Bu suretle de hem 
meclisimize karşı şükran borcunu ödeyeceğini hem de milletimizin muhabbetini 
kazanacağını ümit etmektedir. (Üniversitemiz bu çalışmalarında Devlet Başkanımız 
İnönü’den gördüğü teşvik edici hareketleri de daima hatırlayacaktır). 

Cumhurbaşkanımız, açış derslerimizi şereflendirmek ve Senatomuzu 
ziyaret etmekle Üniversitemizin gelişmesi için, muhtaç olduğu manevi ve sıcak 
atmosferin doğmakta olduğunu ümit etmeleri için üniversitelilere cesaret 
vermişlerdir. Kendilerine huzurunuzda Ankara Üniversitesi’nin şükran duygularını 
sunmak fırsatını bulduğum için bahtlıyım. 

Bugün üçüncü ders yılına giren Ankara Üniversitesi oluş halindedir. Türlü 
yönden noksanları vardır. Fen Fakültesi Gazi Eğitim Enstitüsü’nde sığıntı 
durumundadır. Tıp Fakültesi Refik Saydam Enstitüsü’nde, Numune’de ve 
Gülhane’de misafirdir. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin esas planlarında mevcut 
kitaplığı henüz yapılmamıştır. Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nde; öğrencilerin 
mütemadiyen artması sebebiyle sınıf ve laboratuvara ihtiyaç vardır. Birçok 
enstitülerimizin çalışma ve araştırma vasıtaları yetersizdir. Bundan başka sayıları 
7058’i aşan öğrencilerimiz içinde türlü yönden yardıma muhtaç olanlara gereği gibi 
yardım yapmak imkanlarından da mahrum bulunuyoruz. Bu mahrumiyetleri ve 
sıkıntılarımızı şikayet maksadıyla değil,  durumumuzu belirtmek için arz ediyoruz. 
Memleketimizin bugün içinde bulunduğu şartların ağırlığını görüyoruz ve anlıyoruz. 
Üniversitenin gelişmesi için yaptığı yardımdan dolayı da hükümete minnettarız. Biz 
bütün bu noksanlarımızın zamanla tamamlanacağını ümit ediyoruz. 
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İnşaatı bugün çok ilerlemiş bulunan Teknik Üniversite binasından Fen 
Fakültesi’nin, bu fakültenin öğretiminden de Teknik Üniversite’nin istifadesi 
sağlanabilirse binasız bir Fakülte binaya, öğretmensiz bir Üniversite de öğrenmene 
kavuşabilecektir. Tıp Fakültesi’nin inşası için de mevcut kanun hükümlerinin 
yürütülmesi hususunda hükümetin üniversiteye tesirli yardımda bulunacağını 
umuyoruz. 

Ankara Üniversitesi’ne bu gelişme imkanları temin edildiği takdirde 
üniversitemizin gelecekte yalnız memleketimizin değil, yakın doğunun da feyiz 
alabileceği ileri bir ilim merkezi haline geleceğine imanımız vardır. 

Biraz önce, üniversitemizin oluş halinde bulunduğunu arz etmiştim. Bu 
münasebetle geçen ders yılı içinde üniversitemizin bünyesini ve geleceğini 
ilgilendiren iki önemli kanunun Büyük Millet Meclisi’nce kabul edildiğini 
hatırlatmama müsaadenizi dilerim. 

Bu kanunlardan biri Üniversitenin dört Fakültesini ilgilendiren 6.06.1948 
tarihli ve 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları kanunudur. 
Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim üyeleri yardımcıları ve memurları sayısı bu 
kanunla tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Kanunlardan diğeri de Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’ni Ankara 
Üniversitesi’ne bağlayan 30.06.1948 tarihli ve 5234 sayılı Üniversiteler kanununa ek 
kanundur. 

Hepimiz hatırlıyoruz ki, Ankara’da Hukuk Fakültesi’nden sonra 1933’de 
Yüksek Ziraat Enstitüsü topluluğu içinde Ziraat Fakültesi’yle Veteriner Fakültesi 
kurulmuştur. Bu iki fakülte daha kuruluşlarından beri üniversiter bir zihniyetle, 
teşkilat, öğretim ve araştırma yönünden gelişmeğe başlamış ve Ankara Üniversitesi 
henüz tasarı ve ümit halinde iken şahsiyetlerini kazanmışlardır. 

Üniversite kurulunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziraat ve Veteriner 
Fakülteleri’nin de üniversiteler bünyesi içine alınmalarını zaruri ve faydalı 
görmüştür. Bu iki fakültenin üniversiteye bağlanmasıyla Ankara Üniversitesi bugün 
altı fakülteli bir ilim merkezi haline gelmiş bulunuyor. 

Üniversitemizin oluşmasında büyük ve hayırlı bir mana ifade eden bu olayı 
üniversitelerin sevinç ve ümitle karşıladıklarını belirtmek isterim. 

Şimdi üniversitenin arkamızda kalan ders yılına ait durumundan 
bahsedeceğim: 

Geçen yılın önemli kadro değişiklikleri şunlardır: 

Üniversitemiz profesörlerinden Dr. Salahattin Kuntay, Tanrı’nın rahmetine 
kavuşmuştur. Genç ve değerli profesörümüzün bu vakitsiz ölümü üniversite ailesini 
büyük acı içinde bırakmış bulunuyor. 

Arkadaşımızın aziz hatırasını bugün anarken manevi varlığını aramızda 
bilerek teselli buluyoruz. 
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Yine geçen ders yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden üç aylıklı 
öğretim üyesiyle beş sözleşmeli öğretim üyesi kadro zaruretleri dolayısıyla, bir 
sözleşmeli öğretim üyesi kadro zaruretleri dolayısıyla, bir sözleşmeli öğretim üyesi 
de mukavelesini feshetmek suretiyle üniversiteden ayrılmıştır. 

Geçen ders yılında dört doçent arkadaşımız Üniversiteler kanununun amir 
maddesine göre hazırlanmış olan tüzük hükümleri gereğince profesörlüğe 
yükseltilmiştir. Bu arkadaşlarımız, Hukuk Fakültesi’nden Faruk Erem, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nden Necati Akder, Bedrettin Tuncel ve İrfan Şahinbaş’tır. 
Fakültelerinde ve üniversitede kendilerine verilen vazifeyi uzun yıllar Doçent 
sıfatıyla dikkat ve itina ile yapmış olan bu değerli profesörlerimizin yeni 
unvanlarıyla da memleketimize ve üniversiteye faydalı hizmetlerde bulunacaklarına 
inanıyoruz. Kendilerini bu inançla huzurumuzda tebrik ederken, yeni başarılarla 
daha yüksek akademik unvanlara ulaşmalarını da temenni ederim. 

Geçen yılda üniversite öğretim kadrosu beş profesör ve dokuz doçent tayin 
edilmek suretiyle kuvvetlendirilmiştir. Profesörlerimiz Tıp Fakültesi’nden Dr. 
Süreyya Tanay, Dr. Mustafa Suner, Dr. Zeki Faik Ural, Dr. Eyüp Canat, Dr. Necati 
Eranıl’dır. Doçentlerimiz de, Hukuk Fakültesi’nden Necip Bilge, Tıp Fakültesi’nden 
Dr. Sami Gürün, Dr. Veli Odar, Dr. Vefik Kırçak, Dr. Kazım Aras, Dr. Cahit Özgen, 
Dr. Alaattin Orhon, Dr. İzzet Kantemir, Dr. Gıyasettin Ünsal’dır. 

Yeni Profesör ve Doçent arkadaşlarımı tebrik eder, üniversite kariyerinde 
kendilerine başarılar dilerim. 

Yine geçen sene, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne beş, Fen Fakültesi’ne 
dört, Tıp Fakültesi’ne onsekiz, Ziraat Fakültesi’ne bir, Veteriner Fakültesi’ne üç 
olmak üzere toplamı otuz bir asistan alınmıştır. Asistanlarımızı tebrik eder, yeni 
vazifelerinde başarılar dilerim. 

Üniversite öğretim üyelerinin başlıca vazifelerinin öğretim yapmak olduğu 
malumdur. Üniversiteler kanunu üniversite öğretiminin kürsü esasına göre 
yapılmasını gerektiren hükümler ihtiva etmektedir. Bu sebeplerdir ki kürsü 
esasından başka esaslar dairesinde öğretim yapan fakültelerimiz geçen yıl yeni 
imtihan öğretim yönetmelikleri hazırlamışlardır. 

Hukuk Fakültemizin hazırladığı yeni imtihan yönetimliği önümüzdeki 
Şubat sömestrinden itibaren tatbik edilecektir. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 
sertifika usulüne göre düzenlediği öğretim ve imtihan yönetmeliği hazırlanmış ve 
tasdike sunulmuştur. Ziraat ve Veteriner Fakültelerimizde de bu yıl yeni kürsülerin 
tespit edileceği ve mevcut öğretim ve imtihan yönetmeliklerinin gözden geçirileceği 
tabiidir. Bu yeni öğretim sistemi ile öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmeyi ümit 
ediyoruz. 

Üniversitemizin öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. Tıp, Fen, Ziraat ve 
Veteriner Fakülteleri’nde yer darlığı ve vasıta noksanlığı sebebiyle öğrenci yazımını 
tahdit etmiş bulunuyoruz. Hukuk Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 
şimdilik hiçbir tahdit yoktur. Bu kısa açıklama öğrenci sayısı hakkında şimdi 
vereceğim rakamların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 1947-1948 ders yılında 
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üniversitemize kayıtlı bulunan öğrenci sayısı 5480’dir. Bu öğrencilerin fakültelere 
göre dağılışı da şöyledir: 

Hukuk Fakültesi 2745, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 939, Tıp Fakültesi 
840, Ziraat Fakültesi 440, Veteriner Fakültesi 325, Fen Fakültesi 191’dir. 

Bu öğrencilerimizden son sınıf veya son sömestrde olup da geçen 
Haziranda imtihana girerek muvaffak olanların sayısı da şöyledir: Hukuk 
Fakültesi’nden 141, Tıp Fakültesi’nden 116, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 
86, Ziraat Fakültesi’nden 60, Veteriner Fakültesi’nden 37, Fen Fakültesi’nden 6 
olmak üzere 446’dır. 

Yine geçen yıl Ziraat Fakültesi’nden 7, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nden 4, Veteriner Fakültesi’nden 3, Hukuk Fakültesi’nden 1, Fen 
Fakültesi’nden 1 olmak üzere 16 kişi doktora imtihanı geçirerek Doktor paye ve 
unvanını kazanmışlardır.  

Üniversite mezunu, üniversite doktoru ve tıp uzmanı olarak hayata atılan bu 
değerli gençlerimize üniversitenin tebriklerini ve başarı temennilerini sunuyorum. 

Yeni ders yılı için bugüne kadar üniversiteye yazılan öğrenci sayısı 
1156’dır. Bu öğrencilerin fakültelere dağılışı da şöyledir: 

Tıp Fakültesi “F.K.B.” 357, Hukuk Fakültesi 280, Ziraat Fakültesi 205, 
Veteriner Fakültesi 200, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 72, Fen Fakültesi 42’dir. 

Üniversitenin vazifesi yalnız önceki nesillerin kazandığı bilgiye sahip 
olmak ve onu gelecek nesillere ulaştırmak değildir. Modern üniversite ilmi daimi bir 
oluş olarak kabul ettiği için mevcut bilgiye yeni bilgiler ilave edilmesini amaç kabul 
etmektedir. Bu ise araştırma ile mümkündür. 

Üniversitemizi oluşturan fakülteler kuruldukları günden beri vazifelerini bu 
manada anladıkları için öğretim üyeleri araştırıcı olmaya ve öğrencilerini de 
araştırıcı olarak yetiştirmeye çalışmaktadırlar. Derslerde, seminerlerde, 
laboratuvarlarda, yazılı ödevlerde, doktora tezlerinde en çok dikkat ettiğimiz nokta 
yurdumuzu ve milletimizi ilgilendiren konuları ilim metodu ile incelemek ve 
değerlendirmektir. Dünya ilim alemine götüren araştırma yollarının milli hudutlar 
içinde olduğuna inanmış olan öğretim üyelerimiz her tatilde yalnız veya öğrenci 
kafileleriyle birlikte memleketimizi dolaşmakta ve kendi konularımız üzerinde 
araştırmalar ve incelemeler yapmaktadırlar. 

Geçen yıl içinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Ord. Prof. Rohde, 
Prof. Altundağ, Prof. Baykal, Doçent Atademir, Doçent Demircioğlu, Doçent 
Egemen, Doçent İzbırak, Doçent Sinanoğlu, Asistan Samim Sinanoğlu; Fen 
Fakültesi’nden Prof. Birand, Prof. Dikmen, Prof. Gemgross, Doçent Saracoğlu, Prof. 
Kabakçıoğlu; Tıp Fakültesi’nden Prof. Toktay; Veteriner Fakültesi’nden Ord. Prof. 
Berker, Ord. Prof. Aygün, Prof. Sengir yurdumuzun türlü bölgelerinde ihtisaslarına 
giren konular üzerinde tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Bundan başka Tıp Fakültesi’nden, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden, 
Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nden öğrenci grupları profesör ve doçentlerinin 
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nezareti altında memleketimizin türlü bölgelerine giderek incelemelerde 
bulunmuşlardır. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 40 kişilik bir öğrenci grubu Doçent 
Danyal Bediz’in idaresinde İtalya’da bir ay süren başarılı bir seyahat yapmıştır. 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Doçent Akurgal İzmir civarında, 
Doçent Özgüç Kültepe mevkiinde fevkalade önemli sonuçlara varan arkeoloji 
kazıları yapmışlardır. 

Bu çalışma ve araştırmaların neticelerinin yayımlarla tespiti lüzumu 
aşikardır. Üniversite öğretim üyeleriyle yardımcılarının kendi adlarına veya ilim 
kurumları namına yaptıkları yayımlar ehemmiyetli yekun tutmaktadır. Bu yayımları 
dikkat nazara almadığımız takdirde bu yıl üniversite tarafından, devamlı olarak 
çıkartılmakta olan dergilerden başka 11 kitap basılmıştır veya basılmak üzeredir. Bu 
rakamı tatmin edici bulmuyoruz. Öğretim üyelerinin basılacak durumda ders 
kitapları ve ilmi etüdleri mevcut olmasına rağmen bastırmakta müşkülat çekiyoruz. 
Bu müşkülatı ortadan kaldırmak değil ise bile, mümkün olduğu kadar azaltmak için 
Üniversite Senatosu döner sermaye için ayrılmış olan paradan bir kısmı ile Ziraat 
Fakültesi’ndeki matbaayı genişleterek bir Üniversite matbaası haline getirmeyi 
tetkik etmektedir. Bu iş başarıldığı takdirde öğrencilerimize en lüzumlu olan 
kitapları süratle bastırmağa ve bu suretle mühim sıkıntılarından birini hafifletmeğe 
çalışacağız. 

Üniversite çalışma, araştırma ve yayımlarının bilinmesi için, 
üniversitemizin, başka üniversiteler tarafından da tanınması lazım olduğu aşikardır. 
Aynı konuları aynı metotlarla işlemeleri ve aynı hakikatleri arayışları, üniversitelerin 
birbirlerini tanımları ve yardımlaşmaları prensibini çok eski zamanlardan beri 
gelenek haline getirmiş bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi de kendini tanıtmak ve 
dünya üniversitelerini tanımak için üniversitelerarası münasebetlerini mümkün 
olduğu kadar sıklaştırmayı faydalı görmüştür. Bu hususta geçen yıl içinde şunlar 
yapılmıştır: 

İhtisas konuları üzerinde incelemelerde bulunmak için Batı memleketlerine 
öğretim üyeleri gönderilmiştir. 

Milletlerarası bilim kongrelerine iştirak etmesi için üniversitemize vaki 
olan davetler kabul edilmiştir. 

Öğretim üyelerimizden bazılarına, yabancı üniversiteliler tarafından, ders 
veya konferans vermeleri için yapılan tekliflere müspet cevap verilmiştir. 

Geçen yıl ihtisasları ile ilgili tetkiklerde bulunmak için Hukuk 
Fakültesi’nden Doçent Muvaffak Akbay Londra’ya, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nden Doçent Osman Turan Londra’ya, Doçent Saadet Çağatay İsviçre’ye, 
Tıp Fakültesi’nden Muhittin Ülker Amerika’ya birer yıl süre ile gönderilmişlerdir. 

Geçen yıl Üniversitemiz, yabancı memleketlerde toplanan türlü bilim 
kongrelerinde de temsil edilmiştir. 
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Hukuk Fakültesi’nden Ord. Prof. Dr. Arsebük, Lahey’de toplanan 
Accademie International de Droit Comparı’nın ihzari komitesi toplantısına; Prof. Dr. 
Zeki Mesut Alsan ve Doçent Dr. Muvaffak Akbay, Lahey’de toplanan Milletlerarası 
Hukukçular demeği kongresine; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Akdes Nimet Kurat, Prof. Dr. Enver Ziya Karal ve Doçent Dr. Osman Turan, 
Paris’te toplanan Şarkiyat Kongresine; Doçent Dr. Muzaffer Şenyürek Brüksel’de 
toplanan Antropoloji Kongresine; Fen Fakültesi’nden Saffet Süray, Londra’da 
toplanan Milletlerarası Mekanik Kongresine; Doçent Dr. Salahaddin Okay, Paris’te 
toplanan Milletlerarası Jeoloji kongresine; Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Sait 
Tahsin Tekeli, Paris’te toplanan Milletlerarası Ziraat Aletleri Kongresine; ayrıca, 
Utrecht’da toplanan Üniversiteler kongresinde de, üniversitemiz, Rektörümüz 
tarafından temsil edilmiştir. 

Londra’da toplanan Devletlerarası Gençlik kongresine Türkiye’yi temsil 
etmek üzere giden üç kişilik öğrenci heyetinde Üniversitemiz adına Hukuk 
Fakültesi’nden Kaya Pınar iştirak etmiştir. 25 milletin murahhaslarının iştirak ettiği 
bu kongrede Kaya Pınar 11 kişilik idare heyetine seçilmekle öğrencilerimizin 
olgunluğu hakkında yeni bir örnek vermiştir. 

Üniversitemiz için göğüs kabartıcı bir olay da, Hukuk profesörlerimizden 
Hirsch’in konferanslar vermek üzere Almanya’nın Münih Üniversitesi’ne, 
Antropoloji doçentlerimizden Muzaffer Şenyürek’in bir seri konferans vermek üzere 
Amerika’nın Washington Antropoloji kurumu tarafından davet edilmiş olmalarıdır. 

Üniversitemize karşı gittikçe artmakta olan rağbetin bir işareti de 
üniversitemize öğrenci mübadelesi yapmak veya öğrenci göndermek için yabancı 
üniversitelerin teklifleri ile, üniversitemizde okumak isteyen öğrencilerin doğrudan 
doğruya yaptıkları müracaatlardır. 

Şimdiye kadar Birleşik Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan, 
Hindistan’dan ve Yakın Doğu memleketlerinden bu yolda teklif ve müracaatlar 
karşısında kaldık. Bu teklif ve müracaatlarda bize sorulan en büyük sual öğrenciler 
için barınma ve yemek hususunda mevcut imkan ve kolaylıkların nelerden ibaret 
olduğudur. 

Bu sual karşısında çok müşkül durumda kaldığımızı açıklamak 
mecburiyetindeyiz. Kendi öğrencilerimiz için bile bu türlü imkanlardan ve 
kolaylıklardan mahrum olduğumuzu düşündükçe üzüntümüz artmaktadır. 

Üniversite Senatosu, bu vesile ile öğrencilerimizin türlü yönden sosyal 
ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye karar vermiş ve bunun için de bir komisyon seçmiştir. Bu 
komisyon öğrenci yurdu veya yurtları problemini de incelemektedir. Üniversitenin 
elinde mevcut vasıtalarla yurt işini halletmek kudretinde olmadığımızı bilmemize 
rağmen durumu ve bu husustaki düşüncelerimizi ilgili makamlara arz etmeyi ve 
kendi kudretimiz nispetinde onlarla işbirliği yapmayı faydalı buluyoruz. Bu ve bu 
gibi öğrencilerimizi ilgilendiren sosyal işlerde öğrenci teşekkürlerinin düşüncelerini 
öğrenmek için onlarla temas etmeyi faydalı gördüğümü belirtmeye lüzum 
görüyorum. 
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Sözlerimin başında Ankara Üniversitesi’nin genç bir üniversite olduğunu 
belirtmiştim. Gençlik ümit ve istikbal demektir. Ankara Üniversitesi’nin maddi ve 
manevi bakımdan, Türk milletinin yüksek kudret ve kabiliyetinin bir abidesi haline 
gelmesi için hepimizin elbirliği ve gönül birliği ile çalışması şarttır. 

Ben bu yolda çalışacağımıza daima inandım ve bu gün de inanıyorum. 

Bu inançla Ankara Üniversitesi’nin üçüncü ders yılını açıyorum. Hepimize 
kutlu olsun. 
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PROF. DR. HİKMET BİRAND 

REKTÖR 

(1949-1951) 

 

1320 yılında Karaman’da doğdu. 1933 yılında Halkalı Ziraat Mektebinden 
mezun oldu. 02/04/1939 yılında Bonn Üniversitesi Doktorası, 20/06/1927 yılında 
Etlik Merkez Laboratuvar Mülahassısı, 28/10/1935 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Başasistanı, 29/04/1938 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü Doçenti, 31/07/1946 yılında 
ise Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Profesörü olmuştur. 1949-1951 yılları 
arasında iki yıl Rektörlük yapmıştır. 
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1949-1950 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Misafirlerimiz, Sayın Meslektaşlarım, 
Aziz öğrenciler: 

 

Üniversitemiz bugün dördüncü ders yılına başlıyor. Bu mutlu günümüze 
şeref veren sayın misafirlerimizi teşekkürle selamlarım. 

Büyük itibarlı ve yaşlı üniversitelerin çoğunda yeni rektörlerin ders yılını, 
konusunu kendi ilim ve ihtisas şubelerinden seçtikleri bir konuşma ile açmaları 
adettir.  

Bilindiği gibi üniversiteleri yükselten, üniversite hayatına düzen veren 
unsurların en mühimlerinden biri de üniversite adet ve gelenekleridir. Ankara 
Üniversitesi, yeni Ankara'dan daha gençtir. Yeni Ankara'nın medeni dünyada 
kazandığı yüksek şeref ve itibar gibi genç Ankara Üniversitesi de ilim dünyasında 
şimdiden hatırını saydırmaya başlamıştır. Üniversitemizin ilk Rektörlük döneminde 
sayın seleflerim ders yıllarını açarlarken yaptıkları konuşmalarda üniversitenin bir 
yıl önce gerçekleştirdiği işler üzerinde önemle durmuşlardır. Bu, yeni kurulan ve 
kendini oldurmaya çalışan ilim müesseseleri için de iyi bir usuldür ve artık 
üniversitemizin gelenekleri arasına girmiştir. Bendeniz de bu geleneğe uyacağım. 
Fakat önce üniversitemizin zihniyetini, kendi yasasına ve üniversite zihniyetinin 
tarihi tekamülüne göre, kısaca belirtmeğe çalışacağım. Böylece hem üniversitemize 
nasip olan büyük talihi, hem de üniversitemizin üzerine düşeni alış tarzını da daha 
iyi açıklamış olurum.  

Bilindiği gibi üniversiteler, ilme hizmet eden, ilim terbiyesi ile yüksek bir 
fikir hayatı yaratmaya çalışan ve çok eski maziye sahip olan müesseselerdir.  

Bütün ileri memleketlerde üniversiteler vardır ve her üniversite bir ilim 
ocağıdır. Bu böyle olmakla beraber muhtelif memleketlerde üniversiteler, içinde 
bulundukları içtimai muhit, sosyal tekamül ve başka sebeplerden teşkilat, idare, gaye 
ve bünye bakımından çok farklıdırlar. Bu farklılık sadece muhtelif memleketlerin 
üniversitelerinde değil, bir memleketin üniversitelerinde bile vardır. 

Ama bu kadar farklılığa rağmen bütün üniversiteleri birleştiren, hepsi için 
müşterek olan ve üniversitenin manevi varlığını teşkil eden bazı değerler vardır ki, 
bunlardan biri "'Üniversite zihniyeti"dir. Bu zihniyete göre üniversiteleri iki guruba 
ayırabiliriz: 

1 - İlmin nakline hizmet eden eski üniversite,  

2 - Yeni ilim elde etmeğe çalışan modern üniversite. 

Eski üniversite, zamanının ilimlerini öğretmek ve yaymak amacını güderdi. 
Bu ilimler de ilk ve ortaçağ filozoflarının ve alimlerinin, skolastiklerin fikirlerinden 
ibaretti. Bunları öğrenen öğrenci, üniversiteyi magister olarak terk eder, profesörü 
gibi bir alim olur ve kendisi de profesörü gibi alim yetiştirmek salahiyetini haiz 
olurdu. Eski üniversite kendini ilme vakfeden insanların adeta bir derneği idi. 
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Birlikte yenir içilir, birlikte oturulur kalkılırdı. XII yüzyılda hükümdarlar, zadegan 
ve kilise tarafından kurulmaya başlanan Avrupa Üniversiteleri de hep böyle ve bu 
amaç için çalışırdı.  

Bizim Medrese de ilim zihniyeti bakımından bir eski Üniversite tipi idi. 
Demek oluyor ki eski üniversite için karakteristik olan şey, müntehasına varılmış 
olduğu sanılan ve dinle devletin yaptığı mahfaza içinde saklı tutulan ilmin olduğu 
gibi tekrarı ve nakli idi.  

XV. yüzyıl sonlarında ilkin bir sanat ve edebiyat hareketi olarak başlayan, 
sonra hayatın genel olan her yanını saran Renaissance denen fikir hareketleri eski 
üniversiteye ve onun yaymak istediği ilme de çarpmış, sarmış ve üniversitede yeni 
bir ilim zihniyetinin doğmasına sebep olmuştur.  

Renaissance insanı, hazır, başı sonu belli olan bir ilime kanmıyor, bizzat 
kendisinin yaptığı, görüp kanarak yaptığı, yapacağı bir ilim istiyordu. Fakat kendi 
içine çekilen ve kökleşen geleneklerin baskısında ezilen eski üniversitenin 
zihniyetinde bir değişiklik yapmak da kolay değildi. Çünkü bu, üniversitenin içinde 
bulunduğu içtimai muhitle, metottaki değişikliğe bağlı idi; ama olacaktı. XVIII. 
yüzyılda ilim büyük ilerlemeler kaydetti. Müşahede ve tecrübe, endüktif metot, 
tabiat ilimlerinin, matematik fizik ilimlerinin süratle inkişafını temin etti. İlimde 
ilerlemenin her şeyden önce tutulan metoda bağlı olduğu anlaşıldı,  

Aydınlanma devri ve Fransız Büyük İhtilali de yavaş yavaş insanların 
kişiliklerini anlamasını, düşüncelerini rasyonel kritik istikametine çevirmelerini 
sağladı. Artık hayatı aklın muhakeme süzgecinden geçirmek, kültürü ilmin kritik 
ölçülerine vurmak için çabalamalar başladı. Müspet ilimlerde ve müspet ilimlerin 
tatbikat alanındaki ilerlemelerin korrelatı olarak manevi ilimlerde de gelişmeler 
oldu. Her ikisi birden hiç bir peşin hükme tabi olmadan araştırma yolunu tuttular. 
Fakat bu araştırmaların ortaya çıkardığı gerçekler büyük bir manevi kuvvet olarak 
belirmeye başladı. Acaba teokratik devlet ve monarşi bundan kuşkulanmayacak ve 
kendi kucağında çimlenmeye başlayan böyle bir kuvvete tahammül edebilecek 
miydi? Bu soru, üç türlü çözülebilirdi.  

İlmi araştırmaların sonuçları dinle devletin dayandığı esaslara aykırı olunca 
mücadele kaçınılmaz bir hal alacak, bu iki müessesenin dokunulmaz otoritesi 
üniversiteyi yıkacaktı. Üniversitelerin çoğunda böyle oldu.  

İkinci ihtimalde, devletin üniversiteyi kendi varlığını ve otoritesini ihkak 
eden bir müessese sayarak kendi fonksiyonu arasında ona yer ayırması, üniversitenin 
de ilmi faaliyetini, devletin totaliter varlık ve otoritesini destekleyecek şekilde 
düzene koyması ve böylece zahiri bir uzlaşma içinde hayatını idameye çalışması idi 
ki, böyle de oldu. Fakat otoritenin hizmetkarı olan, kendi öz gayesini ve bu gayenin 
gerektirdiği faaliyeti göstermeyen üniversite de söndü.  

Üçüncü ihtimal, öğretim, ilmi araştırma ve yönetim muhtariyetinin 
üniversite için ilerleme prensibi olarak kabul edilmesi idi. Fakat bu zordu. Devlet 
sadece kendi otorite ve menfaatlerini ön planda tutan zahiri bir kuvvet olarak 
kaldıkça, ilmin ideal kuvveti ona yabancı kalmaya mahkumdu. Böyle bir devlet ilme 
bir şey veremezdi. Ama bu üçüncü ihtimal için de zemin hazırdı. İki yüz yıl önce 
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atılan canlı maya tutmuştu. Çünkü devlet de artık yaratıcı fikirlerin, zeka ve moral 
enerjilerinin mümessili olmaya doğru adım atmıştı. Devlet, hakikatin peşinden koşan 
moral ve ideal kuvvetlere istinat eder, vatandaşların hür faaliyetini kendi idari ve 
siyasi fonksiyonuna ortak ederse, ilmi de bu ideal kuvvetlerden biri olarak kabul 
eder ve içine alabilirdi.  

Gerçekte de bu öyle oldu. Fakat tasrih edeyim ki çok yıllar önce oldu. 
Üniversite zihniyetinde mukadder olan değişiklik de işte o tarihlerde başlar. Eski 
üniversitenin iki esaslı fonksiyonundan biri, ilmin nakli, yeni üniversitede de 
muhafaza edildi; fakat ikincisi değişti. Yeni üniversite, eski üniversite gibi eskiyi 
devam ettirmek isteyen alim tipi yetiştirmek amacını gütmüyor, yeni hakikatler 
peşinde koşan araştırıcı ilim adamları yetiştirmek istiyordu. İşte modern 
üniversitenin anayasası budur. 200 yıl önce üniversite statülerine girmiştir. O 
zamandan beri her üniversite hocasının aynı zamanda bir araştırıcı olması, kendine 
emanet edilmiş olan öğrencileri ve yardımcılarını da araştırıcı, yaratıcı bir insan 
olarak yetiştirmesi lazımdır. Çünkü ilim, bilindiği gibi, kendi iç şart ve zaruretlerine 
göre durmadan ilerleyen, organik olarak gelişen bir bütündür. İlmi faaliyetlerin 
vahdetini vücuda getiren müessese de üniversitedir. Onu oluşturan fakültelerde 
temsil edilen disiplinler, kendilerine düşen sahadaki yaratıcı fikirlerin 
mümessilidirler ve ahenkli olarak o vahdet içindeki yerlerini alırlar. İşte bizim genç 
üniversitemiz de modern bir üniversitedir. Fakat onun yukarıda işaret ettiğim büyük 
talihi yalnız bu değil, inkılabımızın eseri olmasıdır.  

İstiklal savaşı bittikten sonra memleketin iç kalkınmasına ve bu 
kalkınmanın bağlı bulunduğu hareketlere girişildiği zaman, inkılap her yolda ilme 
sarılmayı esas bildi. Memlekette ilmin değerinin anlaşılmasını inkılabımızla başlar 
saymayı doğru bulmayanlar olabilir. Ancak her değerin bilinmesi, aksiyonda ona 
bağlanmakla, gerçek şekilde bağlanmakla olabilir. İlmin kadrini bilmek, bütün hayat 
aksiyonlarında ilmin metotlarına ve telkinlerine uymakla olur. Hakikati söylemek 
lazım gelirse, inkılaba tekaddüm eden devirlerdeki içtimai aksiyonlarımız ilme tam 
bir bağlılık ifade etmediği gibi rasyonel de değildi. Cemiyetin ilimden başka 
mürşitleri de vardı. Bu sebepledir ki, ilim, faaliyetlerimiz arasında almakta haklı 
olduğu değeri ve mevkii alamamıştı. İnkılap bir defa geniş ölçüde prensiplerin 
tayinine lüzum gördü. Sarih olarak medeniyet yolundaki istikametimizi bilmek ve 
belirtmek icap ediyordu. Maziye ait hiç bir değeri ve yine mazide vaki hazırlıkların 
hiç birini inkar etmeksizin, tebcil ederek diyebilirim ki inkılap, evvela  medeniyet 
yolundaki istikametimizi tayin etmekle ilme layık olduğu ehemmiyeti vermiştir.  

Memleket değerlerinden herhangi birini işlemek, her türlü teşkilatı kurmak 
bahis konusu olduğu zaman, o işin en ileri ilim mümessillerine müracaat bir esas 
olarak alındı. Mesela ilmi faaliyetin icap ettirdiği istatistik işlerine büyük ehemmiyet 
verildi.  

İçtimai bünyemiz bir seri inkılapları icap ettiriyordu. Yeni hukuk esaslarına 
ihtiyacımız vardı. Bunun için gerekli kanunlar yapıldı. Fakat yeni hukuk fikirlerini 
işleyecek, milli hayatın hukuk alanındaki ihtiyaçlarını ilmi şekilde görüp tespit 
edecek bir müesseseye ihtiyaç vardı. Hukuk Fakültesi kuruldu. Bu fakültenin 
fonksiyonu sadece seri halinde memur, hakim, avukat yetiştirmek değildi. Milli 
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hukukun temellerini hazırlamak, cemiyet içinde, yurttaşların kendi aralarında ve 
yurttaşlarla kurumlar arasında en salim münasebetlerin yollarını aramaktı. Fakülte 
24 yıllık hayatı içinde binlerce mezun verdi. Bunların hepsi yeni fikirlerle heyeti 
içtima iyemiz içinde serbest veya memur olarak çalışmaya başladılar. Hukuk fikri 
bugün memleketimizde bundan 25 yıl öncesine nispetle çok yer almış 
bulunmaktadır. Hiç bir cemiyet müessesi yoktur ki, kendi bünyesinin hukuki 
taraflarıyla meşgul olacak bir organa sahip olmasın. Milletimizin fertleri de hak fikri 
üzerinde aydınlanmış, cemiyetin en büyük nizamı olarak kanunun mutlak 
hakimiyetine inanmıştır. İnkılap bu türlü müesseseleri kurmamış olsaydı, bugün 
memlekette hukuk fikrinin bu derece gelişmesine imkan tasavvur edilemezdi.  

1936 yılında Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi açıldı. Milli benliğimizin en 
mühim unsurlarından biri olan dilimizin tarihi gelişmesini inceleyerek, öz 
strüktürünü ortaya koymak, kendi bünye ve zevkine yabancı kelime ve kaidelerden 
kurtararak kendi hayatiyet nizamı içinde gelişmesini sağlamak, onu muasır Türk 
tefekkürünün kolay ve rahat bir ifade organı haline getirmek, bu fakültenin 
vazifelerinden biri idi. İkinci bir vazifesi de tarihimizin derinliklerini ilmin ışığı ile 
aydınlatmak, bize milli şuurumuzun kaynaklarını tanıtmak idi. Bir başka vazifesi de, 
yurdumuzun tabii varlığını ilim gözüyle tanımak ve onun bağrında gizlediği 
hazinelerin kapılarını şimdiye kadar ondan layığıyla faydalanmış olan milletimize 
açmaktı. Sonradan açılan Felsefe zümresi ile, milli tefekkürümüzün sentezini 
yapmak da bu fakültenin vazifeleri arasına girdi. Alnında büyük Atamızın "Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir" vecizesi yazılı olan bu Fakültemiz de şimdiye kadar birçok 
aydın Türk genci yetiştirmek ve üzerine düşen ödevleri tamamıyla başarabilmek için 
bir yandan kendini techiz etmek, bir yandan da faaliyet sahasına düşen ilmi 
araştırmalar yapmak ve bunları kitaplar ve dergilerle yayınlamak suretiyle yerine 
getirmeye çalışmaktadır.  

İnkılabımızın büyük davalarından biri de milli iktisadımızı kalkındırmaktı. 
İstiklal Savaşı’ndan sonra Milli Hükümet, iktisadiyatı çökmek üzere olan bir vatan 
devraldı. İnkılap, milli iktisadiyatımızın dayandığı temellerden en mühiminin ziraat 
olduğunu ve modern ziraatın tamamıyla bir ilim işi olduğunu anlamakta gecikmedi. 
1933 yılında Yüksek Ziraat enstitüleri kuruldu. Bu müessese, Ziraat Teknolojisi, 
Orman, Veteriner ve Tabii İlimler Fakülteleri’nden terekküp ediyordu. Bu 
fakültelerin vazifesi bir yandan müspet bilgili meslek adamları yetiştirmek, bir 
yandan da girişilecek zirai kalkınma hareketlerinin gerektirdiği ilmi ve temel 
araştırmaları yapmaktı. Ziraat Enstitüsü’nü oluşturan fakültelerin her biri, öğrenim 
sahasında da, ilmi araştırma sahasında da şimdiye kadar memlekete çok hayırlı 
hizmetler etmiştir. Bu fakültelerden yetişen genç Ziraat ve Orman mühendisleri, 
Veterinerler bugün memleketin her köşesinde yayılmış, serbest veya devletin 
hizmetinde başarı ile çalışmaktadırlar. Yine bu fakültelerin yayınladığı araştırma ve 
etütlerden bugün ziraat, ormancılık ve hayvancılıkta neler yapmamız lazım geldiğini 
öğrenmiş bulunmaktayız.   

Tekniğin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, kainatın özünde bulunan 
enerjinin insan zekasına ram olduğu bir devirde yaşıyoruz.  
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Bugün ileri memleketlerde çocuklar doğrudan doğruya teknik bir dünya 
içinde doğup büyüyorlar. Bir düğmeye dokununca ortalığın aydınlandığını, bir 
düğmeyi çevirince evlerinin ısındığını, başka bir düğmeye dokununca dünyanın en 
uzak bir köşesinde konuşan insanları görüyor ve işitiyorlar ve ister istemez müspet 
ilim terbiyesi veren bir muhit içinde yetişiyorlar; müspet ilimlerin faziletlerini küçük 
yaştan anlıyorlar. İnkılap, memleket çocuklarını bu nimetten mahrum edemezdi. 
Memleketimizde spekülasyona müsait ve bundan dolayı da belki daha cazip olduğu 
için manevi ilimlerin seviyesi, müspet ilimlerinkinden belki az üstündür. 
Memlekette müspet ilimleri öğretmek, yaymak ve bu ilimleri muasır ilmin 
gerektirdiği seviyeye ulaştırmak için harbin en dağdağalı ve milli gailelerin en çetin 
olduğu bir zamanda, 1943 yılında, Fen Fakültesi açıldı. 

Vatandaşların sağlık durumlarını daima kontrol altında tutmak, iklimimizin 
icabı sürekli veya mevsimin icabı vakit vakit baş gösteren ve harp sonrası yabancı 
memleketlerde içtimai sefaletin sebep olduğu ve memleketimize de bulaşmak ve 
süratle yayılmak istidadını gösteren hastalıklarla savaşmak için aydın Türk hekimleri 
yetiştirmek üzere 1945 yılında Ankara Tıp Fakültesi açıldı.  

Böylece yalnız inkılap hareketlerimizin değil, hükümetimizin ve bayındırlık 
hareketlerinin de merkezi olan Ankara, yavaş yavaş memleketin bir ilim ve irfan 
merkezi haline de getirilmiş oldu.  

Bu müesseseler yan yana, fakat kendi başlarına ve kendi istikametlerinde 
temsil ettikleri ilmi disiplinleri geliştirmeye uğraşıyorlardı. Fakat aralarında bir 
irtibat, içten bir bağ yoktu. Bunların birbirlerine sıkı sıkıya sarılmaları, organik bir 
bütün teşkil etmeleri lazımdı. 1946 yılında Büyük Millet Meclisimizin çıkardığı 
4936 sayılı kanunla, ilkin Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen, Hukuk ve Tıp 
Fakülteleri’nden mürekkep bir üniversite kuruldu. Böylece Ankara Üniversitesi eski 
ve şerefli bir maziye sahip olan İstanbul Üniversitesi ile genç Teknik, 
üniversitemizin yanında yerini almış bulunuyordu. Bir yıl sonra Ziraat ve Veteriner 
Fakülteleri de bu camiaya karıştılar. Bu fakülteler yeni katıldıkları ilmi bütün içinde 
şerefli yerlerini alırlarken ne yadırgandılar, ne de kendilerini yadımsadılar. Zaten her 
ikisi de aynı espri ile kurulmuş, aynı espri içinde serpilip gelişmişlerdir. Üniversite 
ilmi faaliyetlerin organik vahdetini vücuda getirdiği için, böylece her fakültenin bu 
vahdet içinde kendine has ruhla yerini ve üzerine düşeni, şuurlu olarak alması, 
kendinin de öteki kardeş fakülteler gibi müşterek ve yüksek bir gayenin emrinde 
olduğunu duyması sağlanmış oluyordu. Az önce andığım 4936 sayılı kanunla Büyük 
Millet Meclisimiz, yalnız Ankara Üniversitesi’ni kurmuyor, aynı zamanda bütün 
üniversitelerimize öğretim ve yönetim muhtariyetini de bahşediyordu. Burada 
belirtmek isterim ki, üniversitelerimize öğretim ve yönetim muhtariyeti, geniş bir 
anlayışla doğrudan doğruya milli iradenin tecelligahı olan Büyük Millet Meclisimiz 
tarafından verilmiştir ve bu oldukça uzun süren tarihi bir vetirenin mahsulüdür. 
Üniversitemiz şükranla bunun kadrini bilecektir.   

Kadirşinaslık, fertleri olduğu kadar müesseseleri de yükseltir. Cumhuriyet 
idaresinin öteki milli eğitim müesseselerimize olduğu gibi üniversitelerimizin 
yeniden düzenlenmesi için sarf ettiği emekleri ve bu hususta milletimizin gösterdiği 
büyük fedakarlığı buradan tebcil etmek isterim. Üniversitelerimizin tekamül tarihi, 
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inkılap tarihimizin şerefli bir sahifesini teşkil edecektir. Millet ve memleketimiz için 
o kadar hayırlı sonuçlar verecek olan bu muazzam eserin ilk tohumunu atan Atamızı 
burada rahmetle ve bin minnetle anarım.  

Üniversitemiz fakültelerinin çoğunu uğurlu elleriyle açan ve üniversitemize 
muhtariyet verildikten sonra da inkişaf ve tekamül seyrini daima teşvikkar bir alaka 
ile takip eden, ders yılı başı törenlerimize her yıl şeref veren, yeni seçim döneminde 
üniversitemize kadar teşrif ederek yeni seçilmiş olan senatomuzu tebrik ve 
üniversitemizin hayırlı geleceğine bağladıkları güzel ümitlerini açıklayarak 
üniversitemizi taltif buyuran Sayın Devlet Başkanımız İnönü'ye daima saklı 
tutacağımız şükran duyguları buradan da sunarım. Üniversitemizin eski hocalarından 
Sayın Başbakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımıza üniversitemizin büyük dertlerine bulmak vaadinde bulundukları 
çarelerden dolayı da teşekkürler ederim. Üniversitemize her vesile ile yardım ve ilgi 
gösteren Hükümet adamlarımıza, memurlarımıza da teşekkürler ederim.  

Muhtar üniversitemizin kuruluş tarihi mesut bir tesadüfle memlekette geniş 
ölçüde demokrasi rejiminin uygulandığı bir zamana rastlar. Üniversite gençlikte 
milli şuurun yükselmesine hizmet ettiği kadar, onlara hakları olan hürriyetin karar ve 
ölçüsünü bizzat kendilerinin tayin etmelerini de öğreten bir müessesedir. 
Üniversitenin bu bakımdan taşıdığı yüksek manayı belirtmek için şimdi içinde 
yaşadığımız zamandan daha elverişli bir zamana rastlanacağını sanmıyorum. 
Milletçe sarıldığımız demokrasi davasına da üniversite, çatısı altındaki ilmi hayatla, 
demokratik hayatın en tipik misalini vermek suretiyle hizmet edecektir. Çünkü ilim, 
ferdin indi iddiası değil, üzerinde her salahiyetlinin fikrini söylediği büyük beşeri 
mevzudur. Üniversite, bu mevzuun bu zihniyetle incelendiği yerdir. Hayatla her 
türlü hadise üzerinde tartışılırken takip edilecek yol, ilimde hakikati bulmak için 
tutulan yolun ayni olmak lazım gelir. Onun için memlekete objektiflik ruhu 
üniversiteden yayılacaktır.  

Demokratik bir rejimde bütün beşeri kuvvetlerin nabzı milletle atar. 
Bundan dolayıdır ki devletimizin üniversiteye beslediği müşfik fikirleri ve ümitleri, 
millete maletmeye, üniversiteyi millete aziz bellediği müesseselerden biri olarak 
saydırmaya çalışmak lazımdır. Şüphesizdir ki bu, üniversitenin kendi üstüne düşen 
bir iştir. Naçiz fikrimce modern üniversitelerin en büyük zaferi, kendilerini millete 
mal ettirmiş olmalarıdır. İleri memleketlerin çoğunda, üniversitelerin çoğunu 
doğrudan doğruya milletin kendisi kurmakta, bütün giderlerini o ödemektedir.  

Bu vesile ile şunu huzurunuzda şükranla belirtmek isterim ki, bizde de 
üniversite mevzuu vatandaşlarımızın yakın ilgilerini çekmeye başlamış 
bulunmaktadır. Bu ilginin ilk ve güzel örneğini sayın hemşehrimiz Vehbi Koç 
vermiştir. Vehbi Koç bir milyon liraya malolacak olan modern bir öğrenci yurdu 
yaptırıp, teçhiz ederek üniversitemize hediye etmiştir. Kendilerine üniversite ve 
öğrenicilerimizin şükranlarını huzurunuzda sunmakla bahtiyarım.  

Yukarıda belirttiğim gibi modern üniversitenin ana kanunlarından birisi, 
yeni ilmi hakikatler peşinde koşan araştırıcı ilim adamları yetiştirmektir. 
Üniversitelerde yapılan ilmi araştırmalar, mensup oldukları memlekete ve çok defa 
memleket sınırlarını aşarak insanlığa maddi manevi yeni değerler kazandırmak için 
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yapılır. Onun için ileri memleketlerde sosyal ve iktisadi hayatla üniversite hayatı pek 
içli dışlı olmuştur. İki taraf birbirlerinin isteklerini anlamaya, birbirlerini 
desteklemeye çok itina ederler. Bu karşılıklı alaka iki taraf için de çok hayırlı 
neticeler vermiştir. Bu cümleden olarak ileri memleketlerin üniversitelerinin 
çoğunda, hassaten her çeşit endüstrisi yeni kurulmakta, tarım, madencilik, 
ormancılık ve bunların sanayiinin modernize edildiği memleketlerin 
üniversitelerinde, memleket iktisadını ilgilendiren meseleleri araştırmak için iş 
adamları, fabrikalar ve diğer iktisadi müesseselerin finanse ettikleri araştırma 
enstitüleri kurulmuştur. Bu enstitülerin vazifeleri, ilgili olduğu iktisadi faaliyet 
branşında teknik ilerlemeleri sağlamaktır. Herhangi bir iktisadi faaliyette teknik bir 
ilerleme de endüstri, ziraat, ticaret velhasıl milli iktisat yararına mevcut vasıta ve 
tesislerin mükemmelleşmesi, yeni usul ve cihazların bulunması ile olur. Amacı bu 
olan bir ilmi araştırma, şüphesiz doğrudan doğruya iktisadi faaliyetlerin, endüstrinin 
işidir. Her çeşit ekonomik faaliyeti temsil eden müessesenin de kendi ihtiyaçlarından 
beliren meseleleri incelemek, araştırmak için özel laboratuvar ve enstitüleri vardır. 
Bu araştırmalarla üniversite araştırmaları arasında bir fark bulunduğu ileri sürülebilir 
ve üniversitede yapılan ilmi araştırmaların "mahs" olduğu, yani ilmin kendisi için 
yapıldığı, ötekilerin belli bir amaç güttüğü söylenebilir. Fakat her türlü ilmi 
araştırmanın mevcut bilgi ve görgüyü derinleştirme ve genişletmeye yaradığı için 
belli bir amacı vardır. Ve bunların da ilmin şubesine göre, manevi veya maddi değer 
yarattığı için er geç bir uygulamaya temel olmaları mukadderdir. Fakat ayrıca, 
üniversiteyi kuran ve işleten milletin, üniversiteden kendisine ne gibi kıymetler 
kazandırdığını sormaya da yerden göğe kadar hakkı vardır. Milli ekonomisinin 
seviyesi düşük olan, bu seviyeyi ileri memleketlerin seviyesine çıkarmak isteyen 
memleketlerde, üniversite enstitülerine düşen ilmi araştırma ödevleri çok büyüktür. 
Ekonomik kalkınmanın da baş şartı bilgidir. İlerlemeyi sağlayan yenilikler ancak 
bilgi ile olur. Bugün bizim istihsal şubelerimizin çoğu, tarım, madencilik, 
ormancılık, hayvancılık, bunların teknoloji ve endüstrisi ve endüstrinin bizzat 
kendisi, bir ayağı müspet ilimlere, bir ayağı iktisada dayanan bir köprüye benzerler. 
Bu köprünün sağlam kurulabilmesi, ayaklarının dayandığı temellerin sağlamlığına 
bağlıdır. Onun için üniversitemizin pratikle işbirliği etmesi, cemiyetimizin ve milli 
iktisadımızın zaruretlerinden doğan meseleleri ilmi araştırmalarının ön safına alması 
çok yerinde olur. İlimden başka bir şey olmak istemeyen "mahs - i ilim” 
zamanımızda artık romantik bir mahiyet almıştır.  

Cumhuriyet Hükümeti kendi fonksiyonları arasında üniversiteye mümtaz 
bir yer ayırdığına göre, devletin girişeceği her türlü kalkınma hareketlerinin 
gerektireceği etüdler ve ilmi araştırmalarda elinden geldiği kadar ona muin olmak da 
üniversitenin en mümtaz vazifelerinden biri olmalıdır. Memleketimizde yenilik 
araştırmalarından çok önce kurma, hazırlama ve uygulama çeşitlerine giren ilmi 
araştırmalara çok, pek çok ihtiyaç vardır. Başka memleketlerde belli amaçlarla 
yapılan ilmi araştırmalar sonuçlarının hazır olduğu gibi bizde uygulanmasına imkan 
yoktur. Bilindiği gibi ilmi araştırmalar daima zamanla mekan denen iki faktöre ve bu 
iki faktörün sayısız kombinasyonuna bağlıdırlar.  
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Sayın misafirlerimiz:  

Bu ders yılı başında Ankara Üniversitesi’nde bir İlahiyat Fakültesi açılmış 
bulunmaktadır. Bu fakülte de, üniversitenin, milli ihtiyaçlarımızı cevaplandırma 
görevini yerine getirmek üzere kuruluyor. Yüksek din alimleri yetiştirmek, dini 
etütlere ilmi bir merkez olmak, bu ara da İslamiyet’in ana prensiplerini ortaya 
çıkararak onu her türlü batıl itikatlardan sıyırıp tam özü ile meydana koymak, 
fakültenin vazifesi olacaktır. Bir hayat gerçeği olan din de hayat ile birlikte tekamül 
etmek ve yeni hayat oluşları karşısındaki vaaz’ını tayin etmek gerektir. Bu tekamül 
ve tayin indi mülahazalarla değil, hayat hakkında reel ve ilmi bir görüşten sonraki 
metafizik izahlarla sağlanacaktır. Hiç değilse bu daim yüksek mensupları olacak 
Alimler için bu bir zarurettir. İlmi gerçeklerin inkar ve istihfafına sapmadan bu 
gerçekleri, tanıdıktan sonra varılan dini ruh, büyük, aydınlatıcı derin bir kuvvet 
olabilir. Bu itibarladır ki, lise öğrenimi üzerine kurulacak bir ilahiyat tahsilinden 
memleket fayda görecek, dini olanla olmayanı birbirinden ayırt edecek alimler 
buradan yetişecektir. Geçen asırlarda fertlerin yaptığı dini izahları ve reformları 
bugün hayatın kendisi, cemiyet yapmaktadır. Bu vakıaları müşahede ve tespit etmek, 
gerekli hallerde rehberlik  vazifesini görmek, uyanık bir dini müessesenin işidir. 
İlahiyat Fakültemiz bugün içinde bulunduğumuz şartların tabii bir ilcası olarak 
doğmaktadır. Ve inşallah üzerine aldığı vazifede muvaffak olacaktır.  

Üniversitemiz 1948 - 1949 ders yılında çalışmalarına normal bir şekilde 
devam etmiştir. Bu münasebetle şunu kaydetmek isterim ki, bu ders yılı içinde 
doktora ve doçentlik namzetlerinin sayısı artmış, bunlardan imtihana girenlerin 
hazırladıkları ilmi araştırmalar jürilerin takdirine mahzar olmuştur. Fakültemizin 
öğretim kadroları doçentlikten profesörlüğe yükseltilen ve yeni alınan doçentlerle 
takviye edilmiştir. Bundan başka bütün fakültelerin klinik, kitaplık ve laboratuvarları 
üniversite bütçesinin verdiği imkanlar nispetinde geliştirilmiştir.  

Geçen ders yılı içinde Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçenti Nusret 
Sungu'nun ölümü bütün üniversite ailesini keder içinde bırakmıştır. Kendisine büyük 
ümitler bağladığımız bu değerli arkadaşımızın hatırasını huzurunuzda hürmetle anar 
ve ona Tanrı’dan rahmet dilerim.  

Fakültelerimizin bazıları bina, öğretim ve araştırma araçları bakımından 
henüz kuruluş, bundan dolayı da üniversitemiz hala oluş safhasındadır. Kuruluş 
safhasını kısa zamanda bitirmesi ve üniversitemizin kendisinden beklenen ödevleri 
tam manasıyla başarabilmesi, başlıca meselemizi teşkil etmektedir.  

Fakültelerimizin bazıları için yeni binalar yaparak gelişme şartlarını 
hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bugün imkanlarımız onu icap ettiriyor ki, yeni 
kurulan bir enstitü veya fakülteyi, başka maksatlar için hazırlanmış olan bir binaya, 
bir katına veya bir köşesine sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir durumun 
üniversitemizin gelişmesine ne kadar sekte verdiği, her gün yeniden belirmektedir.  

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizin kitaplığı yapılamamıştır .  

Fen Fakültesi kurulduğu günden beri, Gazi Eğitim Enstitüsü’nün bir 
köşesinde inkişaf imkanlarından mahrum, türlü sıkıntılar ve güçlükler içinde 
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vazifesini yapmaya çalışmaktadır. Bu fakülteye şimdiye kadar 4,5 milyon liradan 
fazla harcadık. Eğer fakülteyi vaktinde kendi işine uygun bir binaya sahip 
kılabilseydik, bu fakültenin durumu ve randımanı bugün herhalde başka türlü 
olurdu.  

Tıp Fakültesi, Hıfzısıhha Enstitüsü, Numune ve Gülhane Hastanelerinde 
misafir vaziyetinde çalışmaktadır. Bu fakültelerin öğretim üyeleri ve öğrencileri 
arttıkça, sıkıntıları da o derece artmaktadır. Bu sıkıntıların ortadan kalkması ve adı 
geçen fakültelerimizin normal şekilde gelişmesi, yukarıda da işaret ettiğim gibi 
ancak bina meselelerinin halliyle mümkün olacaktır. Yeni kurulmuş olan bu 
fakülteleri kendilerinden beklenen ilk ve acele hizmetleri görebilmeleri için, teçhiz 
etmek, işler hale getirmek için, sığındıkları binalarda hatırı sayılacak kadar pahalı 
tesis ve tadiller yapmak zorunda kalıyoruz. Bir gün bu müesseseler kendi özel 
ihtiyaçlarına göre düşünülerek yapılmış binalara sahip olunca, misafir oldukları 
yerlerde muvakkaten vücuda getirilmiş olan tesislerin çoğunun ziyan olması ihtimali 
vardır. Fakat asıl ziyan gürbüz doğan müesseselerin serpilip gelişme imkanından 
mahrum kalmaları ve muvakkaten barındıkları yerlerin sıkıntılı şartlarına göre 
alışılan ve yeter derecede verimli olmayan çalışma usullerinin kökleşmesi 
tehlikesidir.  

Önümüzdeki yıllar içinde üniversitemizin şimdiden kestirilebilecek olan 
inkişafını ve imkanlarımızı göz önünde tutarak bir program hazırlayacağız. Bu 
programın konusunu, fakültelerimizin yerleri, hangi istikamette gelişecekleri, benzer 
disiplinler için birkaç fakültenin müşterek olarak faydalanacakları enstitü, dershane, 
laboratuvar, klinik, atölye, kitaplık, müze, botanik ve zooloji bahçeleri, deneme tarla 
ve istasyonları, spor ev ve alanları ve öğrencilerimizin türlü ihtiyaçları teşkil 
edecektir.   

 

Sayın misafirlerimiz: 

Fakültelerimizin geçen ders yılında gördüğü işleri, sizleri sıkmamak için bir 
bir saymadım. Fakat bugün size tebşir edeceğim güzel bir eserimiz var. Bu, 
üniversitemizde üç yıllık çalışmadan sonra ortaya konan müspet başarıların en 
değerlisidir. Bu eser, fakültelerimizin iyi anlaşma ve elbirliği ile çalışması 
neticesinde belirmeye başlayan üniversite şuurudur. Taze bir filiz gibi süren bu şuur 
geliştikçe, kuvvetlenerek bütün fakültelerimize kök saldıkça, üniversitemiz 
yükselecek, dünya üniversiteleri arasında şerefli bir mevki alacak ve milletimize 
borçlu olduğu şükranı  hakkiyle ödeyecektir.  

Bu kadar büyük bir eseri, bu kadar kısa bir zamanda başarabilmiş 
olmamızın bir sırrını da üniversitemizin öğretim ve yönetim muhtarlığı ile kurulmuş 
olmasında aramalıyız. Bu sayededir ki, üniversitemiz doğar doğmaz milli hayat 
içindeki sorumluğunu derinden duymuş ve üzerine düşeni ona göre alarak kısa 
zamanda bu neticeyi elde edebilmiştir.   



 53 

Sayın meslektaşlarım: 

Sizin vefalı gayret ve himmetinizle üniversitemiz kemal yolunda süratle 
ilerlemektedir. Üç yıldır uygulamakta olduğumuz kanun, sağlam temeller üzerinde 
üniversite binamızı yükseltmektedir. Fakat bu binanın içinde canlanan ve bütün 
memlekette hayır saçacak olan ruhu siz yarattınız. Üniversitemiz yaşlandıkça sizlere 
daima minnettar kalacak ve bugün atmakta olduğunuz tohum, güzel meyvelerini 
verdikçe memleket sizi hayırla anacaktır.  

 

Sayın doçent arkadaşlarım: 

Çok yakın bir gelecekte üniversite bütün sorumluluğu ile sizlerin acar 
ellerinize emanet edilecektir. Konuşmamın başında açıklamaya çalıştığım modern 
üniversite zihniyeti ile yüreklerinizi doldurarak bu büyük sorumluluğa hazırlanınız. 
Zaman ve nizam insanı kariyerin en yüksek mertebesine çıkarabilir. Fakat hiç bir 
faktör, eğer öyle yetişilmemişse, insanı araştırıcılığa yeni hakikatlerin bulucusu 
olmaya namzet kılamaz. Şuna da dikkat etmelisiniz ki, araştırıcı ilim adamı demek, 
dar bir konunun sekter muhafızı demek de değildir. Kendi özel ihtisas şubesini ilmin 
mihrakı sanan, onda genel olanı seçmeyen iyi hoca olamaz. Üniversitemiz sizin 
yetişmeniz, olgunlaşmamız için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Hepiniz bir yol 
sıra ile kendi ihtisas şubelerinizin en iyi mümessili tanınan Batı üniversitelerini 
görmeli ve çalışma usullerini incelemelisiniz. Bunun, üniversitemizin yetersizliğinden 
veya imkanlarının bugün için mahdut bulunmasından lazım geldiği sanılmasın. En 
ünlü üniversitelerin hocaları bile vakit vakit kısa surelerle başka üniversitelerde 
bulunan yeni çalışma metotlarını görmek, yeni gelişen rasyonel bir çalışma havasını 
teneffüs etmekten müstağni kalamazlar.  

Bizim arzumuz, sizin yalnız kuvvetli olarak yetişmeniz değil, ayni 
zamanda, eylemli eylemsiz, sayınızın bereketle artmasıdır. Umarım ki, yakın bir 
gelecekte memleketimizin başka köşelerinde de fakülte ve üniversiteler açılsın ve 
sizler o zaman taze ve temiz heyecanlarınızla onların kurucuları olasınız. 

 

Sayın Asistan arkadaşlarım: 

Sizler de üniversitemizin ümit dolu geleceğisiniz. Bugün ders ve 
tatbikatlarda hocalarınızın en yakın yardımcısı olarak gösterdiğiniz gayretten 
üniversitemiz çok hoşnuttur. Sizin de meslek ülkünüz, doçent arkadaşlarımızınkinin 
tıpkısı olsun.  

 

Aziz üniversiteliler: 

Şimdi sizinle konuşacağım. Üniversitenin manası, “heyeti umumiye”dir. 
Fakat bu aslen, ilimlerin heyeti umumiyesi değil, öğretim üyeleriyle öğrencilerin 
heyeti umumiyesidir. Üniversite bir bütün olduğuna göre, siz bu bütünün yarısısınız. 
Bunu anlatmak içindir ki, sizi üniversitemizin şeref sahnesinde hocalarınızın yanına 
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çıkardım ve bununla üniversitemizin taşıdığı yüksek şeref ve haysiyeti her yönden 
korumak ve yükseltmek sorumluluğunda ortak olduğunuzu hatırlatmak istedim.  

Aziz üniversiteliler, bizim güzel, çok güzel bir vatanımız var. Tarihin her 
türlü tecrübesini geçirmiş, faziletli, kahraman bir milletin çocuklarıyız. Her zaman, 
hele dünyanın bu karışık devrinde bunları düşünmek, fert olarak, millet olarak bizim 
için en büyük kuvvet kaynağı olduğunu size bir kere daha hatırlatmak isterim. 
Muvazenesini kaybetmiş, çeşitli tehditler altında, türlü ideolojilerin rüzgarında 
sarsılan bugünkü dünya içinde terk gençliğine hakiki vazifesini bu iki realite 
verecektir.  

Bir vatanı olmak, insani mesut edici bir şeydir. Fakat unutmayınız ki, bir 
vatanı olmak sadece övünmek için değildir. Bu saadetin yanı başında çetin 
mükellefiyetler de vardır. Bunların şüphesiz en mühimmi, ona sadık ve sahip 
kalmaktır. Fakat bu da yetişmez. Ayrıca onu daha mamur daha mesut etmeye de 
çalışmak lazımdır. Bir zamanlar o kadar mesut olan, refah ve mamurluğu ile gurur 
duyan, yurtları, kendi vatanlarının refah ve mamurluk derecesine varamamış olan 
milletlere vakit vakit yukarıdan bakan Avrupa milletlerinin bir cihan harbinin 
sonunda harap olan memleketlerinde nasıl yeis içinde çırpındıklarını gördük Halbuki 
bizim, vatanımıza sadık kalmak için asırlarca dövüşmekten, onu, özlediğimiz gibi, 
imara elimiz değmedi. İşte ikinci vazifemiz budur. Üzerinde yaşadığımız toprağı bir 
medeniyet ocağı haline getireceğiz. Biz yapıcı bir nesil olacağız. Her günkü 
ilerleyişimizi, ertesi gün geçmeye çalışacağız. Ancak böyle devamlı bir çalışma ile 
vatanımızı daha mamur bir hale getirebilir, gelecek nesillerin saadet ve emniyetini 
sağlayabilirsiniz. İnsan düşüncesinin ufku geniştir; fakat yolunuzu, o kadar çok 
övünülecek hatıralarla dolu olan tarihimiz ve milletimizin hiç birinize meçhul 
olmayan ihtiyaçları çizmiştir. Ahlaklı, temiz ruhlu, çalışkan olun. Bu memleketin 
malısınız. Bu memleketin insanı olarak yetişecek, bu memleketin insanları için 
çalışacaksınız. Büyük dünya ailesinin esaslı bir cüz'ü olmak, sizin gayretinize, 
üzerinize düşen ödevleri alışınıza bağlıdır. Geleceğin Türkiye’si, bilin ki, sizin 
isteğiniz, tam ve sadece sizin istediğiniz gibi olacaktır. Zekanın ve ilmin büyük ve 
tatmin edici dünyasında kalın. Kendi kendinizi yaratmak için öğrenin ve öğrenmek 
için paha biçilemeyecek olan bu yıllarınızı asla günlük politika fikirleri uğrunda 
harcamayın. Bilin ki, sizin için tek bir ideal vardır. Bu memleketin maddi manevi 
bütün varlığını ilmin gözüyle görüp değerlendirmek, bu memleketi feragat ve 
fedakarlığın en harikuladesi pahasına size emanet eden ecdadının evladı olmak.   

Sizin öğrenci, bizim hoca olarak gelecek yıllar içindeki bütün gayretlerimiz, 
üniversitemizin ilmi hüviyetinin yükseltilmesine ve milli realitelerimizin incelenip 
işlendiği bir merkez haline getirilmesine matuf olacaktır.  

Dördüncü ders yılımızı, üniversitemiz ve milletimiz için uğurlu olması 
dilekleriyle açıyorum. 
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1950 -1951ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

 Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Sayın Misafirlerimiz, Sayın 
Meslektaşlarım, Aziz Öğrenciler: 

 

Milletimizin manevi ve fikri varlığının  sembolü olan üniversitelerimiz de 
yeni ders yıllarının açılışı, yalnız üniversite ailesi içinde değil, milli hayatımızda da 
sevinç ve ilgi ile beklenen bir hadise olmaktadır. Üniversitelerimize karşı milletçe 
beslenen bu ilginin kökleri yeni sürmüş değildir, çok derindedir.  

Bizim milletimiz ilmi daima aziz bellemiş, eskiden de uzun zaman birer 
ilim ve irfan merkezi olan üniversiteler kurmuştur. Onların en genci ve hayırlı halefi 
olan Ankara Üniversitesi, bu gün beşinci ders yılına başlıyor. Bu mutlu günümüze 
şeref veren sayın misafirlerimizi, memleketin uzak ve yakın yerlerinden mektup ve 
telgrafla tebrik ve iyi dilekler yollayan üniversitemizin dostlarını teşekkürle 
selamlarım. Bu törenimizde bulunamamaktan duydukları üzüntüyü ve yeni ders 
yılımızın feyizli olması dileklerini bendenize bildiren sayın Cumhurbaşkanımıza 
saygı ve şükranlarımı sunarım.  

Geçen ders yılını açarken burada, sadece bilgin yetiştirmek amacını güden 
eski zaman üniversitesi ile öğretim ve ilmi araştırma vahdet ve hürriyeti temeline 
dayanan yeni zaman üniversitesi arasındaki farkı belirtmiş ve modern üniversitenin  
dayandığı temeli bir buçuk asır önce dini, siyasi ve iktisadi tahakküm zihniyetine 
karşı açılan amansız bir mücadele ile elde ettiğini, bu itibarla modern üniversitenin 
gerçek demokrasisinin öz evladı olduğunu açıklamıştım. Onun için modern 
üniversite müessesesinin ilkin bu hüviyeti ile vazifesi üzerinde kısaca durmak 
isterim.  

Modern üniversitenin vazifesi şöyle tarif edilir: İlmi araştırmalarla erişilen 
mücerret hakikatleri öğretmek suretiyle insana hizmet etmek. Bu tarifte görüldüğü 
gibi, insan ve hakikat öğretmek gibi iki mühim unsur vardır. Bu iki unsuru 
açıklayayım. Aslında eski üniversite, insanla tabiatın bir bütün olduğu düşüncesine 
dayanır. Bu düşünce zaman içinde değişiklikler geçirmiş, Ortaçağ üniversitelerinde 
Hıristiyanlık, XIX. asır üniversitelerinde, Hümanizma ideali şeklinde tecelli etmiştir. 
Bugün modern üniversitenin vazifesinde ifadesini bulan insan, yalnız üniversitede 
okuyan öğrenci değil,  üniversiteyi kuran millettir.  

İkinci unsur hakikat öğretmektir. Bilindiği gibi modern üniversite, 
öğretimle ilmi araştırmayı birbirinden ayrılmayan bir bütün sayar; yani sadece 
öğretim müessesesi değil, aynı zamanda ilmi araştırma müessesesidir. Çünkü ilim 
statik değil, dinamik büyük beşeri bir mevzudur. Öğretimin ilmi araştırma ile el ele 
vermesi, ilmi araştırmaların insanlığa maddi değerler ve refah kazandırmış 
olmasından da değil, modern üniversitenin öğretimi aynı zamanda eğitim telakki 
etmesindendir. Çünkü ilmi araştırma, hakikat ve hürriyete tam bağlılık için, yani 
hakikat ve şahsiyet eğitimi için belki de tek yoldur. Çünkü bir hakikate samimi 
olarak bağlılık, insanı, hür kılar, hiç bir zordan yılmaz, hiç bir insan otoritesinden 
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çekinmez yapar. Onun için bir üniversitenin en değerli eğitim organı, hakikatin sadık 
araştırıcı ve bekçisi olan öğretim üyeleridir. Bir öğrenci için  gerçek bir araştırıcı 
olan hocasının yaratıcı faaliyetinin verdiği canlı misal kadar müessir olan bir şey 
yoktur. Laboratuvar ve seminerlerde ilmi araştırmalara katılan bir öğrenci, ilkin 
gayesini, mahiyetini anlayamadığı bu çalışmalarla, kendisinden kritik düşünme ve 
düşündüklerini deneyerek, tatbik ve tahkik ederek bizzat kendi şahsiyetini 
yetiştirmekten başka bir şey istenmediğini çok geçmeden anlar. İşte modern 
üniversitenin ilmi araştırmayı öğretimle bir bütün sayması, ilmi araştırmayı 
öğretimin emrine vermesi bundan dolayıdır. Bazıları üniversitenin bir eğitim 
müessesesi olmadığını ileri sürerler. Böyle bir iddia, üniversitenin muayyen bir 
eğitim sistemini tayine hakkı olması bakımından doğru olabilir. Çünkü bir 
memlekette genel eğitim sistemini milletin sosyal ideali tayin eder. Üniversitenin 
uyacağı, güdeceği eğitim sistemi, milli iradenin tespit ettiği eğitim sistemidir. Türk 
inkılabının çocuğu olan Ankara Üniversitesi’nin eğitim sistemi, burada sırası iken 
söyleyeyim ki, milli idealimizden ve inkılabımızdan mülhem olan eğitim sistemidir 
ve bu halde de, istikbalde de hep böyle olacaktır.  

Bu kısa açıklama bizi üniversitenin asil ve hiç bir zaman mahiyetini 
değiştirmeyen vazifelerinden birine yaklaştırmış bulunuyor. Bu vazife, üniversitenin 
mensup olduğu heyeti içtimaiye, ilmi ve objektif metot ve çalışmalarla yoğrulmuş, 
ileride yüklenecekleri resmi ve hususi vazifeleri başarmaya muktedir, içinde 
yaşadığı içtimai muhitin gerçeklerini kavrayan ve onlar üzerinde düşünebilen milli 
ahlak ve faziletlerle seçkin yapıcı insanlar yetiştirmesidir. İleriye bakan ve her 
yönden yükselmek, kalkınmak ve demokratik bir rejim kurmak azminde bulunan 
milletler için üniversitenin bu vazifesinin ehemmiyetini ayrıca belirtmeye lüzum 
yoktur. Çünkü demokratik bir devlet, yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan 
yukarıya, temelden inşa edilebilir. Temeli bütün vatan topraklarına yaslanacak olan 
bu muhteşem binanın, çok pek çok sayıda yapıcı ellere ihtiyacı vardır. Bunu 
üniversite temin eder. Bununla sıkı sıkıya ilgili olan bir konu da, üniversitedeki ilmi 
çalışmalarla elde edilen maddi ve manevi kıymetlerin, üniversite içinde kalmayıp, 
üniversitenin içinde bulunduğu içtimai muhite yayılması, yani millete mal edilmesi 
keyfiyetidir ki, bu dava, bugün dünya üniversitelerini işgal eden iki mühim 
meseleden birini teşkil etmektedir. Bu, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 
dikkatlerini, içinde bulundukları milli hayatın gerçekleri üzerine eğmeleri ve onları 
objektif olarak münakaşa, hatta öğretim konusu haline getirmeleri ve vardıkları 
sonuçları olduğu gibi cemiyetin istifadesine vermeleriyle temin edilebilir.  

Bugün en ileri memleketlerde bile sosyal nizam ve zaruretler, yüksek tahsil 
nimetinden bütün vatandaşların nasiplerini almalarına imkan vermemektedir. Yalnız 
eski demokrasilerde değil, yeni kurulan demokrasilerde bile yüksek öğrenim 
görememiş olan vatandaşların yalnız meslek eğitimleri değil, sosyal ve politik 
eğitimleri de üniversitelere emanet edilmektedir. Bu maksat için üniversitelerin 
nezaret ve idaresinde akademiler, enstitüler kurulmuştur. Bu müesseselerin bir 
kısmı, vatandaşların cemiyet içinde kendilerine iş edindikleri sahalarda gelişmelerini 
sağlamak, mesleki bilgilerini artırmak, onları özel iş sahalarında ün salan büyük 
adamların fikirlerinden ve yeniliklerden haberdar etmek, daha yeni olan bir kısmı da 
yetişkin vatandaşlara sosyal ve politik bilgiler vermek, onları insanlık ve vatandaşlık 
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hak ve hürriyetleri üzerinde aydınlatmak amacını gütmektedir. İskandinavya 
memleketlerinde, Büyük Britanya ve Dominyonlarında, Almanya'da bu 
tecrübelerden çok iyi neticeler alınmıştır. Bugün dünyamızı saran hava sayısız 
meselelerle ağırlaşmış bulunuyor. Çünkü bin bir çeşit sporla, bin bir çeşit kılığa 
giren fikir ve ideoloji tohumlarıyla doludur. Bunların hayırlı olanlarının 
benimsenebilmesi, uğursuzlarının çimlenmesine bile imkan verilmemesi, vatandaşların 
bilgi ve idrak seviyelerine bağlıdır. Onun için bu günün üniversiteleri, yalnız için 
için yanan birer ilim ocağı değil, içinde yaşadıkları sosyal çevrelerin, manevi ilimleri 
temsil eden disiplinlerinin insana müteveccih araştırmaları ile fikri, tabiat ilimlerini 
temsil eden disiplinlerinin milli iktisada müteveccih araştırmaları ile de iktisadi 
kalkınma merkezleridir. Ve onun içindir ki, ileri memleketlerde üniversitelerin 
çoğalması ve memleketin özel karakterler taşıyan bölgelerine yayılması, büyük bir 
itina ile düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.  

 

Sayın bayanlar baylar: 

Modern üniversitenin dayandığı temelin öğretim ve ilmi araştırma birlik ve 
hürlüğü olduğunu belirtmiştim. Açıklamaya çalıştığım vazifeyi başarmakla mükellef 
olan modern üniversite, öğretim ve yönetim işlerini tam bir hürriyet içinde 
başarabileceğini iddia eder ve kendi özü ve işi ile bağdaşamayan her türlü tesirden 
kurtulmuş olmayı, hülasa akademik hürriyeti şart koşar. Buna şu sebeplerden lüzum 
vardır:  

Eski Ortaçağ üniversitesi, hocaların, kendilerini ilme veren alimlerin bir 
derneği idi ve bu dernek, ne mahalli, ne de merkezi bir idareye bağlı idi. Modern 
üniversitenin durumu öyle değildir. Çünkü o, cemiyete sayısız girift bağlarla 
bağlıdır. Milletin en yüksek yetişme müessesesi olan üniversite umumi bir kürsüye 
benzer. Oradan söylenen ve söylenecek olan sözlerle ilgilenen ve bunların kendi 
istekleri yönünde olmasını isteyen iktisadi, siyasi türlü teşekküller bulunabilir. 
Devlet fikri mahs olan totaliter rejimler müstesna, demokratik rejimlerde de siyasi 
partiler ve büyük menfaatler sağlayan ilmi araştırmalar dolayısıyla yakın zamanlarda 
hatta iktisadi teşekküller, kendi isteklerinin üniversitenin ilmi çalışmalarına esas 
teşkil etmesini isteyebilirler. Üniversiteler tarihi, bu hallerin ve neticelerinin acıklı 
örnekleri ile doludur. Bu vakıa, akademik hürriyeti zaruri kılan ve çok şükür artık 
tarihi olan bir sebeptir. Ne bu sebepten, ne de üniversite mahza muhtar olsun diye 
değil, akademik hürriyet, üniversitenin yukarıda anlatmaya çalıştığım tamamıyla 
objektif olan vazifesini yaparken, tek olan hakikat normuna ancak ve ancak tam 
hürriyet içinde bağlı kalabileceği için lazımdır. Üniversite muhtariyetini zaruri kılan 
asıl sebep işte budur. Bundan dolayıdır ki, bir buçuk asır önce demokratik devlet 
müessesesi, yaratıcı ilmin hürriyet içinde hiç bir engele rastlamadan gelişmesini ve 
ileride vazife vereceği istidatlı vatandaşların demokratik bir ruh içinde yetişmelerini, 
sosyal hayatta tedavüle sürülen fikirlerin objektif bir süzgeçten geçirilebilmelerini 
sağlayan ve daima hakikati açıklayan, tarafsız ve akademik hürriyete sahip 
üniversiteler kurmayı ve onları mahiyetleriyle bağdaşamayan her türlü tesirlerden 
korumayı en mümtaz vazifelerinden biri saymıştır. Çünkü bu hürriyetin değil 
zedelenmesinden, hatta incinmesinden doğan zararın kolay ve çabuk giderilemediği, 



 58 

nesiller boyunca sürdüğü acı acı anlaşılmıştır. Bu arada, mali muhtariyeti olmayan 
üniversitenin gerçek muhtariyete sahip olamayacağı hakkında eskiden Batı 
memleketlerinde çok tekrarlanan fikrin de esasında doğru olmadığı belli olmuştur. 
Çünkü üniversite, amme menfaatine hizmet eden bir müessesedir. Vatandaşların 
fikri seviyelerini yükseltmek, istidatlı, liyakatli gençlere yüksek tahsil vermek 
devletin en asil vazifelerindendir. Bu vazifeyi devlet üniversiteye emanet etmiştir. 
Bundan dolayı da bütçesinden daima üniversiteye bir ödenek ayırır. Fakat devletin 
üniversiteye emanet ettiği  vazife, biraz önce de açıkladığım mahiyeti dolayısıyla, 
muhtariyeti istilzam ettirdiği için, mali yardımla üniversite muhtariyeti arasında bir 
ilgi yoktur. Nitekim bu gün Avrupa 'da devlet yardımı görmeyen üniversite de 
kalmamıştır. Şüphesizdir ki, üniversite muhtariyeti bir anlayış meselesidir. Efkarı 
umumiyeyi o anlayışa ulaştırmak da üniversitenin üzerine düşen işlerdendir.  

Fakat akademik hürriyet nedir? Bu sadece üniversitenin kendi başına 
buyruk olması mı demektir? Bence hayır. Çünkü üniversite muhtariyeti veya 
akademik hürriyet demek, üniversitenin politik tesirler dışında kalması, yönetim, 
öğretim ve ilmi araştırmalarının istikamet ve neticelerinin ne olması gerekeceğini 
bildiren aykırı telkinlere uymaması, hiç bir peşin hükme kapılmadan mücerret 
hakikatleri araştırması ve yayması demektir. Acaba bu hürriyetin hiç mi sınırı 
yoktur? Akademik hürriyetin de elbette bir sınırı, ama içten ve derinden bir sınırı 
vardır. Bu sınır o hürriyete sahip olmak iddiasında bulunan müessesenin milli varlık 
içinde yüklendiği sorumluluğu derinden duyabilmesidir. Şu halde üniversite 
faaliyetinin esası, ilmin hürriyet içindeki hayatiyetidir ki, bu da üniversite 
mensuplarının mesuliyet duygularına bağlıdır.  

 

Sayın bayanlar, baylar: 

Buraya kadar ki sözlerim modern üniversite müessesesi için en ehemmiyetli 
telakki ettiğim hususları açıklayarak üniversitemizin vazife ve mesuliyet telakkisini 
belirtmek içindir. Çünkü bizim üniversitemiz de, kuruluş amacı, tutumu ve statüsü 
bakımından modern bir üniversitedir. Fakat acaba üniversitemiz bu işleri başarmaya 
muktedir midir?  

Üniversite mensuplarının, bizim, kendi kendimize her zaman sorduğumuz 
bu suali, burada huzurunuzda da açıkça soracak ve cevaplandırmaya çalışacağım. 
Böyle olmasa da vakit vakit efkarı umumiyede, umumi ve hususi toplantılarda 
üniversitemiz buna benzer suallere muhatap olmaktadır. Evvela şunu belirteyim ki, 
bizim duyduklarımızdan ve okuduklarımızdan, anlayabildiğimiz, üniversitemizin, 
varsa, kusur veya noksanlarını en iyi bilenlerin, yine üniversite mensupları 
olduğudur. Temiz dileklere makrun olan her türlü tenkidi, uyartıcı olduğu için, 
üniversitemiz şükranla karşılamaktadır. İlim objektiftir. En büyük alim bile haklı bir 
delil karşısında eğilir, hatta yaşlanan bir alim de ilmi canlılığını bu kabiliyetine sahip 
olabildiği nispet ve müddetçe muhafaza edebilir. Bu şuurun gelişmesine çalışan bir 
müessesenin müntesibi olarak benim yukarda vazettiğim suale vereceğim cevabın 
samimiyetinden şüphe edilmeyeceğine eminim. Hayır, üniversitemiz yüklendiği 
vazifeyi arzu ettiği gibi başaramamaktadır. Çünkü bir çok bakımlardan başaracak 
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durumda değildir. Fakat hemen ilave edeyim ki, bu mutlu vazifeyi başarmak 
yolundadır ve o yolda imkanlarına göre çok da ilerlemiş bulunmuyor. Geçen ders 
yılını açtıktan sonra da memleketin muhtelif yerlerinden, aydınlarımızdan, 
üniversitemizin fakültelerinde yetişmiş, resmi ve hususi vazifeler yüklenmiş ve 
üniversiteden memlekete gelecek hayra inanmış olan, çoğunu tanımadığım 
vatandaşlardan, içerisinde yabancı dil öğretimi, pratik kurlar, üniversite sitesi, 
botanik ve deneme bahçelerinin kurulması gibi ehemmiyetli meselelere dokunan 
mektuplar ve tavsiyeler aldım. Onlara üniversitemize karşı besledikleri iyi duygular 
için burada teşekkür eder, üniversitemize karşı olan hayır alakalarını devam 
ettirmelerini rica ederim. Üniversitemizin yükselmesi için hiç bir gayretin 
esirgenmediğini temin etmek isterim. Fakat şu hakikati da haber vereyim ki, 
eksikliklerini hissettiğimiz ve hissettiğimiz için de giderilmesine, düzenlenmesine 
kanaat getirdiğimiz şeylerin hepsi mümkün, hiç olmazsa hemen mümkün 
sanılmasın. Üniversitemiz henüz beş yaşındadır. Bu kadar genç olan, daha aranma 
ve kendi kendini bulma devresinde bulunan bir müessesenin sadece bu gün 
başarmaya uğraştığı işler bile takatinin çok üstündedir.  

Üniversitemizin yükselmesi, muasır üniversitelerin seviyesine çabuk 
ulaşması için titiz bir dikkat ve itina ile hazırlanması ve gerçekleştirilmesi gereken 
hususlar ve her yıl taş taş üstüne koyarak yapılması lazım gelen tesisler vardır. 
Onlardan şimdilik en ehemmiyetli saydığım üçünü söyleyeceğim. Bunlardan 
birincisi, üniversite şuurudur. Bunu, üniversitenin yazılı olmayan kanunu diye ifade 
edebilirim. Bu kanunu, üniversite ailesi, yani öğretim üyeleri ve öğrenciler tedvin 
eder. Bu şuur üniversitemizde taze bir filiz gibi sürmüş ve köklerini bütün 
fakültelerimize ulaştırmıştır. Bunu sayın meslektaşlarımın himmetlerine ve öğrenci 
birliklerimize borçluyuz. Üniversite zihniyetine bağlı sayın meslektaşlarımın 
ihtimamlarıyla kuvvetlenecek olan bu şuur, üniversitemizin istikbalini kuracaktır. 
Bu şuura ışık ve yön veren kanunumuzun lüzum gösterdiği tüzük ve yönetmelikler 
hazırlanmıştır. Fakat öyle sanıyorum ki kanunumuzun derpiş ettiği, önceden 
bilinmeyen ve ancak fakültelerin gelişimi ile meydana çıkan meselelerin hepsi henüz 
bir yol olsun devrini tamamlamış değildir. Her mesele, hele gelecek için örnek ve 
gelenek olacak mesele, hususi bir itina ile ele alınmak ve çözülmek zorundadır. 
Fakülte ve üniversite kurullarımızı sabırları tükenmeden gece yarılarına kadar 
uğraştıran ve üniversitemizin geleneğini kuracak olan bu çalışmalarımıza 
önümüzdeki yıllarda da şevkle devam edeceğiz.  

Öğrenci birliklerimizin mümkün olduğu kadar yakından takip ettiğim 
çalışmalarını da burada öveceğim. Bütün çalışmaları,  meselelerini ele alışları, 
objektif tartışmaları ve tartışmalarındaki toleransları, yönetim kurulları seçimlerinde 
kullandıkları demokratik usuller, ciddi gayeler uğrunda gösterdikleri birleşme 
zihniyeti ve bu birleşmeyi gerçekleştirebilmeleri, öğrencilerimizin üniversitede bağlı 
kalacakları esasları iyi anladıklarını göstermektedir. Ancak bütün bu çalışmaların 
kendilerine unutturmamasını istediğim bazı şeyler de vardır. Bildiğimiz gibi 
üniversite ve ilim hayatı, her şeyden önce, insanın kendini, kendi çabalarıyla 
kurması demektir. Çünkü şahsi ilgi ve çalışmaların yerini tutabilecek hiç bir yetişme 
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vasıtası bu güne kadar keşfedilmiş değildir. Bu sebepten, bu gayretlerinde de onlara 
yardımcı ve rehber olmak, bize de düşmektedir. Onlarla el ele verecek fikri sahada 
gereği gibi çalışmamak denen büyük terakki düşmanı ile devamlı mücadele 
edeceğiz.  

Üniversitemizin yakın gelecekteki gelişmesi için çok ehemmiyetli terakki 
ettiğim ikinci nokta da, üniversite öğretim üyeleri kadrosunun alt kademeden 
genişletilmesi meselesidir. Bütün fakültelerimizde Doçentlik kadroları 
genişletilmeli, her ilim dalına mensup eylemli eylemsiz doçentler çoğalmalıdır. 
Onlara iyi yetişmeleri,  fazilet ve ilmi iktidar sınırları içinde meşru, hatta çok 
lüzumlu olan rekabet imkanları hazırlanmalıdır. Böylelikle ancak hem bugünkü 
üniversitelerimizde, hem de yakın bir gelecekte memleketimizin başka yerlerinde 
kurulması gereken üniversitelerde kürsülerin yetişkinlere emanet edilebilmesi ile 
ilmi ehliyet seleksiyonu sağlanabilir. Doçentlerimizin ilmi çalışmalarında ölçü, 
dünya ölçüsü olmalıdır. Bu hem onların başarısı için bir anahtar, hem de 
üniversitelerimizin yarını için bir garantidir. Kanaatimce üniversite davasının düğüm 
noktası Doçentlik müessesesidir.  

Üniversitemiz imkanı içinde bu konuya gereken ehemmiyeti vermektedir. 
Öğretim üyelerimizin yabancı memleketlerde mesleki bilgi ve görgülerini artırmak 
için üniversitemize ayrılmış olan 25 kontenjan, fakültelerimize taksim edilmiş ve 
bütün doçentlerimizin münavebe ile istifadeleri temin edilmiş bulunmaktadır. Daha 
da artırmaya çalışacağımız bu kontenjandan ve yabancı memleketlerde çalışmakta 
olanlar döndükçe açılacak olanlardan, yeni ders yılında da faydalanmalarını 
doçentlerimize tavsiye ederim.  

Üçüncü nokta da üniversitemizin teçhizi, maddi gelişme imkanlarının bir an 
önce sağlanması meselesidir. Geçen ders yılında, kültür hayatımızda eski ve şerefli 
bir mazisi olan Siyasal Bilgiler Okulu’nun bir Fakülte halinde üniversitemize 
bağlanmış bulunması ile, üniversitemiz bugün sekiz Fakülte olmuştur. Bu birleşme 
senelerden beri akademik esaslara göre yöneltilen Siyasal Bilgiler Fakültesi için 
olduğu kadar üniversitemiz için de pek isabetli oldu. Çünkü son zamanlarda eski 
dünya üniversitelerinin çoğu Siyasal Bilgiler Fakültemiz gibi sosyal ilimlerle 
uğraşan fakültelerin lüzumunu duymuşlar ve böyle bir fakülte kurmak yolunu 
tutmuşlardır.  

Siyasal Bilgiler Fakültemiz iyi mücehhezdir. Hukuk, Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültelerimizin de binaları iyidir. Bununla beraber Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültemizin Kitaplığı yapılamamıştır. İlahiyat Fakültemiz Hukuk 
Fakültesi’nde misafirdir. Fen Fakültemiz Gazi Enstitüsü’nün bir köşesine 
sığınmıştır. Tıp Fakültemiz Hıfzısıhha Enstitüsü, Gülhane ve Numune 
hastahanelerinde güçlükle barınmaktadır. Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nin de 
Enstitüleri yeni tesis ve ilaveleri gerekmektedir. İleri memleketler, endüstri, tarım ve 
diğer istihsal kollarındaki büyük ilerlemelerle kavuştukları iktisadi refahı, büyük 
ölçüde bunların benzerleri olan fakültelerde yapılan ilmi araştırmalara borçludurlar.  

Bu fakültelerde uyulması, uygulanması gereken öğretim ve ilmi araştırma 
metotları, özel tesislere ve cihazlara lüzum gösterir. Bunlar temin edildikten sonra da 
verimli olarak çalışabilmeleri için kritik çalışma itiyadı, meleke ve zaman ister. Bu 
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fakültelerimiz için lüzumlu bina ve tesislerin temininde gecikmiş olmamız, onları 
gereği gibi gelişme imkanından mahrum bırakmaktadır. Misafir vaziyetinde bulunan 
fakültelerimiz için büyük bir mahzur da, bugünkü bulundukları yerlerin sıkıntılı ve 
elverişsiz şartlarından doğan ve fakültelerimizi hiç bir suretle tatmin etmeyen 
çalışma usullerinin kökleşmesi tehlikesidir.  

Fen ve Tıp Fakültelerimizi, biran önce sadece maksatlarına uygun binalara 
kavuşturmalı ve yerleştirmeliyiz. üniversitelerimizin başı Sayın Milli Eğitim 
Bakanı’nın, Fen Fakültemizin, istasyon arkasında yapılmakta olup bir kaç yıldır 
istifade edilemez halde bulunan binalara yerleştirilmesi hususunda yaptığı güzel 
teşebbüsün bir an önce gerçekleşmesi temennisini izhar ederken kendilerine peşinen 
teşekkürü vazife bilirim.  

Şüphesizdir ki, bina ve binaların bugün pahalı olan cihazlarla teçhizi, bir 
para meselesidir. Fakat modern üniversiteler, maalesef pahalı müesseselerdir. 
Bundan dolayıdır ki, Avrupa'da eskiden kendi yağı ile kavrulan üniversitelerin hepsi 
artık devlet üniversitesi olmuştur. Batı üniversitelerinin bazılarında yapılan ilmi 
araştırmalar için kurulan tesis giderlerini, devlet değil,  bir kaç devlet birlikte 
ödeyebilmektedir.  

Ne kadar sıkıntılı ve dar durumda olursak olalım, üniversitelerimizi 
kurmakta gecikmemeli, bu uğurda en büyük fedakarlıklara katlanmadan 
çekinmemeliyiz. Unutmamalıyız ki, sahip bulunduğumuz en büyük hazine, milli 
zekadır. Onun işleneceği yer de üniversitedir.  

Beşinci ders yılımızı, feyizli ve uğurlu olması dilekleriyle açıyorum.  
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PROF. DR. EKREM RÜŞTÜ İZMEN 

REKTÖR 

(1951-1953) 

 

1315 yılında Selanik’te doğmuştur. 1338 Halkalı Yüksek Ziraat Okulundan 
mezun oldu. 29/10/1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü Sütçülük Şubesi Şefliğine atandı 
ve 27/02/1936 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü Doçentliğine atandı. 01/10/1943 
yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü Profesörlüğüne atanmıştır. 1951-1953 yılları 
arasında iki yıl  Rektörlük yapmıştır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt ve 
Mamul Kürsüsü Profesörü iken, 24/12/1967 yılında vefat etmiştir 
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1951-1952 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın misafirlerimiz, değerli arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler: 

 

Bugün, Büyük Millet Meclisi’nin de açılışı dolayısıyla bu toplantımızda 
meşguliyetlerinden ötürü bulunamayacaklarını bildiren Sayın Cumhur Başkanımız, 
üniversitemizin yeni ders yılının bütün öğretim üyeleri ve öğrenciler için başarılı 
geçmesi temennilerini iblâğa beni memur etmişlerdir. Sözlerime başlamadan önce 
kendilerine üniversite ailesinin teşekkürlerini arz etmeyi bir vazife bilirim. 

1946 yılı Haziranında özel bir kanunla kurulan Ankara Üniversitesi’nin 
altıncı ders yılını açıyorum. Bu mutlu günümüze yüksek huzurlarıyla şeref veren 
sayın misafirlerimize şükranlarımı sunar ve hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. 

Üniversitelerde ders yılı başlangıçlarının kutlanması, Batı memleketlerinde 
olduğu gibi, bizde de bir gelenek halini almıştır. Geleneklerin umumiyetle milli 
hayatta büyük yeri ve önemi vardır. Üniversite gibi büyük ilim müesseselerinin 
hayatında ise bu geleneklerin bilhassa kıymeti bulunmaktadır. Çünkü ilim yalnız 
maddi vasıtalardan meydana gelmiş bir çevrede değil, aynı zamanda manevi bir 
atmosfer içerisinde gelişebilir. 

Türk milleti, bundan yüz yıllarca önce, büyük bir dünya parçasına 
hükmeden bir devlet kurduğu zamanlarda, devrin en yüksek ve en verimli ilim 
müesseselerini de yurdun dört bucağında tesis etmekten geri kalmamış, böylece 
ilmin insan hayatında, medeni cemiyet milletlerde taşıdığı büyük mevkii, derinden 
takdir etmiş olduğunu belirtmiştir. 

İlme karşı beslenen büyük sevgi ve ilgi dolayısıyla milli hayatımızda 
sevinçle karşılanan bu mutlu günümüzde konuşurken, evvela üniversitelerin mahiyet 
ve vazifelerinden kısaca bahsedecek ve sonra da üniversitemizin durumunu ve 
kuruluşundan itibaren yapılan başlıca çalışmalarla bu günkü ihtiyaçlarını belirtmeye 
uğraşacağım. 

Bilindiği gibi ortaçağ üniversiteleri zamanın ilimlerini olduğu gibi 
nakleden, fakat buna yeni bir şek katmak için büyük bir ceht sarf etmeyen 
teşekküllerdir. O zamanlar Avrupa’da belirli sebeplerle kurulan bu müesseseler daha 
çok Hıristiyanlığa bağlı ve kiliselerden kaynağını alan fikir cereyanlarının merkezi 
rolünü oynamakta idiler. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun muhtelif yerlerinde kurulan ve o devir ilminin 
her tarafa yayılmasını sağlayan medrese dediğimiz teşekküller de bu çeşit birer 
müessese idiler. 

Zamanın ilerlemesiyle muhtelif alanlarda meydana gelen bir çok 
değişiklikler ve bunlara paralel olarak doğan fikir hareketleri, Avrupa’da 
üniversitelerin mahiyet ve görevleri üzerinde de tesirlerini göstermiş ve bunun 
neticesinde, muhakkak ki uzun mücadelelerden sonra, bu günün zihniyetine uyan 
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zamanımız üniversiteleri meydana gelmiştir. Bunların en esaslı vazifeleri ve 
evvelkilerden en bariz farkları, evvelemirde devrin ilmini sadece bir nesilden 
diğerine ulaştıran birer nakil olmak değil, memleketlerin çeşitli şartlarına, dünya 
ihtiyaç ve çaplarına göre türlü sahalarda yeni inceleme ve araştırmalar yapmaktır. 
Bu araştırmalardan elde edilen neticeler, gerekli yayınlarla bütün dünyaya mal 
edilme, böylece hem içinde bulundukları memlekete ve hem de insanlığa yararlı bir 
hale sokulur. 

Üniversiteler, medeniyetin doğuşunda ve gelişmesinde yer alan en önemli 
teşekküller olduğuna göre, bu irfan ocaklarında, oralara kayıtlı olanlardan başka, 
çeşitli zaruret ve sebepler yüzünden yüksek tahsil imkanlarına malik olmayarak bu 
nimetten mahrum kalan vatandaşlar da faydalanma fırsatını bulabilirler. 

Bu sebepten yabancı memleket üniversitelerinde ayrıca enstitüler, teknik 
kurslar ve saire açılmış ve böylece üniversitelere devam imkanı bulamayan 
kimselerin kendi çalışma alanlarına ait bilgileri, üniversitelerde görevli yüksek 
değerde ilim adamlarının tecrübe ve malumatları ile arttırılmak yoluna gidilmiştir. 

Bundan başka çeşitli konferanslar, halk yayınları ve saire ile memleketteki 
fikir seviyesi ve içtimai sorumluluk duygularının geliştirilmesine imkan hasıl olmuş 
ve türlü sebepler yüzünden inkişaf fırsatını bulamayan ferdi kabiliyet ve zekaların da 
cemiyet için heder olmamasına gayret edilmiştir. 

 

Sayın bayanlar, baylar: 

Medeniyetin başlıca kaynakları diye de vasıflandırabileceğimiz bu günkü 
üniversiteler, her şeyden evvel yaratıcı müesseselerdirler. Memleket ve insanlık için 
mühim olan başlıca problemleri ele alıp inceleyerek neticelere varamayan ve yalnız 
mevcudu tekrarlamakla yetinen müesseseler belki birer mektep sayılabilirler. Fakat 
bugün kavranan manasıyla üniversite değildirler. 

Bu sebepten, üniversitelerde öğretim, ilmi araştırmalarla birleşmiş, Enstitü 
ve laboratuvar çalışmalarıyla el ele vererek birbirlerini tamamlayan iki esas unsur 
olmuşlardır. Metodik çalışmasını bilen ilim adamlarının nezareti altında ta mektep 
sıralarından itibaren ilmi hakikatleri bulmağa ve onları öğretmeye çalışan ve bu 
yolda zihinlerini yorarak yetişen nesiller, teşebbüs fikrine sahip, kabiliyetli ve hür 
fikirli insanlar olarak hayata atılırlar. 

Zamanımız üniversitelerinin en esaslı vazifesi de, öğrencilerini sağlam 
düşünceli, hakikat sever, bilim anlayışı kuvvetli, aynı zamanda metodik çalışmasını 
bilen gençler olarak yetiştirmektir. Bunları özel teşebbüsleri başarmağa, alacakları 
cemiyet vazifelerini liyakatle yapmağa muktedir insanlar olarak hazırlamak, 
üniversitelerin başlıca gayeleri arasındadır. 

Üniversiteler bir memlekette milli eğitimin de merkezidir. Buralardan feyz 
alan kabiliyet ve kudretlerin vasıfları ne kadar yüksek olursa, o memleketteki  diğer 
öğretim müesseselerinin verimleri de aynı derecede artar. Üniversitelere gelecek 
yeni kabiliyet ve taze enerjiler, o merkezlerin daha önce yetiştirmiş olduğu kudret ve 
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kabiliyetlerin seviyeleri nispetinde değerli ve yetişkin olurlar. Bu itibarla 
üniversiteler bir memleketteki irfan hayatının asıl kaynağını teşkil ederler. 

Üniversiteler, bir memleketin sosyal hayatında büyük hizmetler yaptıkları 
gibi, ekonomik kalkınmasında da önemli işler görürler. Muhtelif enstitü ve 
laboratuvarlarda yapılan araştırmalarla o memleketin hakiki varlığını ortaya 
koyarlar. Kaynaklarını ilmi bakımdan inceleyerek değerlendirirler ve bu neticelerin, 
Ziraat Endüstri ve yer altı servetlerinin gereği gibi işletilmesinde faydalı olmasını 
sağlarlar. Hatta bütün insanlığa yarayacak yeni buluşları çok defa memleket 
sınırlarından dışarıya bile taşırlar. Bu sebepten üniversiteler, ekonomik ve sosyal 
hayatın ışık kaynaklarıdır. Bütün bir memleketin her alanda ilmi zihniyete uygun bir 
şekilde gelişmesine öncülük etmektedirler. 

Bu konudaki mütalaalarımı hülasa etmek icabederse, memleketlerin türlü 
şartlarına ve millet psikolojilerine göre bazı ayrılıklar ve özellikler göstermeleri tabii 
olan zamanımız üniversitelerinin çeşitli vazifelerini şu suretle toplamak 
mümkündür: 

Mevcut ilmi müktesebatın muhafaza ve idamesi, yeni araştırma ve 
buluşlarla ilimlerin geliştirilmesi, öğrenci yetiştirilmesi ve nihayet memleketin 
sosyal, kültürel, ekonomik hayatına bir nevi dimağ vazifesini görmesidir. 

İlmi müktesebatın muhafaza ve idamesi, metodik çalışmalar yanında 
bilhassa üniversitelerin zengin kütüphaneler kurmaları ile mümkündür. Bunlar 
üniversitelerde çalışanlar kadar, diğer irfan müesseselerinin de faydalanmalarına 
sunulur. Başlıca milli hazineleri teşkil ederler. 

Bu bakımdan burada yeni kurulmakta olan üniversitemizin kitaplıklarını, 
elde mevcut imkanlara göre zenginleştirmeye çalışmanın başlıca vazifelerimiz 
arasında bulunduğuna işaret etmeden geçemeyeceğim. Bilindiği gibi, zamanımız 
üniversitelerinde ayrıca, inceleme ve araştırmalar yapabilmek bakımından lüzumlu 
enstitüler, laboratuvar klinik ve işletmeler tesis edilmiş ve bunların gerekli alet ve 
cihazlarla teçhizi için hiçbir masraf ve fedakarlıktan kaçınılmamıştır. 

İlim pahalı, fakat o nispette de değerli bir metadır. Üstün bir millet olarak 
yaşayabilmek için lüzumlu olan her vasıta, ancak bilgi ile temin edilir. İlme 
dayanarak girişilen teşebbüsler, ancak o temel üzerine kurulan müesseseler payidar 
olur. Bilhassa tabii kaynakları gereği gibi değerlendirilememiş, milli ekonomisi geri 
kalmış memleketlerde, üniversitelerin bu bakımdan vazifeleri çok büyüktür. Bu 
itibarla yabancı memleketlerdeki asırlık benzerliklerine bakınca henüz çok genç olan 
üniversitemizde laboratuvar, klinik ve işletmelerimizin türlü noksanlarını gidermeye 
uğraşmak ve bazı fakültelerimize esaslı bir çalışma saha ve imkanı temin etmek, 
hem memleketimizin menfaati, hem yetişen gençlerimizin istikbali ve hem de 
üniversitemizin gelişmesi için büyük bir zarurettir. 

Ayrıca çağdaş üniversitelerde öğrencinin yetiştirilmesi için zengin bir 
öğretim kadrosu bulunmakta, yalnız bir ilim kolunda bile çok sayıda profesör 
çalışmakta, bilhassa doçent, asistan gibi yarının kıymetli ilim adamları olarak 
yetişecek genç elemanlara geniş ölçüde yer verilmektedir. 
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Genç eleman sayısının çokluğu, yalnız ilmi yardımcıların fazlalığı 
dolayısıyla işlerin daha kolaylıkla yürümesini sağlamakla kalmaz, bilhassa yüksek 
kademeler için aralarında en liyakatlilerini seçebilmek gibi bir imkan hazırlaması 
dolayısıyla önem taşır. Onun için üniversiteler, ilim kadroları itibariyle çok zengin 
tutulmaları gereken müesseselerdirler. Üniversitemizde de aynı zihniyetle hareket 
edilerek bu kadroyu mümkün olduğu kadar kuvvetlendirmeye çalışmak müessesenin 
yarını için bir mecburiyettir. 

Üniversitelerin, memleketin sosyal, kültürel, ekonomik hayatının dimağı 
olmak bakımından üzerlerine aldıkları vazifenin önemi ise meydandadır. 
Bünyesinde türlü bilginleri toplayan, her nevi çalışma ve araştırma imkanlarına 
sahip olması icabeden bu müesseseler, gerek bulundukları memlekete, gerekse bütün 
insanlığa hayrı dokunacak buluşları, fikirleri ortaya koymakla esaslı hizmetler 
görürler hususiyle hükümetten geniş ölçüde mali yardım gören devlet 
üniversitelerinin, memlekete karşı bu bakımdan yüklendikleri görevler çok 
büyüktür. 

Sayın dinleyicilerim: 

Buraya kadar verdiğim izahat ile zamanımız üniversitelerinin mahiyet ve 
vazifelerini kısaca belirttiğimi sanıyorum. Şimdi de yüksek müsaadenize dayanarak 
üniversitemizin görevlerini toplu olarak açıklamaya çalışayım: 

Vazifelerimizin başta geleni hiç şüphesiz milli ideal ve büyük inkılabımızın 
temelleri üzerine dayanan bir çalışma sistemi ile, içinde yaşadığımız devrin 
realitelerini kavrayabilen ve bunlar üzerinde isabetli fikirler yürütebilen milli 
karakter ve fazilet sahibi, vatanperver Türk gençlerini yetiştirmek, böylece onları 
ideallerimizin başarıcı ve Türk inkılaplarının azimli koruyucuları haline getirmektir. 
Kısa bir zaman içinde vuku bulan büyük dünya savaşı sonunda insanlık hala 
özlediğimiz ve hasretle beklediğimiz huzura kavuşabilmekten çok uzaktır. Türlü 
ideolojiler ve fikir cereyanları ortasında bunlara gerçek değerlerini verebilecek, milli 
menfaatlerimize ve insanlığa en uygun olan milliyetçi dünya görüşünü ruhlarına ve 
düşüncelerine sindirmiş vatandaş kültelerini yetiştirmek, üniversitemizin en mühim 
vazifesini teşkil etmektedir. 

Ankara Üniversitesi beş yılını bitirip bir çok noksanlarına rağmen başarılı 
sayılabilecek, hayatının daha verimli günlerine adım atarken, yetiştirdiği Türk 
gençlerinin, çeşitli bilgilerle birlikte, kuvvetli ve yüksek bir milli terbiye 
edindiklerini de iftiharla belirtmek isterim. Üniversitemiz bu yoldaki gayretlerine 
bundan sonra da azimle devam edecektir. 

Üniversitemiz, günlük politika cereyanlarından, her an değişen 
aktüalitelerden uzak kalarak yalnız hakikatin peşinden koşan ve sosyal olayları ilim 
ışığı altında objektif olarak aydınlatmağa çalışan bir teşekkül halinde kalacak, 
bilhassa bu tavrı ve zihniyeti ile memlekete faydalı olacaktır. Bu bakımdan, milletçe 
benimsediğimiz demokrasi davasında üniversitemize düşen vazifenin önemini 
kaydetmek isterim. Üniversitemizin bu yolda kendi payına düşeni gerçekleştirmeye 
çalışmaktan başka bir gayesi bulunmamaktadır. 
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Vazifelerimizden birisi de uzun yıllar muhtelif sebepler yüzünden geri 
kalmış olan yurdumuzda sosyal, kültürel ve ekonomik sahalarda hala sahipsiz duran 
bir çok memleket konularını ele almak suretiyle milli kalkınmamıza gereken hizmeti 
yapmaktır. 

Bu bakımdan aziz yurdumuzun malik olduğu tabiat hazinelerinin mahiyet 
ve değerlerini türlü çalışma ve araştırmalarla ortaya koyarak geri kalmış iktisadımızı 
ileri memleketler seviyesine ulaştırabilmek için lüzumlu yolları göstermek 
üniversitemizin esaslı vazifeleri arasındadır. 

Bundan başka milletlerarası bilim aleminde önemli çalışmalarıyla temayüz 
etmiş bilginlerimizin sayısını arttırmak da hedefimizdir. Üniversitemizin, ileri 
memleketlerdeki emsallerinde olduğu gibi, medeniyetin ilerlemesine insanlığın 
hazine olan çalışma ve buluşları ile dünyada ün alması lazımdır. Bu yoldaki 
başarıların şerefi şüphesiz yalnız müessesemizin değil, memleketin de şerefi 
olacaktır. 

Benzerlerine kıyasla çok kısa bir mazisi olmasına rağmen, üniversitemiz bu 
yolda her an ilerlemektedir. Yalnız savaş meydanlarındaki kahramanlık ve 
zaferleriyle değil, vaktiyle yurdun her tarafında açtığı ilim ocakları ve bu gün bile 
insanlığın hayranlığını çeken sayısız abide ve eserleri ile takdirler toplamış bir 
milletin yüksek seciyeli fertleri olarak bu yolda gereken hamleleri yapacağımıza 
güvenimiz vardır. 

 

Sayın Bayanlar, Baylar: 

Buraya kadar verdiğim izahat ile üniversitelerin başlıca fonksiyonlarını ve 
bize düşen önemli vazifeleri vaktin müsaadesi nispetinde tebarüz ettirmeye çalıştım. 
Şimdi de üniversitemizi teşkil eden sekiz fakültenin durumundan, yapılan işlerle 
ihtiyaçlarımızdan bahsedeceğim. 

Üniversitemizde halen (15)’i yabancı olmak üzere (153) Profesör, (87) 
Doçent ve (239) Asistan bulunmaktadır. 

Diğer memleketlerdeki benzerleriyle mukayese edilince, oldukça mütevazı 
olan bu öğretim kadromuzda, önce de işaret ettiğim gibi bilhassa Doçent ve Asistan 
sayılarının artırılmalarına önem vermekte ve elimizdeki imkanlar ölçüsünde bu 
kadroları kuvvetlendirmeye çalışmaktayız. 

Bazı fakültelerimize yabancı memleketlerden, sahalarında başarıları ile 
tanınmış ilim adamları getirmek suretiyle de araştırma ve öğretim çalışmalarımızı 
kuvvetlendirmekteyiz. Nitekim bu maksat için İlahiyat Fakültesi’ne bir tefsir 
profesörünün getirilmesi için teşebbüslere geçildiği gibi; diğer fakültelerimizin 
çeşitli kollarına da 1952 yılında mali imkanlarımız elverdiği takdirde lüzumu kadar 
yabancı profesör getirmeyi istemekteyiz. 

Üniversitemizde kuruluşundan itibaren bu güne kadar 66 gencimiz çeşitli 
konularda araştırmalar yapmak suretiyle, Doktora çalışmalarını bitirmiş ve Doktor 
unvanını almışlardır. 53 gencimiz de aynı şekilde habiltasyon çalışma ve 



 69 

imtihanlarını başarı ile tamamlayarak muhtelif kürsülere Doçent olmuşlardır. 
Doçentlik kadrolarımızda çalışan (26) arkadaşımız da ilmi liyakatlerini ispat ederek 
akademik derecelerin en yükseğini teşkil eden profesörlük payesine yükselmişlerdir. 

Kanun hükümlerine göre cereyan eden bu yükselmelerde, üniversitemiz 
profesörler kurulları ve senatomuzun her bakımdan gereken hassasiyeti gösterdiğini 
ve müessesemizin istikbalini bu dikkat ve alakada gördüğünü bu vesile ile de ayrıca 
belirtmeyi bir vazife telakki ederim. 

Bilindiği gibi, memleketimizde yüksek okul ve üniversitelere rağbet 
gittikçe artmaktadır. Üniversitemize yapılan müracaatların sayısı da aynı şekilde 
yükselmektedir. Bu gün muhtelif fakültelerimizde okuyan öğrenci sayısı (1434) kız 
ve (6495) erkek olmak üzere (7938)’dir. 1950-1951 yılında üniversitemizin çeşitli 
fakültelerinde ise (938) gencimiz mezun olmuştur. 

Memleketin dört bucağına dağılarak devlet hizmetinde türlü vazifeler 
alacak bir kısım gençlerimizin, bu vazifelerini büyük bir gayret ve azimle 
yapacaklarına güvenimiz olduğu gibi, özel teşebbüsleriyle hayatlarını kazanmak 
yolunu tutanların da işlerinde muvaffak olacaklarında şüphemiz yoktur. 

Çalışmalarımızın en kıymetli ölçüsü olan ilmi yayımlarımıza gelince: 
Üniversitemizin kuruluşundan bu güne kadar çok kısa bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen hiç de küçümsenmeyecek bir durumdadır. 

Büyük bir emek mahsulü olan bu eserlerin kıymetleri, her ne kadar sayıdan 
ziyade asıl muhteviyatlarının değerleriyle ölçülürse de sırf bir fikir vermek için bu 
müddet içerisinde fakültelerimizde yayınlanan ve yayınlanmak üzere hazırlanan 
çeşitli ders kitapları sayısı 259, araştırma ve monografiler sayısı 300’ü mütecavizdir. 

Müessesemiz, dünya üniversiteleriyle de kitap mübadelesine önem vermekte 
ve yayınlarımızı buralara göndermekteyiz. Bunlar arasında orijinal olanlar, yabancı 
dillerde özetlenmekte ve bu suretle dünya milletlerinin istifadesine sunulmaktadır. 

Öğretim üyelerimiz, ilmi çalışmalarını neşretmek suretiyle hem gençliği 
yetiştirmeye ve hem de millete hizmet etmeye gayret ettikleri gibi muhtelif 
mevzularda vermiş oldukları müteaddit konferanslarla da halkı tenvir yoluna 
gitmişlerdir. Kıymetli vakitlerinizi fazla işgal etmemek için buna benzer yapılan 
daha bazı işleri burada söylemekten vazgeçmeyi muvafık görmekteyim. 

 

Sayın dinleyicilerim: 

İlim ve teknik, dev adımları ile ilerlediği devrimizde, ileri gitmiş 
memleketlerdeki çalışmaları yerlerinde görmek ve böylece görgü ve bilgilerini 
arttırmak gayesiyle daha ziyade genç öğretim üyelerimizi imkan buldukça muayyen 
müddetler için buralara göndermekteyiz. 

Müspet ilimler alanında her gün vuku bulan bir yeniliği kavramak, ileri 
memleketlerin çalışma tarzlarını, enstitü, laboratuvar, klinik ve işletmelerini 
yerlerinde incelemek, oralarda bir müddet çalışmak ve bu suretle yalnız kitap 
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malumatı ile iktifa etmemek, üniversitemiz ilim üyelerimiz için de bir ihtiyaç, hatta 
bir vazifedir. 

Buna binaen, İlahiyat Fakültemizden maada diğer fakültelerimizde bir 
kısım arkadaşlarımız, Avrupa ve daha ziyade Amerika’ya ya Marşal yardımından 
faydalanmak veya zati fedakarlıklara katlanmak suretiyle gitmişler, böylece 
çalıştıkları ilim sahaları için büyük faydalar sağlamışlardır. 

Bundan başka üniversitemizin diğer bir kısım ilim üyeleri de yaz aylarından 
istifade ederek memleket içinde ve dışında inceleme gezilerine çıktıkları gibi, 
muhtelif fakültelerimize mensup arkadaşlarımız da yabancı memleketlerde yapılan 
beynelmilel kongrelere iştirak etmişlerdir. 

İlim üyelerimiz, ecnebi memleketlerdeki toplantılara iştirak etmeyi lüzumlu 
görmekte ve ilmi teşekküllerle her türlü münasebeti arttırmayı bir vazife 
bilmektedirler. İşte bütün bunların neticesinde muhtelif fakültelerimize mensup bir 
kısım arkadaşlarımız,  ileri memleketlerdeki ilmi cemiyetlere, kongrelere üye 
seçilmişlerdir. 

Fakültelerimizin ihtiyaçlarına gelince, burada kuruluş halinde olmanın 
yarattığı duruma işaret etmek isterim. Bilindiği gibi, üniversitemiz gençtir, yeni 
gelişmektedir. Bundan başka geçen harp yıllarının sebep olduğu mali zorluklar, bu 
gelişmeyi büyük ölçüde engellemektedir. Fakat buna rağmen, milletçe 
fedakarlıklarda bulunmak ve bağrında yer alan ilim müesseselerini her türlü 
imkanlardan faydalanarak geliştirmek de memleketimizin vazifesi ve şerefidir. 

Bu ihtiyaçların başlıcalarını kısaca toplamak gerekirse, ilk önce Tıp 
Fakültemizin bu günkü müşkül durumuna bilhassa işaret etmeyi lüzumlu görürüm. 
Bilindiği gibi bu Fakültemiz esaslı bir binaya sahip bulunmamakta, halen Refik 
Saydam Enstitüsü’nün bir kısmı ile Gülhane ve Numune hastanelerinde 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Bilhassa sınıf darlığı yüzünden öğrencilerimizin tedrisatını bu gün layıkıyla 
yapamamaktan sarfınazar, son zamanlarda Gülhane Hastanesinde tahaddüs eden 
durum da, huzurla çalışmayı güçleştirilmiş bulunmaktadır. Üniversitemize karşı 
müzaheretini esirgemeyen hükümetimizin, ciddiyetle ele almış olduğu bu durumu 
pek kısa bir zamanda kesin olarak ıslah edeceğini ve ellerine insan hayatını tevdi 
edeceğimiz yarının hekimlerinin iyi bir surette yetişmelerini sağlayacağını kuvvetle 
ümit etmekteyiz. 

Milli iktisadımızın temeli olan ziraatımızda üzerine önemli vazifeler alan 
Ziraat Fakültemizin bir deneme ve tatbikat çiftliğine ihtiyacı vardır. Fakültenin çok 
yerinde olan bu dileğinin bu yıl içerisinde tahakkuk ettirileceğine inanmak isteriz. 

Aynı veçhile Veteriner Fakültemizin de muhtelif konulardaki çalışmalarını 
daha iyi bir ölçüde yapabilmek için bir tatbikat çiftliğine ihtiyacı bulunduğunu 
belirtmeyi bir vazife bilirim. 

Vaktiyle iyi bir surette kurulmuş oldukları halde geniş tutulmamaları 
yüzünden Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nde bu gün bir sınıf laboratuvar darlığı 
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bulunmaktadır. Mali imkanlar elverişli olduğu takdirde bu durumun düzeltilmesi ve 
lüzumlu dershanelerin yapılması zaruri görülmektedir. 

Bu yıl Fen Fakültemize tahsis edilen yeni binalarda gerekli inşaatın 
yapılmasına ciddiyetle çalışılmaktadır. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde çok sıkışık ve 
elverişsiz bir durumda bulunan bu fakültemizin yeni binalarında büyük bir ferahlığa 
ve çalışma imkanına sahip olacağı şüphesizdir. Bu imkanı sağlamak suretiyle 
müessesemize karşı içten ilgisini izhar eden hükümetimize ve sayın Milletvekillerine 
üniversite ailesi adına derin şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Bu fakültemizin 
diğer bir kısım önemli noksanlarının telafisi ve dolayısıyla istenir şekilde çalışma 
imkanına sahip olabilmesi için bir rasathaneye, botanik bahçesine, akvaryum ile 
terraryum’a ihtiyacı vardır. 

İlahiyat Fakültemiz henüz gelişme halindedir. Bu yıl üçüncü sınıfı açmak 
imkanı hasıl olmuştur. Devlet matbaasının boşaltılarak yerine yurdun geçirilmesi ve 
bunun işgal ettiği yerlerin fakültemize tahsisi, bize bina bakımından gerekli inkişafı 
sağlamıştır. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemiz, beş yıl önce kurulmuş bulunan Doğu ve 
Batı Anadolu Araştırma İstasyonları’nın bu yıl daha verimli bir hale getirilmelerini 
derpiş etmektedir. Bu fakültemizin bir nevi laboratuvarı olan kitaplığında (150) bine 
yakın kitap ve yazmanın muhafazası ve bundan beklenen faydanın sağlanabilmesi 
için gerekli hususların temini icap etmektedir. 

Mevcut fakültelerimiz arasında en önce kurulmuş olmasına rağmen Hukuk 
Fakültemizde, çok önemli olan kitaplığın her gün artan ihtiyaçlar karşısında 
genişletilmesi ve altı enstitünün türlü noksanlarının telafisi zaruri görülmektedir. 

Siyasal Bilgiler Fakültemiz de aynı durumda bulunmakta, gerek kitaplığının 
ve gerek enstitülerinin noksan olan cihetlerinin telafisini, gelişimi için lüzumlu 
bulmaktadır. 

Fakültelerimizin bu ihtiyaçlarından maada üniversitemiz bu yıl, bizim için 
çok önemli olan bir üniversite matbaası kurmak niyetindedir. Bu sayede çeşitli 
eserlerimizi kolaylıkla ve ucuz bir şekilde yayınlamak fırsatını bulacak ve bizden 
beklenen hizmeti daha iyi bir surette yapmış olacağız. Sunduğumuz 1952 bütçesinde 
imkan bahşedildiği takdirde Rektörlük binasındaki mevcut tesislerden istifade etmek 
suretiyle, devlete büyük bir mali külfet yükletmeden bunu tahakkuk 
ettirebileceğimize inanmaktayız. 

 

Sayın dinleyicilerim: 

Üniversitemiz üzerine düşen önemli vazifeleri hakkıyla yapabilmek için 
şüphesiz devletin geniş ölçüde maddi yardımına muhtaçtır. Bu yalnız bizde değil 
ileri gitmiş memleketlerin çoğunda da üniversiteler, hükümetlerin büyük 
müzaheretlerine nail olmuşlar ve bu sayede istenen gelişmeyi sağlamışlardır. 
Bilhassa kuruluş halindeki müesseseler için milletlerin katlandıkları fedakarlıklar 
büyük ve sürekli olmuştur. Bu itibarla hükümetimizin 1952 bütçemizi tetkik 
ederken, Ankara Üniversitesi’nin halen gelişme yolunda olduğunu, bazı 
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fakültelerinin büyük ihtiyaçlar karşısında bulunduğunu, şimdiye kadar çeşitli 
sebepler ve bilhassa mali zorluklar yüzünden bir çok hususların temin edilemediğini 
göz önünde bulunduracağını ve gerekli fedakarlıktan çekinmeyeceğini ümit ederiz. 

Ancak bu vesile ile şunu da belirtmek isterim ki, üniversiteler bir çok 
memleketlerde yalnız devletin maddi muzaheretine nail olmakla kalmazlar, aynı 
zamanda halkın da büyük yardımlarını görürler. Bir çok kıymetli ve yurtsever 
kimseler, en ulvi bir amme hizmetini gören ve memleket irfanının en önemli kaynağı 
olan üniversitelere yurtlar, kitaplıklar bağışlamak ve armağanlar tesis etmek 
suretiyle çeşitli yardımlarda bulunurlar, böylece üniversitelerin ilerleme ve 
gelişmelerine hizmet ederler. Yabancı memleketlerde emsallerine çok rastlanan bu 
alakalar, milletlerin üniversitelere karşı besledikleri en içten güven ve ilginin canlı 
bir ifadesidir.  

Hamiyetli ve ilim sever hemşehrimiz Sayın Vehbi Koç’un büyük bir 
himmet eseri olarak ve hiçbir fedakarlıktan çekinmeyerek örnek denebilecek bir 
mükemmeliyette tesis ettiği ve üniversitemize hibe etmiş olduğu öğrenci yurdu, bu 
çeşit hamiyet belirtilerinin memleketimizde de güzel bir numunesidir. Bunun, 
memleket irfanına hizmet bakımından, diğer varlıklı yurttaşlarımıza da örnek 
olmasını temenni ederim. 

 

Sayın bayanlar, baylar: 

Düşünce ve ifade hürriyetinin öncülüğünü yapmış olan ve bugün de 
tefekkür serbestisinin milli hayatta ve insanlık camiasında bayraktarlığını ifa eden 
üniversiteler, bünyelerindeki bu hususiyet itibariyle, demokrasili millet hayatının en 
müessir teminatıdırlar. Çünkü demokrasi ve akademik ruh ve anlayış birbirlerinden 
ayrılmayan iki mefhumdur. 

Terakkide, medeniyet nimetlerinden faydalanma da milletlere rehber olan 
müesseselerin başında üniversiteler gelmektedir. Çalışmalarını, vatan sınırları 
içerisinde her türlü müdahaleden azade olarak ancak ilim ışığı altında tam bir 
serbesti içerisinde yapan ve hadiseleri hakikat süzgecinden geçirmek suretiyle 
objektif olarak tahlil ve mütalaa eden müesseseler, üniversitelerdir. İşte bu sebepten 
üniversiteler hemen hemen bütün dünyada muhtar olmuşlardır. 

Cemiyetlerin tarih içerisinde zaman zaman gömüldüklerini gördüğümüz 
uyuşukluktan silkinmelerini sağlayan yine onlardır. 

Milletlere kalkınma yollarını, istikbalinin saadet ve istikametini gösteren 
ana fikir ve esasları hazırlayan üniversitelerdir.  

Atatürk inkılabının en kuvvetli bir müeyyidesi olan üniversitemiz, milli 
menfaatlerimizin ve insanlığın menfaatine olan çalışmalarını büyük bir azimle 
yaparken yarının kuvvetli ümitler müjdeleyen ufukları için elinde tuttuğu meşale, 
bilgi meşalesidir.  

Genç Ankara Üniversitemizin altıncı ders yılını başarılı ve millet için 
hayırlı olması dileği ile açıyorum. 
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1952 – 1953 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın büyüklerimizle muhterem misafirlerimiz ve kıymetli arkadaşlarımla 
sevgili öğrenciler!  

 

Bugün üniversitemizin yeni ders yılı başlamakta ve bu vesile ile çatımızın 
altında her yıl olduğu gibi yine toplanmış bulunmaktayız.  

Muhtelif insan cemiyetlerinde önemli bir yer alan ananelerin, bilhassa 
üniversiteler gibi ilim ile uğraşılan ve ilim yayılan yerlerde taşıdıkları değerler 
büyüktür. Çünkü bu gibi müesseseler yalnız yazılı hukuk kaideleriyle değil, aynı 
zamanda ve hatta ondan daha mühim olarak zamanla kökleşen esaslı teamül ve 
geleneklerle gelişip kemalini bulabilirler.  

İşte bu ananeye uyarak bugün genç Ankara Üniversitemizin yedinci ders 
yılını açar ve bunun bütün Türk Milleti için olduğu kadar Kurumumuz için de uğurlu 
ve verimli olmasını dilerim.  

Manevi ve fikri varlıkların sembolü olan üniversitelerde kullanılan bu 
mutlu günde duyduğumuz sevinç büyüktür. Zira memleketin yarınını ellerine 
bırakacağımız Türk Gençliğini yeni bir yıl içerisinde yurda hayırlı olarak 
yetiştirecek ve türlü problemleri milletin ve insanlığın faydalanmasına sunacak olan 
üniversitemiz, yeni çalışma devresine daha kuvvetli bir inanç ve azimle 
başlamaktadır.  

Bir milletin ileri cemiyetler nizamında hür bir insan topluluğu halinde canlı, 
kudretli bir varlık olarak kalabilmesi için her şeyden önce medeni bir insan gibi 
yaşama azmine ve şuuruna sahip olması lazımdır.  

İşte üniversiteler bu yolda memleketlerine, hususiyle genç nesillere her 
zaman baş olmuşlar ve bu şerefli hizmetlerin daima bayraktarlığını yapmışlardır.  

Medeniyet ilimden doğmuş ve gıdasını ondan almıştır. İlmin mihrakı olan 
üniversitelerin bu hayati görevlerini iyice anlamış ve onlara gereken değeri vermiş 
olan milletlerdir ki, tarihin muhtelif devirlerinde insan topluluklarının her vakit ön 
saflarında yerlerini almışlardır.  

Her türlü kötülüğün içinde barınıp ürediği cehaletin karanlıklarını sıyıran ve 
geri zihniyeti yok etmek için uğraşarak medeni insanlar halinde yaşanacak yolu 
gösteren  ışık, ilimdir. Bu aydınlığın belirdiği, yurda ve dünyaya yayıldığı yerler ise 
üniversitelerdir.  

Tabiatın gizli kalmış türlü kudretlerinin sırlarını çözerek insanlığın 
faydalanmasına sunan biricik vasıta, müspet ilmidir. Bunun da ana kaynağı yine 
üniversitelerdir.  

İşte bu sebeplerden dolayı, medeniyetin ilerlemesi, insanlığın gün geçtikçe 
daha büyük bir refaha kavuşabilmesi için üniversitelerin daima gelişmeleri, 
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tekamüle doğru gitmeleri bir zarurettir. Ve hatta bu, varlıklarının da en esaslı bir 
hikmetidir.  

Türlü ilim sahalarını içinde toplayan ve medeniyet dünyasına çeşitli 
yönlerden hizmet eden üniversite gibi geniş çevreli müesseselerin ilerlemesinde 
sebatlı ve programlı çalışmanın önemi başta gelmekle beraber, tıpkı yaşlandıkça 
olgunlaşan ve gelişen canlılarda olduğu gibi zamanın da büyük payı vardır.  

Çünkü bu gibi müesseselerin hayatında sistemli bir çalışma şuuru ile 
birleşecek bir ilim zihniyetinin dolayısıyla bu yolda zamanla kökleşecek 
geleneklerin büyük önemleri aşikardır. Bu itibarla yeni kurulmuş üniversitelerin 
hayatında, 5 ve 10 yıl gibi müddetler, hele imkanları dar olan yerlerde, tam bir 
gelişme için kafi değildir.  

Yabancı memleketlerde kuruluş tarihlerini orta çağlara kadar çıkaran 
üniversiteler, muhakkak ki zamanla eksiklerini gidererek hatta çalışma şekil ve 
istikametlerini değiştirerek istenen tekamüle erişmişler ve böylece zamanımız 
üniversitelerini meydana getirmişlerdir.  

Geçen yıl da yine burada bir nebze bahsettiğimiz veçhile bugünün 
üniversitelerinde mevcut ilimler, eskilerinde olduğu gibi, yalnız bir nesilden diğerine 
nakledilmekle kalmaz, aynı zamanda memleket ve insanlık için önemli olan çeşitli 
problemler incelenir, bir çok meselelerin halline çalışılır ve bu suretle eskilerine 
durmadan yenileri katılarak medeniyet ufkunun daima genişletilmesine gayret edilir.  

Zamanımız üniversitelerinde gençliği öğrenci sıralarından itibaren, 
hakikatleri bulmak yolunda sistematik çalışmaya alıştırmak ve bu istikametteki 
çalışmalarda müspet ilim ve laboratuvar metotlarını uygulamak, yeni yetişen 
nesillerde çağdaş zihniyetin oluşması bakımından çok önemli bir keyfiyettir.  

Şu halde asrımız üniversitelerinde öğretim, aynı zamanda çeşitli 
istikametlerde yapılan ilmi araştırmalarla birlikte yürüyen ve dolayısıyla birbirinden 
ayrılamayan, birbirini tamamlayan iki esas unsurdur.  

Bugünün üniversiteleri haiz bulundukları bu vasıf sayesindedir ki, hem 
bulundukları memlekete ve hem de insanlığa daha faydalı olmuşlardır. Nitekim 
sosyal hayatta ki hizmetlerinden başka, enstitü ve laboratuvarlarında yapılan türlü 
araştırmalarla o memleketin hakiki varlığını ve değerini ortaya koyarak tabii 
kaynaklarından istifade imkanlarını sağlamışlardır. Bu itibarla, ileri memleketler, 
büyük masraflarla meydana getirilen bu müesseselere her türlü fedakarlığı 
yapmaktan çekinmemişler ve bu kurumlar daima milletin ve devletin geniş ölçüde 
maddi ve manevi müzaheretini görmüşlerdir.  

 

Sayın Bayanlar, Baylar!  

Türk milletinin ilme verdiği büyük değerin bir ifadesi olarak 1946 yılında 
özel bir kanunla kurulan Ankara Üniversitesi yabancı memleketlerdeki benzerlerine 
kıyasla çok gençtir.  
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Uzun yıllar süren ve büyük bir emek ve himmet mahsulü olan eserlerle 
övünmek, gelecek Türk nesillerinin hem hakkı ve hem de nasibi olmakla beraber, 
bugün kuruluş halinde bulunmanın meydana getirdiği noksanlara ve mevcut bazı 
eksiklerimize rağmen, üniversitemiz ileriye doğru sağlam adımlarla yürümektedir.  

Genç bir üniversite olmanın doğurduğu türlü müşküller karşısında çalışma 
ve başarma azmimizin azalmayıp artmakta olduğunu bu vesile ile de teyit etmek 
isterim. 

İlim durmadan ilerleyen ve organik bir varlık gibi gelişen bir bütündür. 
Bilhassa bu sonuncu yüzyılda türlü sahalarda baş döndürücü bir hızla inkişaf eden 
ilmi çalışmaların esas itibariyle toplandığı yer, üniversite çatısıdır.  

Bu çatı altındaki muhtelif fakültelerde ele alınan türlü ilimler, yurdumuzun 
ve insanlığın hayrına hizmet edecek yaratıcı fikirlerin ana kaynaklarıdır. Bunlar, 
birbirleriyle ahenkli çalışma maksat ve amacıyla gayretlerini birleştirmiş manevi bir 
vahdet halindedirler.  

İşte genç Ankara Üniversitesi böyle bir topluluk, diğer bir deyimle bu 
yoldaki çağdaş anlayışı temsil eden bir kurumdur.  

Büyük fedakarlıklarla kurulan ve her yıl önemli masrafları gerektiren 
müessesemizde hakim olan atmosferin yalnız ilim atmosferi, ilim zihniyeti ve 
zamanla teessüs etmekte bulunan geleneklerin de yine ilim gelenekleri olduğunu 
ifade etmek benim için bir bahtiyarlıktır.  

Geçen yıl da arz ettiğim veçhile, üniversitemiz, ekonomik problemler gibi, 
sosyal olayları da ancak ilmin gösterdiği yolda ve hakikatin emrettiği yönde 
inceleyen ve bunları günlük cereyanlardan uzak kalarak umumi efkara objektif bir 
zihniyetle aksettiren bir müessese vasıf ve karakterini taşımaya devam edecektir.  

Bilhassa düşünce ve söz serbestisine dayanarak, türlü fikir cereyanlarının 
kaynaştığı ve çeşitli tahriplere istidat gösterdiği devrimizde, millet ve yurt menfaati 
bakımından gerçekten hayırlı ve ışıklı olan yolu gençliğe ve millete göstermeye 
çalışmak, üniversitemizin belli başlı vazifelerindendir.  

Fakat aynı zamanda bize dünya devletleri arasında bugünkü itibarlı ve 
kudretli mevkii sağlayan, önümüze güvenle yürüyebileceğimiz aydın bir istikamet 
ve sağlam bir yol açan inkılaplarımızı genç nesillere mal etmek, onların yalnız 
zihinlerine değil, kalplerine ve sevgilerine de sindirmek, bizlere gurur ve şeref veren 
gayelerden de biridir.  

Bundan başka üniversitemiz, bir devlet üniversitesi olarak memleketin 
çeşitli sosyal ve ekonomik alanlarında yapacağı türlü çalışmalarla hükümete, ilmin 
müspet ışığı altında elindeki bütün imkanlar nispetinde yardım ve hizmet etmeği de 
kendisine şerefli bir vazife bilmektedir.  

Müessesemizde hizmet gören değerli öğretim üyelerinin omuzlarına 
yüklenen vazifelerin şerefi nispetinde önem ve mesuliyetlerini de müdrik 
olduklarında tereddüdümüz yoktur.  
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Sayın dinleyicilerim! 

Üniversiteler Kanununun neşir tarihi olan 1946 yılında ilk önce dört 
fakülteden ve sonra da muhtelif yıllarda bünyesine katılanlarla bugün sekiz 
fakülteden teşekkül eden Ankara Üniversitesi hakkında kısa bilgi verebilmem için 
evvela öğrenci ve öğretim üyeleri durumundan, bazı fakültelerimizde yapılan 
işlerden bahsetmeği faydalı buluyorum. 

Üniversitemizde halen 1234’ü kız ve 6416’sı da erkek olmak üzere 7650 
öğrenci bulunmakta ve bunların içerisinde çeşitli milletlere mensup 50 öğrenci de 
muhtelif fakültelerimizde okumaktadır.  

Öğrenci mevcudunun % 59’u Hukuk, Siyasal Bilgiler, Dil ve Tarih - 
Coğrafya, İlahiyat gibi içtimai ilimleri temsil eden fakültelerde, % 41’i ise müspet 
ilimlere ait Fen, Tıp, Ziraat ve Veteriner’de bulunmaktadır.  

Bu ikinci gruba dahil olan fakültelerde öğrenci sayısının diğerlerine kıyasla 
noksanlığı, gençlerimizin yalnız müspet ilimlere az temayül göstermiş olmalarından 
değil, nazariyat kadar tatbikatın da çok önemli olduğu bu bölümlerde laboratuvar, 
klinik, tatbikat salonları vesaire gibi sebepler yüzünden her sene alınan öğrenci 
sayısında bir tahdit yapmak zaruretinden ileri gelmektedir. 

Gençlerimizin ellerine kuru bir diploma vermekten ziyade, onları gerek 
devlet hizmetinde ve gerek özel teşebbüslerinde başarılı işler görecek, öğrendiklerini 
yerinde tatbik edebilecek kaliteli insanlar olarak yetiştirmek en esaslı vazife ve 
hedeflerimizden biridir.  

Bu yıl üniversitemizin muhtelif fakültelerinden 553 gencimiz mezun olmuş 
ve memleketin dört tarafına dağılarak omuzlarına yüklenen memleket vazifelerini 
feragat ve azimle başarma yoluna koyulmuşlardır.  

Üniversitemizde bu yıl 14’ü yabancı olmak üzere 155 profesör, 127 doçent 
ve öğretim görevlisi ile 257 asistan vazife görmektedir.  

Kuruluş devrinin zaruri bir icabı olarak halen profesör sayısında, doçent 
sayısına kıyasen görülen bu fazlalık, tedricen azalmakta ve dolayısıyla üniversite 
gibi ilmi teşekküllerde istenen piramidal sistem zamanla teessüs etmektedir.  

Geçen yıl içerisinde imtihanlarını başarı ile bitiren 14 gencimizin doçent 
olmalarına mukabil, ancak 5 arkadaşımızın aynı müddet zarfında profesörlüğe terfi 
etmeleri,  bunun açık bir delilidir.  

Biz üniversitenin selametini, bilhassa doçentlik müessesesinin sağlam 
temellere oturmasında, yeni yetişen neslin yüksek değerinde bulmaktayız. Bu 
sebeple asistan veya doçent olacaklar için pek titiz davranmak en ciddi 
vazifelerimizden biri olduğu gibi, profesörlüğe liyakat gösterenler arasından da 
ancak en iyilerini seçmek başlıca hedefimizdir. 

Profesörler Kurullarının ve Senatomuzun bu hususta lüzumlu hassasiyeti 
gösterdiğini bilhassa ifade etmek isterim.  
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Üniversitemizin Fen ve Tıp Fakülteleri’ne bu yıl yabancı memleketlerde 
kendi ihtisas alanlarında yüksek değerleriyle tanınmış dört profesör getirtilmiştir. 
İlmin durmadan büyük bir hızla ilerlediği bu devirde müessesemiz, yabancı 
kıymetlerden icabında bundan böyle de faydalanmada devam edecektir.  

 

Fakültelerimizden bazılarının durumlarına gelince:  

Müspet ilimlere ait fakültelere kayıtlı öğrencilerin ilk temel bilgilerini 
vererek Türk Gençliğini tabii ilimler alanında yetiştirmek ve yine müspet ilimler 
yolunda araştırmalar yapmak görevini üzerine alan Fen Fakültemiz, şimdiye kadar 
Gazi Eğitim Enstitüsü’nün  bir köşesinde çok sıkışık bir durumda bulunmakta idi.  

Sağlanan büyük yardımın bir neticesi olarak bu fakültemizin muhtelif 
yerlerde dağınık bir halde bulunan enstitülerinin bir kısmı bugün yeni binalarına 
yerleşmiş, diğerlerinin de en geç birkaç ay içerisinde hazırlanan yerlerine 
taşınabilmesi için gereken çalışmalara büyük bir gayretle devam edilmiştir.  

Ellerine insan hayatını ve dolayısıyla millet sağlığını emniyetle tevdi 
edebileceğimiz Türk hekimlerini yetiştirmek gibi hayati bir vazifesi olan Tıp 
Fakültemiz, bilindiği gibi, kendisine ait esaslı bir binaya sahip olmadan öteye beriye 
dağılmış bir halde cidden müşkül şartlar altında çalışmakta idi.  

İşte bu çok elverişsiz durumu göz önünde bulunduran hükümetimiz, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin başka bir yere nakli hususunda kesin bir karara 
varmış ve bu karar üniversitemizde sevinçle karşılanmıştır. Ancak nakil işinin kısa 
bir zaman zarfında tatbikine başlanılması ve dolayısıyla bugünkü arızi duruma bir an 
evvel son verilmesi, fakültemizin büyük bir ferahlığa kavuşabilmesi, çalışmalarının 
huzur içerisinde yapılabilmesi ve nihayet gençliğin de iyi yetiştirilebilmesi 
bakımından lüzumludur.  

İlahiyat Fakültemizin binasında, bu müessesenin daha iyi bir gelişmeye 
ulaşabilmesi için yeni bazı tadiller yapılmış, öğretim üyelerine çalışma odaları, 
kütüphane, sınıflar vesaire tesis edilmiştir. Bu fakültemiz bu yıl son sınıfını açmak 
imkanına kavuşmuştur.  

 

Aziz Dinleyicilerim!  

Üniversite, çatısı altında muhtelif ilim şubelerini toplayan, enstitü, 
laboratuvar vesairesinde türlü mevzuları tetkik eden, sosyal olayları inceleyen ve 
bütün bunları öğrencinin ve milletin faydalanmasına  sunan bir müessese, bir ilim 
mabedi olduğuna göre, içinde vazife görmekte olan değerli arkadaşlarımın muhtelif 
sahalardaki faaliyetleri hakkında biraz bilgi vermeyi de lüzumlu gördüm. 

Çalışmalarımızın en önemlilerinden birisini teşkil eden neşriyatımız günden 
güne artmakta ve bu husustaki eksiklerimiz tedricen tamamlanmaktadır. 
Kütüphanelerimizi muhtelif dillerde yazılmış yabancı literatürlerle birlikte, kendi 
çalışmalarımız mahsulü olan ve daha ziyade memleket meselelerini ihtiva eden 
eserlerle de donatmak, başlıca hedeflerimizden birini teşkil etmektedir.  
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Kıymetli vakitlerinizi fazla almamak için üniversitemizde yayınlanan 
eserlerin adları ve mahiyetleri hakkında burada herhangi bir açıklamada bulunacak 
değilim.  Ancak öğrenciler için hazırlanan ders kitaplarından başka, orijinal 
çalışmalara istinat edenlerin, senenin muayyen zamanlarında çıkan fakülte 
dergilerinde veya ayrı baskılar halinde, milletin ve bütün dünyanın faydalanmasına 
sunulduğunu kaydetmek isterim.  

Tıp, Ziraat ve Fen Fakülteleri’nin, Türkçe nüshalarından başka, yabancı 
dillerde de neşredilen dergileri ve diğer fakültelerimizdeki çalışmaların yine yabancı 
dillerde yazılmış özetleri bütün medeni milletlerin faydalanmasına arz edilmekte ve 
böylece onlarla sürekli bir münasebet sağlanmaktadır.  

Bazı arkadaşlarımıza bu vesile ile yabancı ilim aleminden takdir yazıları 
geldiğini ve adlarının sınırlarımız dışında da tanındığını bildirmeği de bir vazife 
bilirim.  

Eserlerin kıymeti, sayısının çokluğundan ziyade şüphesiz muhteviyatının 
zenginliği ile ölçülürse de bir fikir vermek amacıyla 1951-1952 yılında muhtelif 
fakültelerimiz tarafından yayınlanmış olanların sayısı, basılmak üzere 
hazırlananlarla makaleler hariç olduğu halde 128’dir.  

Üniversitemiz, bir devlet üniversitesidir. Elimizdeki bütün imkanlar 
nispetinde hükümete ilmin ve hakikatin gösterdiği yolda yardım etmeği, muhtelif 
bakanlıkların ve teşekküllerin müşküllerini gidermeyi, fikir ve mütalaalara cevap 
vermeği biz, yalnız bir kanun icabı görmemekte, aynı zamanda bir memleket 
vazifesi, şerefli bir hizmet olarak telakki etmekteyiz.  

Bu cümleden olmak üzere Büyük Millet Meclisi, Adalet, Tarım, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve diğer Bakanlıklar tarafından üniversitemizin muhtelif 
fakültelerine çeşitli meseleler hakkında yollanan müteaddit yazılara büyük bir itina 
ile cevap verilmiş ve arkadaşlarımız memleket hizmetindeki bu önemli görevlerini 
yapmaktan biran geri kalmayarak Bakanlıklarla daimi bir işbirliği sağlamıştır.  

Hukuk Fakültemizin, havale edilen müteaddit kanun tasarıları üzerindeki 
tetkikleri, Ziraat Fakültemizin, gübre meselesi, hayvan yemi problemi ve daha bazı 
mevzularda Tarım Bakanlığı ile el ele vermesi ve diğer fakültelerimizin buna benzer 
çalışmaları bunun en iyi bir delilidir.  

Medeni dünyada ilim ve fen sahasında yapılan terakkileri incelemek, 
bilhassa müspet ilimlerde büyük bir hızla vukua gelen yenilikleri yerinde görmek ve 
onların tatbik şekillerini öğrenmek maksadıyla, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
yabancı memleketlere daha ziyade genç arkadaşlarımızı göndermekte ve böylece 
onların aynı zamanda dil bilgilerinin de kuvvetlenmesini sağlamaktayız.  

Öğretim üyelerimiz, medeni alem ile sıkı temas halinde bulunmanın 
lüzumu, mümtaz ilim adamlarıyla şahsı tanışmaların büyük faydası ve yalnız kitap 
malumatı ile iktifa edilmeyerek yerinde yapılacak incelemelerin önemi üzerinde 
durmakta ve bu maksatla tatil aylarından faydalanarak mali fedakarlıklara katlanmak 
suretiyle yabancı memleketlere gitmektedirler.  
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Oralarda muhtelif müesseseleri gezen arkadaşlarımızın elde ettikleri 
faydalardan başka, bilhassa kongrelerin ehemmiyetleri büyük olmaktadır. Dünya 
milletlerinin çok önem verdikleri ve müteaddit delegelerle iştirak ettikleri ilmi 
kongrelere, üniversitemize de vaki müteaddit davetlere rağmen, elimizdeki maddi 
imkanların darlığı yüzünden, maalesef çok defa katılamamaktayız. Fakat bu vesile 
ile şunu da tebarüz ettirmek isterim ki, bu türlü beynelmilel toplantılara iştirak eden 
arkadaşlarımızdan bazılarının kongre başkanlıklarına seçilmeleri, değerli tebliğler 
neşretmeleri, müessesemizin ve dolayısıyla milletimizin ilim şahsında da ün 
almasına sebebiyet vermişlerdir.  

Bu kongre başkanlıklarına seçilen kıymetli arkadaşlarımızdan Ziraat 
Fakültesi Ord. Prof. Dr. Kadri Bilgemre'nin bugün sabahleyin ani bir kalp krizi ile 
hayata gözlerini yumduğunu da sonsuz bir teessürle bildirir ve kendisinin manevi 
huzurunda bütün üniversite ailesi adına saygı ile eğilirim.  

Üniversitemiz, çalışmalarını yalnız dar bir çerçeveye inhisar ettirmemekte, 
bilakis yurdun her tarafına yaymak için uğraşmaktadır. Nitekim Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi’nin bilhassa Batı Anadolu'da yaptığı kıymetli arkeolojik 
çalışmalarla, diğer illerimizde yine bu konudaki incelemeleri takdirle 
zikrolunabileceği gibi, Ziraat Fakültesi’nin, yurdun muhtelif yerlerinde birkaç yıldan 
beri tesisine başladığı araştırma istasyonları da memnunluk verecek neticeler 
sağlamaktadır.  

Üniversitemiz, bilhassa araştırma istasyonlarının yurdun her tarafına geniş 
ölçüde yayılarak ele alınmamış birçok bakir mevzuların incelenmesini istemekte ve 
bunu memleket menfaati bakımından pek hayırlı bir iş olarak telakki etmektedir.  

 

İhtiyaçlarımıza gelince:  

Büyük Millet Meclisi’nin ve hükümetimizin müessesemize karşı gösterdiği 
içten müzaheretin bir neticesi olarak geçen yıl ihtiyaçlarımızın bir kısmı sağlanmış 
bulunmakta idi. Bu yıl ihtiyaçlarımızın alakanın devam edeceğini, kuruluş halinde 
olmanın tevlit ettiği noksanların giderilmesi hususunda gerekli yardımın 
esirgenmeyeceğini kuvvetle ümit etmekteyiz.  

Üniversiteler, geçen sene de arz ettiğim gibi, büyük fedakarlıkları 
gerektiren pahalı müesseselerdir. İleri gitmiş memleketlerde bunların normal çalışma 
ve gelişmeleri için her yıl sarf edilenler karşısında bize tahsis edilen bütçenin pek 
mütevazı olduğunu ifade ederken bir şikayet kastı katiyen beslememekte, bilakis 
hükümetimizin yakın ilgisine ve büyük müzaheretine yüksek huzurunuzda da 
teşekkür etmekteyiz.  

Ancak bu gibi müesseseler, yabancı memleketlerde de hükümetin 
yardımından başka halkın da maddi muvanetine nail olmaktadırlar. Bu itibarla 
memleketimizde günden güne sayılarının arttığını gururla gördüğümüz varlıklı 
vatandaşlarımızın istidatlı, çalışkan fakat yeter derecede yetişme imkanından 
mahrum fakir öğrencilerimize yardım etmek, onları icabında yabancı memleketlere 
göndermek, kıymetli hemşehrimiz Vehbi Koç'un yaptığı gibi yurtlar  açmak vesaire 
gibi çok hayırlı ve kutsal olacak hareketlerini memnunlukla karşılayacağımızı 
belirtmeği de bir vazife bilirim.  
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Sevgili Öğrenciler! 

Şimdi sizlere hitap ediyorum. Türk’ün medeniyet aleminde ön safta 
ilerleyen milletlerle birlikte yürümesi, çeşitli sebeplerle geri kalmış yurdumuzun 
imarı, milletimizin refaha kavuşması, başımızda şerefle dalgalanan bayrağımıza 
bugün olduğu kadar, yarın da bütün dünyanın sevgi ve saygı göstermesi, sizlerin 
ciddi, feragatli çalışmalarınıza, sarsılmayan başarma azminize ve her şeyin üstünde 
seciyeli bir milletin evlatları olarak yüreğinizde beslediğiniz kuvvetli imana bağlıdır.  

Bir üniversiteli olarak çeşitli memleket meselelerinin çözülmesinde daha 
şimdiden bizlerle beraber çalışmaktasınız. Çünkü üniversiteler, bünyelerinde yalnız 
türlü ilimlerin toplandığı kurumlar değil, aynı zamanda hocası ve öğrencisiyle 
birlikte düşünen, birlikte kaynaşan bütünlerdir.  

İşte sizler, üniversite denilen bu bütünün en mühim unsurlarından 
birisisiniz. Bizlerin iş ve sorumluluk ortağımızsınız. Onun için bir taraftan çağdaş 
bilgilerle bezenerek yarına çok kuvvetli olarak hazırlanırken, öte taraftan da türlü 
ideolojilere, fikir cereyanlarına karşı hazırlıklı, bilgili şuurlu olmanız gereklidir.  

Maksatlı ve zararlı tohumların etrafa saçıldığı bir devirde sizi yolunuzda 
aydınlatabilecek en kudretli ışık, memleket sevgisi, milli ideal ve menfaatlerimizle 
Atatürk devrimlerine karşı beslediğiniz sarsılmaz inançtır.  

 

Aziz üniversiteliler!  

İnsan zekasının eşsiz başarıları karşısında muhallerin gerçekleştiği, 
hayallerin hakikat olduğu bir devirdeyiz. İnsan zekası, tabiat kudretlerini gittikçe 
daha geniş ölçüde kendisine ram etmekte, eksilenlerin yerine yenilerini koymakta 
gecikmemektedir.  

Fakat bunun da karşısında aciz kaldığı bir gerçek vardır ki, o da zamandır. 
Geçen her yıl, her gün, hatta pek kısa bildiğimiz her saniye bile insan ömrü için 
yerine konmaz bir kayıptır.  

Onun için birkaç yıla inhisar eden üniversite hayatınızın değerini iyice 
bilin. Bütün gücünüzle çalışıp vaktinizi kıymetlendirin. Başarma azmine sahip, 
kendisine güvenen idealist ve faziletli insanlar olarak yetişin. Bu vasıfta olanların, 
tarihin her devrinde büyük kitlelerin daima sevgilerini kazandıklarını hatırlayın.  

Faziletli bir insan büyüğünü sayar, küçüğünü korur ve sever. Saymasını, 
sevmesini bilin. Küçüğü sevgi ve büyüğe saygının, Türk’ün en mutlu değerlerinden 
olduklarını unutmayın.  

 

Genç arkadaşlarım!  

Hayatta karşılaşacağınız her müşkül, cesaretinizi kırmamalı, bilakis 
başarma azminizi arttırmalıdır. Çünkü güçlük, mazisi şanlı olan milletlerde azmi 
arttırır, onlarda yenme hırsını doğurur.  
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İşte sizler çağlar kapayıp çağlar açan böyle büyük ve şerefli bir milletin 
çocuklarısınız, varlığımızın kuvveti sizsiniz. Yarınımızın güveni de yine sizsiniz. 
Sizlere inanıyor, sizlerin imanlı, sağlam varlığınızda yarının büyük ideallerinin 
gerçekleştiğini görüyoruz.  

 

Sayın Bayanlar ve Baylar!  

Sözlerimi bitirmeden önce müsaadenizle birkaç nokta üzerinde tekrar 
duracağım. 

Laboratuvarlarında yalnız tahlil ve terkip yapılan kurumlar değil, aynı 
zamanda türlü fikirlerin de elenip incelendiği ve demokratik cemiyetler nizamında 
söz ve düşünce hürlüğünün geniş ölçüde hüküm sürdüğü yerler olan üniversiteler, 
arz ettikleri bu hususiyet dolayısıyla medeni milletler aleminde daima sevgi ve saygı 
ile ağırlanırlar.  

Müspet zihniyetle düşünen, memleket ve insanlık menfaatleri bakımından 
üzerine aldığı görevleri başarma yolunda azimle yürüyen üniversitemiz, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan böyle de türlü tesirler dışında kalmaya ve hakikat yolunda 
çalışmaya mecburdur.  

Çünkü ilim, demokrasinin ancak bağımsız çevresinde gelişerek faydalı olur 
ve serbest çalışma ve gelişme yolunu bulabildiği takdirdedir ki milli bünyemizde 
yerleşmesini istediğimiz ve bu yolda gayret sarf ettiğimiz demokratik nizamın 
kökleşmesini, milli menfaatlerimizin gerçekleşmesini mümkün kılar.  

İşte bu sebepten, birçok dünya memleketlerinde olduğu gibi bizde de 
üniversite muhtariyeti, tesadüflerin değil, ancak zaruretlerin bir icabı olarak 
meydana gelmiştir. İfade ve düşünce hürlüğüne sahip müesseselerde bu hürlüğün 
milli ideallerimiz ve memleket menfaatleri bakımından elbette ki hayırları vardır. Bu 
hayırlar,  üniversitemizde görevli olan değerli arkadaşlarımın idrakleri ve bu 
idraklerde yer alan ölçülerdir. Bu sorumluluğun müessesemizde tamamıyla takdir 
edilmiş bulunduğunu memnunlukla kaydetmek isterim.  

Benzerlerine kıyasla çok genç olan, kuruluş devrinin tabii bir icabı olarak 
birçok eksikleri bulunan üniversitemizde, milli menfaatlerimizi hedef tutan sistemli 
bir çalışma yolunda bulunduğumuzu, memleket yarınını, sıhhatli ve imanlı 
Cumhuriyet nesillerine bırakmak için mümkün olanların gerçekleştirilmesine 
uğraşıldığını iftiharla ifade ederim.  

Çalışmalarının Türk vatanı ve bütün insanlık için hayırlı ve başarılı olması 
dileğiyle bugün Ankara Üniversitesi’nin yeni ders yılını açarken, hocası ve 
öğrencisinde yurt sevgisinin, ilme bağlılığın gönüllerde sönmeyen ve daima artan bir 
ateşin sıcaklığı ile canlı kaldığını, kuvvetli bir iman ve güven ile ileriye doğru 
yürünmekte olduğunu belirtmekten de müstesna bir haz ve gurur duyarım.  

İlk açılış dersine başlamasını, kıymetli arkadaşım Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yavuz Abadan'dan rica eder ve bu toplantımıza yüksek huzurları 
ile şeref veren aziz büyüklerimizi ve muhterem misafirlerimizi bütün üniversite 
ailesi adına saygı ve sevgi ile selamlarım. 
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PROF. DR. HÜSEYİN CAHİT OĞUZOĞLU 

REKTÖR 

(1953-1955) 

 

1322 yılında Kıbrıs-Lefkoşe da doğdu. 1928 yılında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 28/07/1928 yılında Adliye Vekaleti Hukuk İşleri 
Memurluğuna başlamıştır. 20/12/1933 Ankara Hukuk Fakültesi Roma Hukuku 
Profesörü oldu. 1953-1955 tarihleri arasında iki yıl Rektörlük yapmıştır.  
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1953-1954 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın vekillerimiz, değerli misafirlerimiz, aziz meslektaşlarım, sevgili 
talebelerim: 

 

Üniversitemizin sekizinci ders yılını açarken büyük bir bahtiyarlık 
duymaktayım. Bu mutlu günümüzde huzurları ile bize şeref veren sayın 
vekillerimizle, temsilci göndererek törenimize katılan kardeş Teknik Üniversiteye ve 
değerli misafirlerimize üniversitemiz adına teşekkürü borç bilirim.  

Yeni ders yılının açılışı, geçen yıllardaki çalışmalarımızın muhassalası 
üzerinde durarak üniversitemizin meselelerini umumi efkara arz etmek ve 
yurdumuzun bilim ve kültür sahasındaki gayretlerine yeni bir hız vermek 
bakımından büyük bir ehemmiyeti haizdir.  

Üniversitemizin mesaisinde bize rehberlik edecek esasları tespit ederken, 
onun iki hususiyetini gözden uzak tutmamak icap eder. Bunlardan biri bu ilim, 
müessesemizin uzun bir maziye sahip bulunmaması, diğeri ise memleketin bütün 
hayatını değiştiren ve bizi garp medeniyetine yönelten inkılaplarımızla beraber 
doğmuş ve gelişmiş olmasıdır.  

Müessesemiz, henüz pek genç ve kuruluş devresinde olduğundan ihtiyaçları 
çok ve mensuplarına düşen vazifeler de büyüktür. Bununla beraber, yeniliğin verdiği 
kuvvet ve ciyadetle kısa zamanda yüzyılların geleneğine tevarüs etmiş olan 
üniversitelerin seviyesine ulaşmak yolunda ve azmindedir.  

Bir taraftan mazinin artığı olan muhafazakar usul ve zihniyetten müstakil, 
taze bir ruha sahip oluşu, diğer taraftan Türk milletinin büyük fedakarlıklarla 
kendisine hediye ettiği yeni tesislere ve vasıtalara malik bulunuşu, bir bakıma 
üniversitemizi emsaline nazaran imtiyazlı bir duruma koymuş bulunmaktadır.  

Üniversitemizin ilk nüvesi, Milli Mücadeleyi takibeden en hararetli 
günlerde İnkılapçı idealleri gerçekleştirmek üzere açılan Ankara Hukuk 
Fakültesi’dir. Bu müessese ve bunu takiben kurulan muhtelif fakülteler, milletçe 
kalkınmada baş gösteren ihtiyaçların birer cevabı olarak tesis edilmişlerdir. 
Binaenaleyh üniversitemize düşen vazife, sadece teorik birtakım araştırmalar 
yapmak değil, ayni zamanda memleketin gerçeklerini göz önünde bulundurarak 
onun kalkınmasına hizmet etmek ve gençliğin inkılapçı ruhunu daima canlı bir halde 
tutmaktır. Son yılların olayları ve gençliğin bunlar karşısındaki aksülamelleri de 
üniversitenin bu sahadaki vazifesini ifada daima müteyakkız ve hassas bulunduğunu 
göstermektedir.  

Üniversitelerimizin bilim sahasındaki her türlü tesirden azade ve yapıcı bir 
surette çalışmalarını sağlamak üzere kabul edilen muhtariyet esası, son zamanların 
tekrar üzerinde durulan mevzularından biri olmuştur. Her üniversite mensubunun, 
ilmin objektif mütalaalarından mülhem olarak muhtelif sahalarda memleket 
menfaatlerinin ne suretle gerçekleştirileceği hususunda bir kanaate sahip olması en 
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tabii hakkıdır, hatta bu husustaki kanaatlerini memleket efkarına arz etmesi ona 
terettüp eden bir vazifedir. Zaten muhtelif hükümet organları da hazırlanan kanun 
projelerinde veya çeşitli ve önemli memleket meselelerinde üniversitedeki 
salahiyetli ilim adamlarının mütalaa ve reylerine müracaat etmektedirler.  

Ancak sosyal ilimlerle iştigal edenlerin memleket meseleleri hakkındaki 
görüşlerini ihtiva eden yazı ve beyanlarını, günlük politika faaliyetlerinden ayıran 
hududun tespiti her zaman kolay olmamaktadır. Bu hususta bazı tereddüt ve fikir 
ayrılıkları ortaya çıkmış ve neticede Büyük Millet Meclisi’nce üniversite 
mensuplarının siyasi faaliyet ve neşriyatına taalluk eden kanun kabul edilmiştir.  

 

Muhterem dinleyicilerim!  

Sizlere biraz da, kendi içindeki ve dışarıdaki vazifelerini bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir titizlikle ifaya devam edecek olan 
üniversitemizin hali-hazırdaki durumundan bahsetmek isterim:  

a) öğretim üyeleri ve yardımcıları  

Öğretim üyelerimizin ve yardımcılarının adedi tedricen artmakta ve birçok 
kıymetli elemanlar yetişerek üniversitemizdeki yerlerini almaktadırlar. Halen 
üniversitemizde 16’sı yabancı olmak üzere l6 profesör, 107 doçent, 29 öğretim 
görevlisi ve 292 asistan vazife görmektedir. Geçen ders yılı içinde 10 doçentimiz 
profesör olmuş, 13 asistanımız da doçentlik imtihanlarını kazanmışlardır.  

Bundan başka, üniversitemiz, şöhret yapmış yabancı ilim adamlarından 
faydalanmayı da lüzumlu görerek Fen, Tıp, Siyasal Bilgiler ve Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakülteleri’nin bazı Kürsülerine yabancı profesörler de getirtmiştir.  

Yine geçen ders yılı içinde bir profesörümüz Teknik Üniversite’ye 
nakletmiş, diğer bir profesör de istifasını vermiştir. Kıymetli hocamız Ceza Hukuku 
Ordinaryüs Profesörü Baha Kantar kanuni yaş haddini doldurması sebebiyle 
emekliye ayrılmıştır. Uzun seneler memleket irfanına değerli hizmetler ifa etmiş ve 
binlerce talebe yetiştirmiş olan Sayın Baha Kantar'a bu hizmetlerinden dolayı 
üniversitemizin şükranlarını, Rektör sıfatıyla ve aynı zamanda eski bir talebesi 
olarak huzurunuzda arz etmek isterim. Sayın hocamızın bundan sonraki hayatının da 
sağlık ve huzur içinde geçmesini candan dilerim.  

Geçen ders yılı içinde çok değerli bazı arkadaşlarımızı maalesef ebediyen 
kaybettik. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi profesörlerinden Orhan Burian, Necip 
Üçok ve yine aynı Fakülte okutmanlarından Mahmut Yazır'la, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi okutmanı Zeki Arıman'ın manevi huzurlarında hürmetle eğilirim. Yurda en 
verimli bir şekilde hizmet edebilecekleri bir çağda aramızdan ayrılan bu arkadaşların 
aziz hatıraları her zaman yüreklerimizde mahfuz kalacak ve kendilerinden mahrum 
olmanın üzüntüsünü daima içimizde duyacağız.  

Üniversitemiz bir taraftan tedris vazifesini layığıyla başarmağa çalışırken, 
diğer taraftan da vazifelerinin başında gelen araştırma işlerine gereken ehemmiyeti 
atfetmektedir, Bunun için mevcut enstitülerimize ilaveten her yıl yeni enstitüler ve 
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araştırma merkezleri tesis edilmekte ve bir çok mevzular ele alınarak işlenmektedir: 
Ezcümle geçen sene Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İdari İlimler, Dış münasebetler, 
Maliye, İskan ve Şehircilik Enstitüleri’nin Yönetmelikleri tekemmül etmiş ve bu 
Enstitülerimiz faaliyete geçmiştir.   

Hükümetimizin Birleşmiş Milletlerle işbirliği yaparak kurduğu, Türkiye ve 
Yakındoğu Amme İdaresi Enstitüsü de aynı fakültemizde faaliyete başlamıştır. 
Çalışmaları memleketimizde ve Yakın Şark'ta hakikaten büyük ilgi uyandırmış olan 
bu Enstitüye talebe kaydı için müracaatlar gittikçe çoğalmaktadır. İlahiyat 
Fakültemizde de bir Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü açılmış bulunmaktadır. 
Diğer fakültelerimizde mevcut enstitüler de muntazam ve devamlı bir surette 
sahalarına giren araştırmaları yapmaktadırlar.  

Bu ders yılı içinde de Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir İşletmecilik bölümü 
ile İstatistik Enstitüsü, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde Ford fondasyonundan 
faydalanmak suretiyle bir Kütüphanecilik Enstitüsü, ayrıca Selçuk-Osmanlı 
Enstitüsü kurmak tasavvurundayız.  

Üniversitemiz araştırma mevzuu yanında yayınlara da büyük bir ehemmiyet 
atfetmekte ve neşriyatımızın adedi günden güne çoğalmaktadır. Fakültelerimiz, 
dergilerini muntazaman çıkarmakta ve bazıları bunları yabancı dilde de 
yayınlamaktadırlar. Bundan maada ders kitapları, monografiler, etüdler, doktora ve 
doçentlik tezleri, eski metinler gibi çeşitli yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlarımızın 
medeni memleketlerdeki üniversitelerin yayınları ile mübadelesi yoluna gitmemiz ve 
dünyaca kabul edilen bir usulü yavaş yavaş diğer üniversitelerle temas etmek 
suretiyle bizim de tesis etmemiz icabeder. Avrupa ve Amerika'daki üniversiteler 
arasında bu nevi mübadelelerin yapılan anlaşmalar neticesinde mevcut olduğu 
görülmekte ve ilmin bu memleketlerdeki gelişmesi ve araştırmaların derinleşmesi bu 
sayede bir kat daha kolaylaşmış bulunmaktadır. Üniversite olarak bu nevi 
mübadelelere başlamış bulunmakla beraber bunun ehemmiyetini nazara alarak daha 
şümullü bir mahiyet almasını temine çalışmamız zaruridir. Bu vesile ile 
üniversitemizde öteden beri şiddetle hissedilen bir ihtiyaca temas etmek yerinde 
olacaktır. Bu da, bir üniversite matbaasının tesisi işidir. Böyle bir matbaa 
kurulabildiği takdirde devamlı surette çalışması icabedecek ve belki de 
üniversitemizin bütün basım işlerini hemen karşılamasına imkan olmayacaktır. Fakat 
tedrici bir surette ihtiyaçlarımıza tamamıyla cevap verecek bir hale getirildiği zaman 
üniversitenin bugün dışarıdaki matbaalarda çekmekte olduğu sıkıntılar ortadan 
kalkacak ve öğretim üyelerimiz şimdikinden çok daha fazla eser yazıp bastırmak 
arzusunu gerçekleştireceklerdir .  

Öğretim üyelerimizi ve yardımcılarını ilmin ve tekniğin yeni inkişaflarını 
takip etmek ve mahallinde görmek için yabancı memleketlere göndermekteyiz. Bu 
arkadaşlarımız bulundukları ilim müesseselerinde ciddi mesaileriyle temayüz 
etmektedirler. Bu mesaileri sırasında kendilerine bazı unvanlar tevcih edilen ve 
muayyen bir zaman için ders vermek üzere davet edilen arkadaşlarımız da vardır. 
Yine bu cümleden olmak üzere Cenevre Üniversitesi’nde doktora yapan Hukuk 
Fakültesi’nden iki asistanımızın tezlerinin mükafat kazandığını iftiharla kaydetmek 
isterim.  
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Öğretim üyelerimiz geçen ders yılı esnasında müteaddit beynelmilel kongre 
ve konferanslara katılmışlar ve dikkate değer tebliğlerde bulunmuşlardır. Bu ilmi 
toplantıların bazılarının bu yıl memleketimizde yapılması dolayısıyla, bunlara daha 
geniş bir kadro ile katılmak imkanı hasıl olmuştur. Yabancı memleketlerdeki kongre 
ve konferanslara katılmanın temin ettiği büyük faydaları göz önünde tutan 
üniversitemiz, bunlara daha geniş mikyasta iştirak etmek için önümüzdeki yıl 
bütçesinin bu faslındaki tahsisatı da bir miktar artırmış bulunmaktadır. Bu artırmanın 
Hükümet’çe ve Büyük Millet Meclisimizce de yerinde görülerek tasvip edileceğini 
kuvvetle ummaktayız.  

Öğretim üyelerimizin ve yardımcılarının memleket içinde ve dışında 
yapmış oldukları incelemeler; çalışma ve araştırmalarımızda büyük faydalar temin 
etmektedir. Bu itibarla memleket dışında yapılacak bu incelemelerin ve çalışmaların 
gerektireceği masrafları karşılayacak döviz taleplerimiz için de, her hususta olduğu 
gibi hükümetimizin daha fazla müzahereti esirgemeyeceğini ummaktayız.  

Öğretim üyelerimizin üniversite içi faaliyetleri yanında bir de üniversite 
dışı çalışmaları mevcuttur: Ezcümle hükümetin istediği ilmi mütalaaları vermek, 
kendilerine havale edilen kanun projelerini tetkik etmek, kurulan komisyonlarda 
çalışmak, memleket içi ve dışı kendilerine tevcih edilen vazifeleri yerine getirmek, 
anketler yapmak, yapılan anketleri cevaplandırmak, halk için neşriyat yapmak, 
yetiştirici kurlar tertip etmek, konferanslar vermek, zirai, sınai ve teknik sahalarda 
ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak gibi faaliyetler bu meyanda zikredilebilir.  

Öğretim üyelerimizin memleketimizin diğer üniversitelerinin öğretim 
üyeleri ile zaman zaman mübadelesi yoluna gitmek ve hatta dünya üniversiteleri ve 
ilim teşekkülleri ile bu mübadeleyi kurarak bu yoldan ilmi temaslar temin etmek, 
içinde bulunduğumuz dünya şartlarının ve yaşadığımız devrin icaplarına uyma 
bakımından zaruridir.  

Üniversitemizin bu yolda teşebbüse geçmesi ve bu nevi münasebetler 
tesisine çalışması gerekmektedir. Bunun ilmi faaliyetlerimizin gelişmesinde büyük 
bir amil olacağı muhakkaktır.  

Bundan maada muhtelif fakültelerimiz arasında daha sıkı münasebetler ve 
temaslar kurmak ve bunları geliştirmek yani tam manasıyla bir üniversiter zihniyet 
çerçevesi içinde işbirliği yapmağa gayret etmek lüzumludur. Bilhassa muhtelif 
fakültelerdeki öğretim üyelerinin birbirini daha yakından tanımasını sağlamak için 
gereken teşebbüslere geçmek ve icabeden tedbirleri almak yerinde olacaktır. Bunun 
için de Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kulübü adı ile bir teşekküle vücut 
vermek ve hocalarımızın sık sık buluşup görüşmelerini sağlamak ilk akla gelen bir  
tedbirdir. Ayrıca zaman zaman bütün öğretim üyelerini bir araya toplayarak 
meselelerimizi görüşmek faydalı olacaktır. Hatta öğretim üyelerimizle 
öğrencilerimizi sene içinde birkaç defa olsun bir araya getirmek suretiyle 
dertleşmelerini ve muhtelif meseleler üzerinde konuşmalarını sağlamanın lüzumlu 
olduğuna kaniiz.  

b) Öğretim üyelerimizle yardımcılarının faaliyetleri hakkındaki bu kısa 
izahattan sonra biraz da öğrenci durumundan bahsedeyim:  
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Halen üniversitemizin muhtelif fakültelerinde 1491 kız ve 6446 erkek 
olmak üzere cem'an 7937 talebe vardır. Bu sene muhtelif fakültelerimize 1182 
öğrenci kaydolmuştur.  

Tıp, Ziraat, Veteriner gibi Klinik ve Laboratuvar mesailerine ihtiyaç 
gösteren fakültelerimiz maddi imkansızlıklar yüzünden muayyen miktarda talebe 
almak zorunda kalmışlar, Siyasal Bilgiler hariç diğer Fakültelerimiz bütün 
müracaatları karşılayabilmişlerdir.  

1952 - 1953 ders yılında muhtelif fakültelerden 781 talebe mezun olmuştur. 
Memleketin kendisine büyük ümitler bağladığı İlahiyat Fakültemiz bu sene ilk 
mezunlarını vermiş ve yaz devresinde mezun olan 36 gençten vazife talebinde 
bulunan 28’i Milli Eğitim Vekaleti tarafından Köy Enstitüleri’ne, Kız Muallim 
Mektepleri’ne ve İmam Hatip Okulları’na öğretmen olarak tayin edilmişlerdir.  

Talebelerimizin memleketin kendilerinden beklediği vazifeleri en iyi 
şekilde başarabilecek kudret ve kabiliyete sahip olarak yetişmeleri için bütün 
gayretlerimizi sarf etmekteyiz. Bunu temin için de, fakültelerimiz, öğretim ve 
imtihan yönetmeliklerini bu ihtiyaca en iyi cevap verecek şekilde hazırlamışlardır. 
Ezcümle Ziraat Fakültemiz bu yıl kol sistemine dayanan yeni bit öğretim 
yönetmeliği vücuda getirmiştir. Bununla, talebelerin pratik çalışmalarının daha 
verimli olması sağlandığı gibi, öğretim programının daha geniş bir zamana tevzii de 
mümkün olmuştur.  

Üniversitelerin benzer fakülteleri yönetmelikleri arasındaki prensip 
ayrılıklarının giderilmesi ve hatta muhtelif üniversitelerimizdeki yönetmeliklerin 
istinat ettiği esasların mümkün mertebe tevhidi yolundaki ça1ışmalar da ilerlemekte 
ve bu işin tahakkuku için komisyonlar kurulmuş bulunmaktadır.  

Gençlerimizin arzu ettikleri fakültelere girememeleri bizim içinde bir  
üzüntü mevzudur. Ancak, yukarda işaret ettiğimiz gibi bu maddi imkanlarla 
mukayyet bir meseledir. Bu sebepledir ki, fazla rağbet gören bazı fakültelerimizde 
ayrıca bir giriş imtihanı veya lise bitirme ve olgunluk derecelerine göre bir seçim 
usulüne başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu fakülteler, daha geniş imkanlara 
sahip oldukça, bu kabil tahditlerin tedricen ortadan kalkacağına da şüphe yoktur.  

Fakültelerimizde memurlarla subayların okuması hususunda mevcut olan 
kanuni engelin de biran evvel kaldırılmasını ve bu suretle bunlara da üniversite 
tahsili yapma imkanının bahşedilmesini temenni etmekteyiz.  

Bu münasebetle bir çok öğretim üyelerimizin ve aydınlarımızın da öteden 
beri açılmasını arzu ettikleri Akşam Üniversitesi fikri üzerinde durduğumuzu arz 
etmek isterim. Bu fikrin tahakkuk etmesi halinde, memleketin bilim ve kültür 
sahasındaki gelişmesi yönünden büyük faydalar sağlanacağına inanıyoruz.  

Üniversitede talebemizin durumundan bahsederken, yabancı memleketlerle 
talebe mübadelesi mevzuuna da temas etmek isterim. Bugün muhtelif memleket 
üniversiteleri arasında, anlaşmalar gereğince talebe mübadelesi yoluna gidilmekte ve 
bu şekilde bir çok gençler, gittikleri yabancı memleket üniversitelerinde okuyarak 
gelişmektedirler. Şimdiye kadar bazı yabancı memleketlerden bu kabil teklifler 
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almış bulunuyoruz. Biz de bu sene ilk defa olarak altı tane yabancı talebe bursu 
ihdas ettik ve bu bursları tercihen karşılıklı münasebet kurduğumuz üniversitelerin 
öğrencilerine tahsis etmeyi uygun bulduk. Üniversiteler arasında bu münasebetlerin 
gelişmesine  bundan sonrada çalışmanın lüzumlu olduğuna kaniiz. Bunun milletleri 
birbirine tanıtmak ve yakın temaslar tesis eylemek bakımından da ayrıca büyük 
faydaları olacağına şüphemiz yoktur.  

Gençlerimizin, sağlık durumları ile de yakından ilgilenmekteyiz. 
Talebelerimizin barındırılması için tesis edilen yurtlar ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
Mevcutlardaki şartlar da pek elverişli değildir. Yurtların, talebemizin ihtiyaçlarını 
karşılamağa medar olacak şekilde ve sıhhi şartları haiz bir tarzda adetlerinin artması 
lazımdır. Bu hususta hükümetimizin alaka ve yardımına ihtiyaç mevcut olmakla 
beraber, hayırsever Türk zenginlerinin harekete geçmelerini ve Sayın Vehbi Koç'u 
örnek ittihaz etmelerini beklemekteyiz. Medeni memleketlerde üniversitelerin bu 
kabil tesis ve teberrularla beslenip geliştiklerini ve hayır sahiplerinin bu ilim ve irfan 
merkezlerini ihmal etmemekte olduklarını görüyoruz.  

Bizde de gerek üniversiteye gerekse talebe tesislerine teberrular yolunun 
açılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu yol ecdadımızın yoludur. Bugünkü nesillerin 
de er geç bu yolu takip edeceklerini umarız.  

Gençlerimizin sağlığı için ayrıca spor faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu 
nevi çalışmaların teşvik edilmesi şarttır. Sporun ehemmiyetini layığıyla takdir eden 
öğrencilerimiz çeşitli spor hareketleri yapmaktadırlar. Üniversite içindeki bu kabil 
çalışmaları daha organize bir hale sokmak zarureti vardır.  

Ayrıca gençliğin müzik terbiyesi üzerinde de durulması ve bu husustaki 
ihtiyacının karşılanması için lüzumlu teşebbüslere girişilmesi icabeder. Geçen yıl 
Filarmonik Orkestra’nın gerek ders senesinin açılışı gününde, gerekse sene içinde 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizde vermiş olduğu izahlı müzik konserleri çok 
yakın bir alaka ile takibedilmiş ve öğrencilerimiz bunlardan ruhen gıdalandıkları 
gibi, ayni zamanda bu sahada bazı bilgilere de sahip olmuşlardır. Bu yıl da bu nevi 
faaliyetlere yer vermeğe ve hatta bunları biraz daha arttırmağa çalışmak 
niyetindeyiz. Bu vesile ile geçen yıldan beri üniversitemize yaptığı bu değerli 
hizmetlerinden dolayı Filarmonik Orkestra’nın, başta Sayın Şefleri olduğu halde 
bütün mensuplarına ve orkestranın üniversitemize gelmesine delalet eden 
arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ederim.  

Muhtelif  fakültelerimizin durumuna ve ihtiyaçlarına gelince:  

Askeri Tıp Akademisi’nin işgal ettiği binaları, Tıp Fakültemize tahsis 
etmek sureti ile bu fakültemizi müstakil bir binaya sahip kılan Hükümetimize ve 
Büyük Millet Meclisi’ne burada alenen teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.  

Özel bir kanunla Tıp Fakültemize verilmiş bulunan bu binalarda lüzumlu 
tadilatın süratle ikmaline çalışılarak Klinik, Enstitü ve Laboratuvar faaliyetlerinin 
daha müstakar ve verimli bir hale getirilmesine gayret edilmektedir. Yeniden yapılan 
tahsislerle Tıp Fakültemizin muhtelif binalarında bulunan enstitü ve 
laboratuvarlarının bir kısmını aynı saha dahilinde birleştirmek imkanı hasıl 
olmuştur. Bu sene alınan tahsisatla kliniklerin umumi tamiratı, dershanelerin 
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genişletilmesi, kalorifer ve santral inşası işlerine teşebbüs edilmiştir. Buna rağmen, 
bir kısım servislerin Numune Hastahanesi’nden alınmasına henüz imkan 
bulunamamıştır. Numune Hastahanesi’nin altında Tıp Fakültesi için başlanıp, ahvali 
fevkalade dolayısı ile yarım kalan inşaatın halile ipkası, şimdiye kadar yapılmış olan 
masrafların da heder olmasını intaç edeceğinden, hiç olmazsa Tıp Fakültemizin bir 
kısım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ikmali yoluna gidilmesi yerinde olacaktır. 
Böylece Tıp Fakültemizin Morfoloji binasına olan ihtiyacının karşılanması imkanı 
elde edilecektir. Bu fakültemizin eksikleri ve ihtiyaçları henüz pek çoktur. 
Fakültenin tamamlanmasını temin için ayrıca bir Hemşire ve Laborant okulu ile 
Eczacılık okuluna ihtiyaç vardır. Bunların kurulması için de gerekli hazırlıklara 
girişilmiştir.  

Bir çok yıllar Gazi Terbiye Enstitüsü’nün çatısı altında misafir olarak 
barınan Fen Fakültemiz, kendisine tahsis edilen binaların inşaat ve tesisatının büyük 
bir kısmı ikmal edilmiş olduğundan yerli yerine taşınmıştır. Bu suretle sıkıntıdan 
kurtulan bu Fakültemiz, daha verimli bir çalışma imkanına sahip olmuştur. Bununla 
beraber bir kısım laboratuvar  tesisleri ve Botanik bahçesi kurulması için daha bir 
miktar tahsisata ihtiyaç vardır.  

İlahiyat Fakültesi’nin işgal ettiği bina, yeni enstitülerin kurulması ve 
kadrolarının genişletilmesi dolayısı ile ihtiyacına kafi gelmemektedir. Diğer 
fakültelerimizde de ayni ihtiyacın mevcudiyetini müşahede etmekteyiz.  

Ziraat Fakültemiz çeşitli memleket meselelerini ele alarak Tarım Vekaleti 
ile tam bir işbirliği halinde çalışmaktadır. Bu fakültemizin henüz bir tatbikat çiftliği 
yoktur. Senelerden beri üzerinde durulan bu meselenin yakın bir zamanda 
halledileceğini ümit etmekteyiz. Ziraatın memleket ekonomisindeki büyük rolünü 
göz önünde tutacak olursak, bu fakültenin üniversitemiz içinde işgal etmekte olduğu 
mevkiin ehemmiyeti daha iyi anlaşılmış olur. Nitekim Doğu üniversitemizin nüvesi 
olarak evvela Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nin kurulması düşünülmektedir.  

Büyük Atatürk'ün doğu kalkınması için tesisini istediği üniversitenin 
kuruluş hazırlıklarına başlanılmış bulunması bizi son derece sevindirmiştir.  

Bu ilim yuvamızın her şeyden evvel ihtiyacı bulunan elemanları 
üniversitemizde yetiştirmek bizim için ayrıca bir iftihar vesilesi olacağı gibi, bu 
müesseseye diğer her türlü yardımda bulunmayı da kendimiz için büyük bir zevk 
sayacağız.  

 

Sevgili talebelerim: 

Buraya kadar üniversitemiz hakkında malumat vermeğe ve onun faaliyetini, 
çalışma programının nasıl olması lazım geldiğini izaha çalıştım. Şimdi de bilhassa 
en kıymetli varlığımız olan sizlere hitap etmek isterim.  

Atatürk'ün sizler için söylediği ebediyen unutulmaması lazım gelen 
sözlerini düşünerek, memleketin yarını sizler olduğunuzu, bu memleketin bütün 
değerleri ile her şeyinin size emanet edileceğini bir an bile hatırdan çıkaramayız, 
çıkaramazsınız. Bunun içindir ki sizlerin çok iyi yetişmesi, memleketimize ve 
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milletimize karşı hissenize düşecek hizmetleri layığıyla ifa edecek kudret, kabiliyet 
ve karakterde olmanızı temin etmek bizlerin, hocalarınızın, büyüklerinizin belli başlı 
vazifeleri arasında yer almaktadır. Biz, gençlerimizin bilhassa memleket ve inkılap 
mevzuunda son derece titiz, hassas ve müteyakkız olduğunu gördükçe büyük bir 
sevinç ve ferahlık duyuyoruz. Memleketi idare edenler de gençliğimizin şuurlu ve 
memleket-sever hissiyat ve hareketlerini görüp anladıkça iftihar duymakta ve yarına 
bizlerle beraber büyük bir huzur ve itminan içinde bakabilmektedirler.  

Üniversite olarak biz, gençlerimiz arasında mevcut olan bazı ufak tefek 
ayrılıkları hoş görmeğe çalışmakla beraber, muhtelif fakültelerimizde müteaddit 
talebe teşekküllerinin mevcudiyeti yerine, her fakülte öğrencilerinin tamamının ayni 
cemiyet içinde aza olarak yer almasını temenniye şayan buluruz. Çünkü 
gençlerimizin vücuda getirdikleri bu teşekküllerin gayeleri tamamı ile bir birinin 
aynıdır. “Birlik kuvvettir”, sözü gençlerimiz için de, ecdattan bize intikal eden bir 
darbı mesel olarak düstur ittihaz edilmek lazımdır. Bizim memleketimizin kuvveti 
ve dünyada büyük bir itibara sahip oluşunun belli başlı sebebi birliğimizdir. İşte 
gençlerimiz de söylediğim şekilde bir birlik vücuda getirirlerse o zaman daha 
kuvvetli olarak gayelerine ulaşmak imkanını elde ederler. Memleket meselelerinde 
ve inkılap mevzuunda bütün Türk gençliğinin yek vücut olduğunu ve böyle hareket 
ettiğini bir çok vesilelerle müşahede ettiğimiz için, bundan sonra da her zaman ayni 
tarzda hareket edeceğinizden ve söylediğim hususlarda birliğinizin mevcudiyetini ve 
kuvvetini ortaya koyacağınızdan zerre kadar şüphe etmiyorum. Bunun böyle oluşu, 
büyük Atatürk' ün ruhunun da şad olmasını ve ebedi istirahatgahında huzur içinde 
yatmasını sağlayacaktır. Mektep sıralarında, hocalarımız bize daima büyüklerimize 
hürmet ve riayet göstermemizi, terbiyeli, dürüst, karakterli olmamızı ve çok 
çalışmamızı telkin ettiler. Biz de değişmeyen bu hakikatleri sizlerin hocaları, 
büyükleri, ağabeyleri olarak aynen sizlere telkin etmek zorundayız. Sizlerden 
beklediklerimize mukabil sizlere karşı derin bir sevgi ile hareket ederek maruz 
kalacağınız bütün zorluklarda müzahir olmak, her türlü kolaylığı göstermek ve 
yetişmeniz için elimizden gelen her şeyi yapmak bizim de vazifemizdir. Bu 
memlekette herkes kendine düşen vazifeyi layığıyla ve mesuliyetini tamamen 
müdrik olarak ifa ettiği takdirde halimiz ve istikbalimiz tam manası ile teminat altına 
alınmış olur.  

Üniversiteye intisap ettiğiniz günden itibaren aramızda teessüs eden 
münasebetler, üniversitemizi ikmal ederek hayata atıldığınız zaman da şüphe yok ki 
devam edecektir. Ondan sonra da üniversitenin sizden beklediği, sizlerin de mezun 
olduğunuz ve bağlı kalacağınız üniversitemizden isteyeceğiniz şeyler olacaktır. Şu 
noktayı unutmayınız ki, biz hocalarınız fakülte sıralarındaki muvaffakiyetlerinizle ne 
kadar çok seviniyorsak, hayattaki başarılarınızla da daima iftihar ederiz. Her hoca, 
talebesinin yükselişini ve memleket hizmetinde layık olduğu yeri almasını 
özlemekte ve bundan kuvvet, hayatiyet kazanmaktadır.  

Ankara Üniversitesi, hocaları ile, talebeleri ile, bütün memur ve mensupları 
ile bir bütün, büyük bir ailedir. Hepimiz el ele vererek tam bir tesanüt ve hakiki bir 
bağlılık havası içinde çalışmak sureti ile memleketin bizden ifasını beklemekte 
olduğu büyük vazifeleri yerine getirmeğe gayret etmekteyiz. Bu irfan ve ilim 
yuvamızın canlı eserleri olarak memleketin her tarafına yayılan ve yayılacak olan 
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sizlerin muhtelif sahalarda yapmakta olduğunuz ve yapacağınız hizmetler, büyük bir 
hızla kalkınmakta olan yurdumuzun daha fazla yükselmesine ve gelişmesine yardım 
edecektir. Üniversite gençliği olarak daha şimdiden memleketimizin kültür  
sahasında bizlerden beklediği çalışmaların ve gayretlerin mesuliyetini omuzlarınızda 
taşımağa başlamış bulunuyorsunuz. Teşkilatlı bir surette çalıştığımız takdirde, 
halkımıza ve onun okuma imkanına sahip olmasına büyük çapta destek 
olabileceğimize eminim. Çalışınız, çalışınız, çok çalışınız, muhakkak muvaffak 
olacaksınız.  

Şuurlu Türk Gençliği, Aziz Talebelerim: 

Bütün kalbimizle sizlerle beraber olduğumuzu ve her zaman bizleri 
yanınızda bulacağınızı hatırdan çıkarmayınız. Seleflerimin üniversite işleri yanında 
gençliğe gösterdikleri alakayı burada şükranla belirtirken sizlere çalışmalarınızda 
azami başarı, sağlık ve saadetler dilerim.  

Bu düşünceler içinde Ankara Üniversitesi’nin sekizinci ders yılını 
açıyorum.  
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1954 – 1955 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Pek Değerli Başvekilimiz, Sayın Vekillerimiz, Kıymetli Misafirlerimiz, 
Aziz Meslektaşlarım, Sevgili Talebelerim!  

 

Bu yıl da, üniversitemizi mutat törenle açabilmek saadetine erişmiş 
olmaktan müstesna bir zevk ve gurur duymaktayım. Böyle bir günümüzde bizlere 
şeref vermiş olmanızdan dolayı müessesemizin şükranlarını arz eder, hepinizi saygı 
ve sevgi ile selamlarım.  

Üniversitelerin böyle bir törenle açılması ve geçen yılın bir muhasebesinin 
yapılması adet olmuştur. Son günlerde diğer kardeş üniversitelerimiz de bu şekilde 
açılarak yeni ders yılına girmiş bulunmaktadırlar. Henüz çok genç olan 
üniversitemiz, geçen yıl da ilmi çalışmalarına devam etmiş ve memleketin 
kendisinden beklediği tedris ve araştırma vazifelerini yerine getirmek hususunda 
gücünün yettiği kadar gayret göstermiştir. Durmadan fakültelerimiz arasındaki 
işbirliği zihniyetini geliştirmeye ve takviyeye çalıştığımız gibi, memleketimizin 
diğer üniversiteleri ve hatta dünya üniversiteleriyle mümkün mertebe temaslar tesis 
etmek çarelerini araştırmaktan da geri kalmıyoruz. Medeni memleketlerde müşahede 
ettiğimiz çok süratli ilmi gelişmeleri yakından takip etmek, yapılan araştırmaları, 
neşriyatı, yeni buluşları gözden kaçırmamak, ilim hayatımızda birçok yeniliklere 
vücut vermenin ve ilmi kalkınmamızı temin etmenin belli başlı şartını teşkil 
etmektedir.  

Yabancı memleket üniversiteleriyle sıkı temaslar tesis etmenin ve bu yolda 
anlaşmalara varmanın büyük faydalar sağlayacağına şüphe yoktur.  

Bunun içindir ki, üniversitemiz, Birleşik Amerika'nın New York ve 
Nebreska üniversiteleriyle yakın temaslarda bulunarak muhtelif fakültelerimizi 
ilgilendiren anlaşmalar yapma yoluna gitmiştir.  

New York Üniversitesi’yle yapılan anlaşmaya göre, bu üniversite Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ndeki “Amme İdaresi" öğretim ve araştırmalarını takviye 
edecektir. Bu maksatla New York Üniversitesi’nden buraya öğretim üyeleri gelecek 
ve buradan New York'a aynı sahada çalıştırılmak üzere öğretim üyeleri ve 
yardımcıları gönderilecektir. Ayrıca idare sahasında da muhtelif elemanları 
yetiştirmek için kurslar açılacaktır.  

Yapılan bu anlaşmaya göre Hukuk Fakültesi’nde bir "Hukuk Araştırma 
Merkezi” kurulacaktır.  

Ziraat ve Veteriner Fakültelerimiz de bu günlerde Amerika'nın Nebreska 
Üniversitesi’yle bir işbirliği programı hazırlamak ve bu hususta prensip anlaşmasına 
varmak için gereken temasları ve çalışmaları yapmış bulunmaktadırlar.  
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Sayın Dinleyicilerim: 

Yukarıda da işaret ettiğim gibi, üniversitemiz henüz pek genç ve kuruluş 
devresindedir. Bu itibarla ihtiyaçları pek çoktur. Bütün bu ihtiyaçları bir yılda 
tamamıyla karşılamağa imkan bulunmadığına da şüphe yoktur.  

Bununla beraber hükümetimizin ve Büyük Millet Meclisimizin üniversite 
bütçelerine karşı gösterdikleri yakın alaka ve anlayış ancak şükranla yad edilebilir. 
Geçen yıl denk bütçe yapılmasına karar verilmiş olduğu halde, üniversitemizin 
ihtiyaçlarını yakından görerek bir evvelki seneye nazaran 4 milyon liraya yakın bir 
fazlalıkla bütçemizin kabul edilmiş olması bu anlayışın en bariz delilini teşkil 
etmektedir.  

Kuruluş halinde olan üniversitemizin büyük ve sayısız ihtiyaçlarını senelere 
taksim ederek ve bir sıraya koymak suretiyle karşılamanın lüzumlu olduğuna şüphe 
yoktur.  

Üniversitemiz bu yolda hareket ederek mümkün mertebe her sene reel bir 
bütçe ile Hükümetin ve Meclisin huzuruna çıkmağı doğru ve yerinde bulmaktadır. 
Bu yıl; bütçemizin hazırlanmasında da arz ettiğim düşünceler hakim olmuş ve 1955 
mali yılı bütçe tasarımız tamamen bir yılın hakiki ihtiyaçları karşılığını teşkil eden 
rakamlardan vücuda getirilmeğe çalışılmıştır.  

Hükümetimizin ve Büyük Millet Meclisimizin geçmiş senelerdeki alaka ve 
müzaheretlerini bu yıl da üniversitemizden esirgemeyeceklerinden emin 
bulunuyoruz. 

Muhterem Misafirlerimiz:  

Muhtelif kanunlarla tespit edilmiş bulunan kadrolarımızdan birçoğu 
üniversitemizin inkişafına muvazi olarak dolmuş olup halen üniversitemizde 17’si 
yabancı olmak üzere 170 profesör, 116 doçent, 312 asistan, 29 öğretim görevlisi, 29 
okutman vazife görmektedir. Geçen ders yılı zarfında 19 doçentimiz profesör olmuş, 
23 asistanımız da doçentlik payesini kazanmışlardır.  

Fen Fakültesi’nde Astronomi, Botanik ve Matematik; Ziraat Fakültesi’nde 
Fitopatoloji ve Kültür teknik; Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde Dil Psikolojisi 
ve İngiliz Dili ve Edebiyatı; Tıp Fakültesi’nde Biyokimya; İlahiyat Fakültesi’nde de 
Dinler Tarihi kürsülerine dünya ilim alemince tanınmış yabancı profesörler 
getirtilmiştir.  

Geçen yıl iki değerli öğretim üyemizin kaybı bizi büyük bir teessüre gark 
etmiştir. Hukuk Fakültemizden Ordinaryüs Profesör Ahmet Esat Arsebük'le İlahiyat 
Fakültemiz profesörlerinden Yusuf Ziya Yörükan'ın hatıralarını huzurunuzda 
hürmetle anmayı vazife bilirim. Bu değerli ilim adamlarımızın bıraktıkları büyük 
boşluğu daima hissedeceğiz. Memleket ilim ve irfanına uzun yıllar büyük hizmetler 
yapmış olan bu muhterem hocalarımızın ruhlarının şad olmasını Ulu Tanrı’dan niyaz 
eylerim.  
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Geçen ders yılı zarfında dört öğretim üyemiz mebus seçilmek suretiyle 
üniversitemizden ayrılarak Büyük Millet Meclisi’ne iltihak etmişlerdir. Bu kıymetli 
ilim adamlarımızın ilmi hayatlarında olduğu gibi, siyasi hayatlarında da memlekete 
büyük hizmetler ifa etmelerini candan dileriz. .  

Bundan başka Afganistan Hükümeti tarafından vaki davet üzerine Tıp 
Fakültemizden bazı öğretim üyeleri muvakkaten Kabil Üniversitesi’ne gitmişlerdir.  

Öğretim kadromuzun durumundan bahsederken ilk kademede yer alan 
asistanlarımız hakkında da birkaç söz söylemek isterim.  

Bazı fakültelerimiz halen asistan bulmakta müşkülat çekmekte ve mevcut 
olan asistanların bir kısmı da kendilerine daha müsait tekliflerde bulunan daire ve 
müesseselere gitmektedirler. Teşkilat kanunumuza göre ehramın kaidesini teşkil 
ettikleri kabul edilen bu elemanların, geçim şartlarının ıslahı, üniversitede 
kalmalarını temin edecek ilk tedbir olarak hatıra gelmektedir. Bu durumdan 
ziyadesiyle müteessir olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Hükümetin ve Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonu’nun gösterdiği anlayış neticesinde yüksek ücretli 
teknisyen kadroları ihdas ederek, kısmen olsun asistanların maddi refahını temin 
etmek yoluna gitmiş bulunmaktadır.  

Bu cihetin bütün üniversitelere şamil olacak şekilde düşünülüp, elverişli bir 
hal suretine bağlanmasını temenniye şayan bulmaktayız.  

 

Aziz Dinleyicilerim: 

Üniversitemiz, tedris faaliyeti yanında ilmi araştırmalarına da bütün 
kuvvetiyle devam etmiş ve bu gayretlerin muhassalası tamamıyla müspet olmuştur.  

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, geçen sene yönetmeliklerinin tekemmül edip 
faaliyete geçtiğini söylediğimiz Maliye, Dış Münasebetler, İdari İlimler, İskan ve 
Şehircilik enstitüleri değerli çalışmalar yapmışlardır.  

Maliye Enstitüsü, yeni bir Maliye Lügatı hazırlamaktadır. Ayrıca bir 
Maliye Antolojisi meydana getirmek üzere yaptığı çalışmalar da haylice ilerlemiştir.  

Dış Münasebetler Enstitüsü, Karneci Milletlerarası Sulh Tesisi ile bir 
anlaşma yaparak "Memleketimizin milletlerarası teşekküller ve bilhassa Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı muvacehesinde davranışı" hakkında Türkçe ve İngilizce olarak 
bir etüt hazırlamıştır. Çok geniş bir dokümantasyona dayanarak hazırlanan bu etüt, 
enstitü faaliyetlerinin mihrakı olmuştur.  

İdari İlimler Enstitüsü, amme sahasına dahil çeşitli kanunlar üzerinde 
temaslar ve araştırmalar yapmış, ilmi toplantılar tertip etmiş, anket usulü ile "genç 
ve müstakbel idarecilerin mesleki ve sosyal davranışları" üzerinde ilmi bir etüt 
meydana getirmiştir. Bu etüt, Enstitü tarafından yakında yayınlanacaktır.  

Bundan maada halen "seçim sosyolojisi" üzerinde ilmi bir araştırma 
yapılmaktadır.  

İskan ve Şehircilik Enstitüsü de "ülkemizdeki tabii kaynakların kullanılması 
ve geliştirilmesi" yolundaki araştırmaları, çalışmalarına başlangıç noktası alarak 
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faaliyetine devam etmiş ve Haziran ayı için de iskan ve şehirciliğin ana meseleleri 
üzerinde bir seri konferanslar tertiplemiştir.  

Konularının bütün memleketi yakından ilgilendirmesi dolayısıyla, bu 
enstitünün hızla gelişmesi bir zaruret halini almaktadır.  

Hukuk Fakültemizin Kriminoloji Enstitüsü, bin mükerrir suçlu üzerinde 
kriminolojik bir anket yapmış ve neticelerini Türkçe, Fransızca ve İtalyanca 
dillerinde neşretmiştir. Yine bu Enstitü "kan gütme" problemini de ele almış ve bu 
mesele üzerinde çalışmalara başlamıştır.  

Bundan maada ceza ve infaz hukuku ile ilgili haberleri de derleyerek her ay 
Adliye Dergisi’nde neşretmektedir. Çok kıymetli milli müesseselerimizden biri olan 
İş Bankası, Hukuk Fakültemizde tesis şeklinde bir Bankacılık ve Ticaret Hukuku 
Enstitüsü kurmuştur.  

Banka tarafından finanse edilen ve Hukuk Fakültesi ile diğer fakülteler 
mensuplarının ilmi mesaileriyle işleyecek olan bu enstitünün, memleketimizin 
iktisadi hayatında mühim bir rol oynayacağına ve verimli faaliyetlerde bulunacağına 
inanıyoruz. Büyük müesseselerin bu gibi tesislerle bir memleketin ilmi hayatına 
yardımda bulunmaları bütün medeni memleketlerde rastlanan bir harekettir. İş 
Bankamızın şayanı şükran olan bu hareketinin, diğer müesseselerimize de örnek 
olmasını can ve gönülden dileriz.  

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizde geçen yıl bir Kütüphanecilik Bölümü 
ihdas edilmiştir. Bu fakültede 1941 yılından beri kurs halinde yapılmakta olan 
kütüphanecilik öğretimi, bu suretle müstakil bir bölüm haline getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu bölüm için Ford Vakfı’nın mali yardımı ile Amerika'dan bir 
kütüphanecilik profesörü getirtilmek suretiyle kütüphanelerimiz için son derece 
lüzumlu olan mütehassıs personelin yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır.  

Bu bölüm, biri yazmalarla eski eserlerin, diğeri de modern neşriyatın 
tasnifinde çalışacak iki tip kütüphaneci yetiştirecektir.  

Bu fakültemizin kurduğu Doğu, Batı ve Orta Anadolu istasyonları da 
faa1iyetlerine devam ederek Arkeoloji ve Paleoantropoloji sahasında kazılar ve 
araştırmalar yapmak suretiyle semereli çalışmalarda bulunmuşlardır.  

İlahiyat Fakültemizde geçen yıl faaliyete geçmiş bulunan İslam Sanatları 
Enstitüsü birçok konferanslar tertip etmiş, umumi sanat tarihi ve hususiyle Türk ve 
İslam sanatları tarihi ile ilgili kitaplardan müteşekkil bir kütüphane tesisine ve türlü 
mimari eserlerin Türk ve İslam sanatına ait minyatürlerin fotoğraf ve filmlerini 
aldırmağa ve onları ilmi bir tasnife tabi tutmağa başlamıştır.  

Ziraat Fakültemiz, memleket meselelerini kendi esas öğretim ve inceleme 
konuları olarak ele almış, bilhassa istihsali arttırmağa matuf olan çalışmalarda 
kendine düşen vazifeyi azami dikkat ve itina ile ifaya devam etmiştir.  

Memleket kalkınmasını ve ilerlemesini ilgilendiren bilimsel araştırma ve 
inceleme sonuçlarını, 43 adetten fazla muhtelif neşriyatı ile çiftçimizin istifadesine 
arz eylemiş bulunmaktadır. Ayrıca bazı münakaşalı ve mesleki konferanslar da 
tertiplemiştir.  
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Fen Fakültemizdeki enstitü ve laboratuvar çalışmaları da tabii seyrini takip 
etmiştir. Ezcümle Sınai Kimya, Botanik ve Jeoloji enstitüleri ve diğer enstitüler 
kendi sahalarında değerli incelemelerde bulunmuşlardır.  

İlmi araştırma ve faaliyetlerin devam eden Veteriner Fakültemiz de Trakya 
bölgesinde yıllardan beri hayvan telefatına sebep olan mahiyeti meçhul bir hastalığı 
Ziraat Vekaleti elemanları ile birlikte araştırmış ve "Botülizmus" teşhisi konularak 
telefatın önlenmesi mümkün olmuştur. Bu hastalık hakkında etraflı bir konferans da 
verilmiştir.  

Tıp Fakültemizin enstitü ve laboratuvar mesaisi de çok müspet ve semereli 
olmuş, klinik ve polikliniklerinde binlerce hasta tedavi görmüştür.  

Bu münasebetle memleketimizin sağlık durumu ile çok yakından ilgili 
bulunan bir tesis üzerinde durmak isterim. Tıp Fakültemizin geçen sene bir Çocuk 
Sağlığı kürsüsü ihdası hususundaki teşebbüs ve teklifi Senatoca hararetle 
karşılanmış ve ittifakla karara bağlanmıştır. Hükümetimiz ve Büyük Millet 
Meclisimiz de bu hususta azami müzaheretlerini esirgemeyerek yapılacak çocuk 
hastanesi için gerekli tahsisatı vermişlerdir.  

Belediyemizin Hacettepe'de tahsis ettiği arsa üzerinde yapılmakta olan 
inşaat bir hayli ilerlemiştir. Bu yıl da alınacak tahsisatla hastahanenin ikmaline 
çalışılacaktır. Memlekete büyük hizmetler görecek olan böyle bir tesisin vücuda 
getirilmesinde, inşaat için gerekli tahsisatı veren Hükümetimize ve Büyük Millet 
Meclisimize, Ankara'nın en güzel bir yerinde arsa tahsis eden Ankara Belediyesi’ne 
ve inşaatın bir bloğunun ikmalini üzerine alan Kızılay'a en derin şükranlarımı arz 
ederim.  

Bu güzel tesisin önümüzdeki yaz aylarında ikmal edilerek faaliyete 
başlayabileceğini umduğumuzu ayrıca tebşir etmekten büyük bir haz duyarım.  

Muhterem Dinleyicilerim!  

İlmi faaliyetlerimizin izahına devam ederken biraz da yayınlarımız üzerinde 
tevakkuf etmek yerinde olur. Üniversitemiz neşriyatının şayanı memnuniyet bir 
gelişme kaydettiği müşahede edilmektedir. Geçen ders yılı zarfında birçok ders 
kitapları, etütler, doktora ve doçentlik tezleri monografiler, eski metinler gibi çeşitli 
yayınlar yapılmıştır. Fakülte dergileri de muntazam neşredilmekte ve bunlardan 
bazıları yabancı dilde çıkmaktadır. Ayrıca üniversitemizin öteden beri neşretmekte 
olduğu “Annales”in basılması ikmal edilmiş ve muhtelif fakültelere mensup öğretim 
üyelerimizin alaka çekici çeşitli makaleleri, değişik yabancı dillerde olmak üzere 
içinde yer almış bulunmaktadır.  

Üniversitemizin bu yayınının yabancı memleketlerde alaka ile takip 
edilmesi ve istenilmiş olması bizi ayrıca memnun etmektedir.  

Yine üniversitemize müteallik bilgileri havi yabancı dilde bir kılavuz 
hazırlanmış olup tabedilmek üzeredir. Bu kılavuzun Türkçe’si de her iki yılda bir 
basılmakta ve ders yılı başlamadan önce alakalılara dağıtılmaktadır. Üniversiteye 
giriş, imtihanlar, harçlar, diplomalar, doktora ve diğer hususlar hakkında malumatı 
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ihtiva eden bu rehberin üniversite tahsili yapacak gençlere ve diğer ilgililere faydalı 
olduğuna kaniiz.  

Yayınlarımızın mübadelesi, dağıtılması ve satılması hususlarına büyük bir 
ehemmiyet atfetmekteyiz. Bu mübadelenin ve dağıtmanın daha fazla gelişmesini 
sağlamak ve bilhassa üniversitemiz yayınlarının satışını temin etmek üzere bir 
merkez kurmak lüzumuna inanıyoruz. Fakültelerimizin dağınık vaziyeti karşısında 
üniversitemizin merkezi bir yerde umumi bir kitaplığa sahip olması zaruri 
bulunmaktadır. Bu ihtiyacı muhtelif fakültelerimiz, öğretim üyeleriyle 
yardımcılarımız ve gençlerimiz hissetmekte ve bunun biran evvel tesisi için gereken 
tedbirlere başvurulmasını haklı olarak istemektedirler. Merkezi bir yerde böyle bir 
üniversite kitaplığı vücuda getirebildiğimiz takdirde, bu tesisin kitap mubayaası 
hususunda büyük tasarruflar sağlayacağı muhakkak olduğu gibi, kitaplıktan istifade 
imkanlarını artırmış olacağına da şüphe yoktur. Bunun garp üniversitelerindeki 
misallerinden bahsetmeği lüzumsuz sayarım. Yayınlarımızdan bahsederken bunların 
kolaylıkla basılmasını temin etmek üzere bir üniversite matbaasının kurulmasına 
zaruret bulunduğunu geçen sene de ifade etmiştim. Bütçe imkansızlıktan dolayısıyla 
bunu tahakkuk ettirememiş, bu yıl da bu hususu sağlamak üzere bütçemizin 
hazırlandığı sırada koyduğumuz tahsisatı, aynı sebeple çıkarmak zorunda kalmış 
bulunuyoruz. Fakat bu matbaa işinin ileride üniversitemizce başarılacağını ve 
eserlerimizin orada basıldığını görebileceğimizi kuvvetle umuyoruz.  

Sayın Dinleyicilerim!  

Geçen yıl da bir çok öğretim üyelerimiz müteaddit beynelmilel toplantılara 
ve kongrelere iştirak etmişler ve sayanı dikkat tebliğlerde bulunmuşlardır. Bu 
cümleden olmak üzere Zürih’de İlimler Felsefesi, Cambridge'de Müsteşrikler, 
Madrit'te Prehistorik, Cenevre'de Jinekoloji, Barselona'da Göğüs Hastalıkları, Sao 
Paulo'da Kanser, Lüsem' de Zootekni, Roma'da Tıp Tarihi, Amsterdam'da Klinik 
kimyası ve  Matematik, Paris'te Botanik, Viyana'da Üniversiteler ve Tahran'da İbni 
Sina kongre ve toplantılarına ve daha diğer bazı kongrelere katılmış bulunmaktayız.  

Bu sene Ziraat Fakültesi ile işbirliği halinde FAO tarafından bu fakültede 
beynelmilel “Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme” kongresi yapılmış, 
ayrıca yine bu mevzular üzerinde bütün Akdeniz memleketlerini içine alan iki aylık 
bir kurs açılmıştır.  

İlmin son terakkiyatını takip etmek ve incelemelerde bulunmak üzere bize 
ayrılan tahsis nispetinde bir kısım öğretim üyelerimiz ve yardımcılarımız Avrupa'ya 
ve Amerika'ya gönderilmiştir. Diğer bir kısım öğretim üyelerimiz ve yardımcıları da 
yurdun muhtelif yerlerinde kendi bilim kollarıyla ilgili mevzuular üzerinde 
incelemelerde bulunmuşlar ve bunlardan bir kısmına öğrencilerimiz de iştirak 
etmişlerdir. Bu nevi hareket ve faaliyetlerin artmasının, memleketimiz ve 
üniversitemiz için zaruri bulunduğuna şüphe yoktur.  

Bu yıl da üniversite konferanslarına devam etmek ve muhtelif fakültelere 
mensup olan öğretim üyelerimizin muntazaman bu salonda halkı ve gençliğimizi 
ilgilendiren mevzular üzerinde konuşmalarını temin eylemek kararındayız. Evvelce 
olduğu gibi bu konferansların büyük faydalar sağlayacağına kaniiz. Hatta münasip 
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zamanlarda değişik fakültelerin öğretim üyelerinden mürekkep bir heyetin 
memleketin muhtelif yerlerinde konferans vermelerini ve halkla temasa geçmelerini 
lüzumlu görmekteyiz. Evvela yapılan üniversite haftalarının devamında fayda 
mülahaza ediyoruz. Bu kabil konferansların öğretim üyelerimiz tarafından yabancı 
memleketlerde de verilmesi arzuya şayandır. Bundan maada fakültelerimiz yabancı 
memleketlerden de konferans vermek üzere profesörler davet etmekte oldukları gibi, 
memleketimizin münevver ve yetişmiş insanlarına da sahalarıyla ilgili konferanslar 
verdirmek suretiyle öğrencilere faydalı olmağa çalışmaktadırlar.  

Öğretim üyelerimizin birbirlerini yakından tanımaları ve üniversiter bir 
zihniyetin daha fazla gelişip kuvvetlenmesi için Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Derneği adı ile bir teşekküle vücut vermiş bulunuyoruz. Bu teşekkülün bir 
lokale sahip olması ve gayemizin tahakkuk edebilmesi için başta muhterem 
Başvekilimiz olmak üzere yardımlarını rica ettiğimiz vekillerimizle mali 
müesseselerimizden gördüğümüz samimi alakayı burada şükranla belirtmeği borç 
bilirim. Yakın zamanda böyle bir lokalde buluşup görüşmek imkanının hasıl 
olacağını kuvvetle umuyorum.  

 

Aziz Dinleyicilerim!  

Üniversitemiz geçmiş senelerde olduğu gibi hükümetimizle muhtelif 
sahalarda teşriki mesai eylemiş ve kendisine verilen işleri yapmaktan büyük bir zevk 
duymuştur. Ezcümle Zirai, İktisadi, Kültürel, İçtimai, Tıbbi ve diğer sahalarda ilgili 
vekaletlerle sıkı bir işbirliği yapmıştır. Bu yıl da bu işbirliğinin gelişeceğini ve daha 
verimli bir mahiyet iktisap edeceğini umuyoruz. Bu işbirliğinin memleketimiz 
hayatında çok hayırlı neticeleri olacağına inan maktayız. Bu çalışmalarla ilim 
verilerinin hayatı umumiyeye tatbiki sağlanmış bulunmaktadır. Bilhassa Zirai ve 
Sınai sahada yapmakta olduğumuz büyük kalkınma hamlelerinde bu işbirliğinin 
müessir bir rol oynayacağı tabiidir.  

Hükümetimizin bütün kuvvet ve enerjisiyle tesisine çalıştığı Atatürk 
Üniversitesi’nin kuruluş ve gelişmesinde üniversitemize büyük vazifeler terettüp 
etmekte olduğunu müşahede ediyoruz. Bu üniversitenin kurulması için en lüzumlu 
olan öğretim kadrolarını işgal edecek elemanların pek çoğuna üniversitemizin 
kaynak teşkil edeceğine şüphe yoktur. Bu yolda üniversitemize teveccüh edecek 
hizmetleri büyük bir memnuniyetle ifaya amade bulunduğumuzu ifade etmekle 
bahtiyarım.  

 

Muhterem Misafirlerimiz!  

Şimdi birazda talebelerimizin durumundan bahsedeyim. 

Halen üniversitemizin muhtelif fakültelerinde 1190 kız, 6131 erkek olmak 
üzere 7321 talebe vardır. Bu sene muhtelif fakültelere şimdiye kadar 3702 müracaat 
olmuş, Tıp 165, Veteriner 140 Ziraat 180, Siyasal Bilgiler 150 talebe almıştır. 
Hukuk, İlahiyat ve Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri ise bütün müracaatları 
karşılayarak 1500 kadar talebenin kaydını yapmışlardır.  
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1953 - 1954 ders yılında muhtelif fakültelerimizden 865 gencimiz mezun 
olmuştur. Memleketin çeşitli hizmetlerinde vazife alacak olan bu gençlerimizin 
meslek hayatlarının başarılı geçmesini temenni ederim. Biz hocalar talebelerimizin 
en iyi bir şekilde yetişmelerini temin etmek için bütün kuvvetimizle çalışmaktayız. 
Öğretim ve imtihan yönetmelikleri ihtiyaçlara cevap verecek tarzda vücuda 
getirilmektedir. Ezcümle Fen, Siyasal Bilgiler ile Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültelerimizin hazırladıkları yeni yönetmelikler bu meyanda zikredilebilir. 
Doktora yönetmeliklerinin tevhidi zarureti üzerinde duran Senatomuz, bu mevzuun 
incelenmesini özel bir komisyona havale etmiş ve bu komisyonca tespit edilen 
esaslar hakkında fakültelerin mütalaasını sormuştur. Bu mütalaalar alındıktan sonra 
bütün fakültelerde kabili tatbik müşterek birtakım esaslar meydana getirilmiş 
olacaktır.  

Bunlardan başka fakültelerimizin kütüphane, yayın ve ihtisas vesaire 
hususlarla ilgili yönetmelikleri de ele alınmıştır. Gençlerimizin ve hatta öğretim 
yardımcılarımızın yabancı dil bilgisine sahip olmalarını veya bu bilgilerini geliştirip 
kuvvetlendirmelerini temin etmeği lüzumlu görüyoruz. Muhtelif fakültelerimizde 
dağınık bir şekilde yapılmakta olan yabancı dil öğretiminin üniversitece ele alınarak 
daha şümullü bir tarzda organize edilmesi icap etmektedir. Geçen yıl bu hususta bazı 
adımlar atılmış ve birtakım temaslar ve çalışmalar yapılmıştır. Bu yıl da bu yoldaki 
mesaimize devam edeceğiz.  

Gençlerimizde yüksek tahsil yapmak hususunda müşahede etmekte 
olduğumuz arzu, bizi son derece sevindirmektedir. Liselere vuku bulan tehacüme 
muvazi olarak üniversitelerimiz ve yüksek okullarımız da durmadan artan 
müracaatlar karşısında, bunların isafını temin edecek tedbirleri düşünmek 
zorundadır.  

Bundan maada memur ve subay olup da üniversitelerimizde tahsil görmek 
arzusuyla çırpınanlar da pek çoktur. Geçen yıl üzerinde durduğumuz bu mevzu ile 
ilgilenmeğe ve akşam kursları açmak hususundaki düşüncelerimizin tahakkukuna bu 
yıl da var kuvvetimizle çalışmak kararındayız.  

Öğrencilerimizin sağlık durumları üzerinde de tevakkuf etmek zorunda 
olduğumuza şüphe yoktur. Bunun için bir taraftan Tıp hocalarımızın, gençlerimizi 
sağlığı koruyucu tedbirler hakkında tenvir etmelerini düşünmekte olduğumuz gibi, 
hastalanan öğrencilerimizin tedavisi tedbirlerini almak ve onları sıhhi bakımdan bir 
kontrole tabi tutmak lüzumuna da kani bulunuyoruz. Bunun için de bir sağlık 
merkezinin tesisini zaruri görmekteyiz.  

Gençlerimizin sağlıklarını korumak için spor terbiyesine de şiddetle ihtiyaç 
vardır. Üniversitemiz elinde mevcut imkanlar nispetinde talebenin bu kabil 
faaliyetlerini desteklemektedir. Ancak, bu husustaki tedbirlerimizin kifayetsiz 
olduğunu da itiraf etmek zorundayım. Spor faaliyetlerinin daha fazla geliştirilmesi, 
şümullendirilmesi ve esaslı bir spor teşkilatının vücuda getirilmesi iktiza eder.  

Filormonik Orkestramız, geçen yıl da üniversite konserlerine muntazaman 
devam etmiş ve bu konserler çok büyük rağbet görerek yakın bir alaka ile takip 
edilmiştir. Gençlerimiz üzerinde müspet tesirleri olan bu konserlerin bu yıl da 
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devamının büyük faydalar sağlayacağına inanıyor ve bu değerli hizmetlerinden 
dolayı, başta sayın şefleri olmak üzere orkestranın bütün üyelerine üniversitemizin 
teşekkürlerini huzurunuzda sunmaktan hususi bir zevk duyuyorum.  

Gençlerimizin umumi kültürünü artıracak ve kuvvetlendirecek tedbirlerin 
alınması ve çok iyi yetişmelerini sağlayacak bütün çarelere başvurulması da 
vazifelerimiz arasında yer almaktadır.  

Ankara'mız her şeyden evvel bir memur ve talebe şehridir. Sekiz fakültenin 
oluşturduğu üniversitemizle bir çok okullar bu güzel Hükümet merkezimizin 
sinesinde yer almıştır. Zamanla bu kültür müesseselerimizin adedinin pek çok 
artacağına da zerre kadar şüphe etmiyoruz. Memleketimizin belli başlı kültür 
merkezlerinden biri olmak haysiyet ve karakteri ile Ankara'nın senelerden beri bir 
üniversite sitesine kavuşmak ihtiyacında olduğu aşikardır. Mevcut yurtların her 
bakımdan kifayetsiz olduğu görülmektedir. Gençlerimizin huzur ve sükun içinde 
çalışabileceği, yatıp kalkabileceği, vakitlerini israf etmeyeceği büyük bir yurda 
kavuşturulması zaruretini hissetmekteyiz. Böyle bir sitenin yapılması için bir dernek 
kurulması ve halkımızın, hükümetimizin ve mali müesseselerimizin yardımına 
başvurulması yerinde olur kanaatindeyiz. Bidayette 600 - 1000 yataklı bir yurdun 
planlarının hazırlanmasının ve arsanın bu işe elverişli ve muhtelif fakültelerimizden 
pek de uzak olmayan bir yerde Belediyemiz tarafından temin edilmesinin muvafık 
olacağını düşünüyoruz. Yapılacak böyle bir yurdun büyük bir kütüphanesi, okuma 
salonları, konferans, temsil ve sinema için elverişli bir yeri, temiz bir yemekhanesi, 
spor salonları, güzel bir bahçesi, temizlik ve sağlık bakımından zaruri olan bütün 
şartları havı olmasını, hulasa modern manasıyla günümüzün ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir binanın yapılmasını istiyoruz. Böyle bir üniversite sitesinin vücut 
bulması neticesinde talebelerimizin tahsil hayatının ve çalışmalarının çok daha 
randımanlı ve hepimizi memnun edici olacağına şüphe yoktur. Sayın Vehbi Koç, 
yaptırıp üniversiteye hibe ettiği modern yurt binası ile bize bunun güzel bir misalini 
vermiş bulunmaktadır. Onun bu hareketini her zaman hayranlıkla ve takdirle yad 
ediyor ve emsalinin artmasını temenni ediyoruz. Ankara'da bir üniversite sitesi 
vücuda getirilmesi teşebbüsünün, memleketin her tarafında büyük alaka 
toplayacağına ve gereken yardımların esirgenmeyeceğine inanıyoruz.  

Geçen sene, talebe teşekkülleri arasındaki ikiliğin ortadan kalkması lazım 
geldiğini, birliğin kuvvet teşkil ettiğini ve gençlerimizin aynı gayeyi taşıyan muhtelif 
teşekküller yerine birleşerek tek teşekkül içinde toplanmaları halinde çalışmalarının 
çok daha verimli olacağını ifade etmiştim. Bir müddet sonra da böyle bir yola 
gidildiğini öğrenerek çok sevindim, fakat neticede bu birleşmenin tahakkuk 
edemediğini, bugünlerde yeniden ele alındığını görüyoruz. Bu defa yapılan 
çalışmaların, daha iyi bir şekilde inkişaf edeceğini ve müspet bir neticeye varacağını 
umuyor ve gençlerimizin er geç bu birliği temine muvaffak olacaklarına inanıyoruz.  

 

Sayın Dinleyicilerim!  

Muhtelif fakültelerimizin durumuna ve ihtiyaçlarına gelince; 
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Geçen yıl Tıp Fakültemiz kendisine verilen tahsisatla dershane, klinik ve 
laboratuvarlarının inşasına devam etmiş, bunlardan bir kısmını ikmal eylemiştir. 
Bütün tesisleriyle bir Tıp Fakültesi kurulmasının büyük bir mali fedakarlığa bağlı 
bulunduğunu söylemeğe lüzum yoktur. Bu ihtiyaçlar ancak muayyen bir plana tabi 
tutulmak suretiyle müteaddit senelere taksim edilerek karşılanabilir. Fen 
Fakültemizde, küçük mikyasta bir rasathaneye ve botanik bahçesinin biran evvel 
tesisine lüzum ve zaruret hissedilmektedir. Ziraat Fakültemizin işletme vasıtalarıyla 
birlikte bir deneme çiftliğine sahip olması, bu fakültenin vazifelerini daha iyi bir 
şekilde yapabilmesi için lüzumludur. İlahiyat Fakültemiz gibi bazı fakültelerimizde 
bina ihtiyacı da kendini hissettirmektedir. Bundan maada Üniversitemiz Senatosu, 
Rektörlüğün merkezi bir binaya nakli zarureti üzerinde durmuş ve bunun temini için 
gereken tedbirlere başvurulmasının yerinde olacağı neticesine varılmıştır.  

 

Sevgili Talebelerim, Aziz gençler!  

Üniversiteyi açış nutuklarının son kısmını size hasr ve tahsis etmek ve 
sözlerimizi bitirirken sizlere hitap etmek güzel bir anane olarak teessüs etmiştir. 
Bütün çalışmalarımızın ve gayretlerimizin belli başlı hedefi, sizleri yetiştirmek ve 
memleketin bize emanet ettiği vazifeleri layığıyla yerine getirerek sizleri vatan 
hizmetine hazırlamaktır. Milletimizin ilim için, üniversitelerimiz için katlandığı 
fedakarlıklar hiç bir zaman küçümsenemez. Bu fedakarlıkları, biz hocalarınızla 
birlikte sizlerin de göz önünde bulundurmak mecburiyetinde olduğunuzu 
unutmamanız lazımdır.  

Yetişen her nesil, yetişmekte olan nesillere karşı ağır vazifeler ve 
mesuliyetler altındadır. Bizi yetiştiren hocalarımızın nasıl canla başla çalıştıklarını 
ve vazifelerini ellerini vicdanlarına koyarak ne büyük bir titizlikle ve hassasiyetle 
yerine getirdiklerini düşündüğümüz zaman, sizlere karşı, bize düşen vazifelerin 
ehemmiyetini ve şümulünü çok daha iyi kavramış oluruz. Sizlere çalışma  aşkını, 
vatan sevgisini, dürüst ve ciddi olmağı telkin etmek lazım geldiğine ve bu 
telkinlerimizde muvaffak olduğumuz nispette sizlerin iyi yetişmenizi 
sağlayabileceğimize inanmamız ve bunları kendimize hocalarınız olarak düstur 
ittihaz etmemiz icap eder. Yurdumuzun, her tarafında ve her sahada çalışmalarımıza, 
bıkmak usanmak bilmeden sarf edeceğimiz ciddi gayretlere ne kadar büyük ihtiyacı 
bulunduğunu hepiniz takdir edersiniz. Bugün dünyada teknik yönde ve fen sahasında 
kaydedilen ilerlemeler ve ilmin süratli gelişmesi karşısında; gözlerimizi fazlasıyla 
açmağa ve gayretlerimizi memleketimizi ilerletme yolunda var kuvvetimizle teksif 
etmeğe mecburuz.  

Üniversitelerin ve onların yetiştirdiği büyük alimlerin bu hususta 
oynadıkları rolü ve dünya gidişinin değişmesi bakımından yaptıkları tesiri yakından 
müşahede etmekteyiz.  

İşte Türk üniversitelerinde okumakta ve yetişmekte olan sizlerin de elde 
edeceğiniz ilmin ışığı altında memleketimizin ileriye doğru gidişini ve kalkınmasını 
her bakımdan sağlayacağınıza şüphe etmiyorum.  
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Yarın bu memleketi idare edecek olanların sizlerin arasından çıkacağına 
şüphemiz yoktur. Belki de dünyaya ün salacak birçok alimlerin de yine bu anda 
sizlerin arasında karşımda yer almakta olduklarını görüyor gibiyim. Türk 
Milleti’nin, sizden çok şeyler beklediğini ve hepinizin gayretleriyle yurdun her 
sahada tamamıyla kalkınıp gelişebileceğine inandığını biran bile hatırdan 
çıkarmamalıyız. Memleket için vazife görenlerin, yaptıklarının semerelerini ve güzel 
neticelerini idrak ettikçe duyacakları saadet ve bahtiyarlığa hudut tasavvur edilemez. 
Bugün öğrenci sıfatıyla karşımızda sıralar üzerinde oturan, bizleri dinleyen, 
enstitülerimizde, laboratuvarlarımızda, kliniklerimizde ve tatbikat sahalarımızda 
bizimle beraber çalışan sizlere, Türk gençliğine Atatürk bu memleketi ve bütün 
inkılaplarını emanet etmekte biran bile tereddüt etmemiştir. Birliğimizin ve 
kuvvetimizin sembolü olarak her zerremizde varlığını ve kudretini hissettiğimiz O 
Büyük İnsanın siz gençler hakkındaki düşüncelerinin isabetini her an görüyor ve 
sizleri Türk milletinin en mukaddes varlığı olarak bağrımıza basmakta tereddüt 
etmiyoruz. Sizlerin de bu itimada, bu güvene layık olmağa çalıştığınızı görmekle 
bahtiyar oluyor, gurur duyuyoruz.  

Bu sözlerimle sizlere büyük ve şerefli mevkiinizi anlatmağa çalışırken 
vazifelerinizin ağırlığını ve mesuliyetlerinizin büyüklüğünü de aynı zamanda izah 
etmiş oluyorum. Çalışacaksınız, çok çalışacaksınız, durmadan çalışacaksınız. 
Atatürk evlatları olduğunuzu, Türk çocuğunun ne kadar seciyeli, karakterli, çalışkan 
ve yurda bağlı bulunduğunu ve herhangi bir tehlike karşısında gözünü kırpmadan 
canını ve kanını fedaya her an amade olduğunu bütün dünyaya ispat edeceksiniz.  

Gençler! Sizinle ne kadar iftihar etsek yeridir. Hepinizi candan kucaklar, 
bağrıma basarak iştiyakla öperim. Sağ ve var olunuz, yurt yolundaki başarılı 
çalışmalarınız daim olsun.  

 Bu güzel ve zevkli düşüncelerle üniversitemizin 9. ders yılını açar ve bunun 
üniversitemize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını candan dilerim. 
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PROF. DR. İZZET BİRAND 

REKTÖR  

(1955-1957) 

 

1318 yılında Karaman’da doğdu. 20/11/1335 tarihinde Askeri Tıp Okuluna 
girdi. 11/08/1340 tarihinde Teğmen olarak mezun oldu. 30/08/1941 yılında 
Yarbaylığa yükseltildi. 10/10/1949 tarihinde Askerlikten istifa etti. 20/01/1946 
tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (ortopedi) Profesörlüğüne atanmıştır. 
1955-1957 tarihleri arasında iki yıl rektörlük yapmıştır.  
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1955-1956 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Maarif Vekilimiz, Sayın Misafirlerimiz;  

 

Bugün üniversitemizin 10. ders yılını idrak etmekle bahtiyar bulunuyoruz.  

Muasır medeniyet yolunda en seri adımlarla hız almakta olan 
memleketimizin, kemiyet ve keyfiyetlerinin aynı tempo ile gelişmekte olduğunu 
ifadeden derin bir haz duyduğum ilim mihraklarından birini teşkil eden 
üniversitemizin, kendine mevdu vazifesini memleketimizin çarpan kalbi, Devlet 
merkezinde ifa etmek gibi müstesna bir talihi de vardır.  

Vazife ifasında daha da titiz bir ihtimamı icap ettiren bu müstesna durum, 
şu anda, bütün çalışma sahalarında en kesif faaliyetine geçmiş olan memleketimizin, 
bu dönem işbaşı hamlesinde tam hızını almış olduğuna işaret eder gibi zaman içinde 
de müstesna bir mevki tutmaktadır.  

Yüksek huzurlarıyla bu duygularımıza ayrı bir berraklık veren, davetimize 
icabet etmekle ilim ve irfan müessesemize alakalarını izharda itina gösteren sayın 
Maarif vekilimize, sayın misafirlerimize ve memleketimizin yakın uzak yerlerinden 
mektup ve telgrafla iyi dilekler yollayan üniversitemizi sevenlere şükranlarımızı arz 
ederim.  

Akademik hayatımızda iyi bir anane olarak teessüs etmiş ve bu şehrin 
hayatında arzu ile beklenen bir hadise olmak değerine ulaşmış olan üniversitemizin 
açılış törenleri, hem de, umumi efkar önünde geçen ders yılının muhasebesini 
yapmak, yeni ders yılının çalışma plan ve kadroları hakkında bilgi vermek, 
üniversitemizin umumi durumunu aksettirerek faydalı olacakları takdir edilmiş, 
fakat tahakkuku üniversitenin takat ve tasarrufları içine sığmamış hususlar hakkında 
temenniler izhar etmek gibi memleket kültür vazifesinde mühim bir hizmetin ifasına 
da fırsat vermektedir. .  

Bizzat devletin bir kültür esasına dayanarak gelişmesi anından beri tesisine 
zaruret duyulmuş olan üniversite, bütün tarihi boyunca öğretim ve araştırma olmak 
üzere, hiç birisini asla ihmal edemeyeceği iki mühim vazife ile görevlendirilmiştir.  

Tarihi seyir takip edilince, üniversite hayatında zahirde öğretimin daha çok 
yer aldığı, fakat yakından bakılınca araştırmanın öğretimi arkasından sürüklediği ve 
her ikisinin birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil ettikleri görülür.  

Üniversite çalışması, kendisini bir özel konuda düşünme ve araştırmaya 
vermiş hocanın yol göstericiliği ile, araştırılan malzemeyi ve araştırma konusunu 
tanımak, araştırma yollarını bilmek, araştırma usullerine tasarruf etmek için, 
talebenin, olayları dikkatle ve anlayışla gözetleyerek, daha eskilerin çalışmalarına 
fiilen iştirak ederek, bu arada lüzum gördüğü veya lüzum gösterilen dersleri takip ve 
eserleri tetkik ederek ulaşılan bir merhalede kendine has yolu seçmesi şeklinde 
inkişaf eder. Eşyanın perspektiflerini sıhhatle görebilen kültürlü bir insan 
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yetiştirirken meslek adaylığını hazırlayan bu tarz çalışma, üniversite talebesinin 
daha önceden belli bir seviyeye ulaşmış olmasını lüzumlu kıldığı kadar, hocanın 
şahsında da araştırıcılığın ve öğreticiliğin çift hizmet halinde tek vazife olarak tecelli 
etmesini zaruri kılar.  

Yeni zaman üniversitesinde araştırma yapmayan hoca artık düşünülemez; 
lakin, mücerret araştırma da üniversitenin mutlak vazifelerindendir de denilemez. 
Fakat üniversitenin, çevresindeki kültür ve araştırma hareketleriyle yakından 
alakalanması ve onlara elden gelen kolaylık ve yardımı sağlayarak işbirliği yapması, 
bu çalışmaları zabıt ve tasnif edip kıymetlendirmesi, kültür ve araştırmayı koruyan 
temayülleri organize ederek şekillendirmesi gibi faaliyetleriyle, bir taraftan 
memleketin içine yayılarak gelişme ve kalkınmasına çalışır, ona renk ve çeşni 
verirken, bir taraftan da milli sınırlar dışında irtibatlar kurup karşılıklı 
faydalanmalarla büyük insanlık camiasına hizmet etmesi vazifelerindendir.  

Üniversitelerin, içinde kuruldukları cemiyetin bir müessesesi olarak o 
cemiyetin kuruluşunun, zamanın ruh haletinin, siyasi ve iktisadi vaziyetinin tesirine 
maruz ve tabi olacağı aşikardır ve bu tesir, üniversitenin asıl gaye ve mahiyetine 
ilişmeden, bazı usul ve davranışlarda mahalli ve maddi icaplara uymak şeklinde izah 
edilebilir.  

Bu anlayış içinde bir dereceye kadar her içtimaı bünyenin kendine göre bir 
üniversitesi vardır, demek doğru olur. Bununla beraber, üniversitelerin yapmakla 
muvazzaf oldukları ilmin otonom ve üniversel ruhu itibariyle, hepsinde müşterek 
olan tarafları ve çevreleri üzerinde devamlı ve gittikçe artan tesirleri vardır.  

Gayesi hakikati aramak olan ilim, insanlık tefekküründe cemiyet 
gelişmesini ideale doğru götürmek ister.  

Vahiy ile aklı telif ederek dini tahkim ve bu sahada hizmet görecek din 
adamlarını yetiştirmek için kurulmuş olan eski üniversitelerde, araştırıcı zihniyete 
bir sınır çizip onu bir istikamete zorlayan gaye, teoloji fakültelerini, bütün 
üniversiteyi tesirleri altına alacak bir üstünlüğe çıkarmış, fakat ilmin tabiatındaki 
müterakki vasıf, çevresinde yeni fikirlerin toplanmasına yol açarak böylece gelişen 
cemiyet de kendi yönünde üniversiteler üzerinde mukabil etkisini yapmış ve 
bünyelerinde değişmeleri zaruri kılmıştır.  

Modern üniversitelerin eskilerden bariz farkı bütün fakültelerinin aynı safta 
hizalandırılmış bulunmalarındadır. Üniversitelerde bu devrin açılması, XVIII. asır 
sonlarında, Amerika istiklalini hemen takip eden safhada, Avrupa’da, çetin harplerin 
sebep olduğu zorluk ve çöküntülerin etkilerinin de yardımıyla esasen sarsılmış olan 
eski tefekkür sistemi üzerinde en müsait inkişaf zeminini bulmuş olan, vicdan 
serbestliği, öğrenme ve öğretme serbestliği ile daha başka prensiplerin bütün kıtayı 
hızla sarıp hülyalandırdığı çağa tevafuk eder.  

Bu hızlı inkişafın kopardığı fırtınaları, en sağlam içtimai bünyelerde 
yaptıkları tesirlerini hepimiz biliriz.  

Yeni bir fikir dünyayı saracak kudrette üniversel vasıflı ise, topluma daha 
iyi ve faydalı şeyler getirecekse, zamanı gelince eskinin yerine geçmesi 
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mukadderdir. Fakat cemiyet hayatının pek teferruatlı gelişmesi, örülüşünün 
fevkalade muğlaklaşması, yanı sıra yeni açılan kadrolara yeni mefhum ve 
müesseselerin yerleşmesine de yol açar. Ancak, muhakkak olan bir şey var ki, 
insanın ruh kuruluşu bir boşluğun içinde yaşamasına müsait bulunmaz. Bu boşluğun 
telafi ve tazmini, geniş anlamda ilimden istiane ile mümkündür. İlim hakikati arar. 
Hakikat ise, Mutlak'a kadar giden ve ihatamızı aşan mefhumlardan biridir. Ancak, 
fiile intikal ettiği zaman vuzuh ile ifadesi mümkün olur. Bu anlamda hakikat, bir 
mesele karşısında şahsın bütün bilgisini, tecrübesini harekete geçirecek, bu mesele 
ile irtibat ve ihtilatı olabilecek bütün sebep ve neticeleri mütalaa ederek vicdanının 
tasvibi ile "o Anda" vardığı ve doğruluğuna inandığı hükümdür. İnsanın huzur ve 
istirahata kavuştuğu bu merhale Mutlak'a en çok yaklaştığı andır.  

Bu hadsi muadeledeki bilgi unsurları, yolları aydınlatacak "Işık"lar, vicdan 
murakabesi yani doğruluksa, bütün beşeri muamelatta her şeyin temelidir. Bu 
sebepledir ki insanlık, bütün tarihi boyunca ilimle uğraşmış, müşküllerini ilimle 
çözmüş, tesellisini ilimde bulmuştur. Ve işte yine bunun içindir ki hiçbir tefsirinde 
yanılmayan büyük Atatürk, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" demiştir.  

Şahıs için akıl ve idrakin tasarrufuna girmeyen şeyler onun imkan ötesi 
sahasıdır. Bu saha ilahi ve en insani itilalara makar olabildiği gibi, en korkunç 
itilalara da sahne olabilir. Burasının, insanlığın ezeli ve ebedi ziyneti olan değişmez 
manevi kıymetlerle doldurulması lazımdır.  

Çeşitli meseleler karşısında insan tefekkürünün şahıstan şahsa ne kadar 
geniş grafikler çizebildiği göz önüne getirilince, medeni cemiyet nizamında, 
vatandaşların ilim disiplini ile düşünebilir bir seviyeye eriştirilmesinin hayati 
ehemmiyeti aşikar olur. Eğer müşterek zevkler ve manevi kıymetlerle ahlaki ve 
manevi bağlantılar tesis edilemezse sağlam bir kültür topluluğu yaratılamaz. 
Zahirde, bir cemiyetin belki de fuzuli bir tekellüfü gibi görünen ve normal şartlarda 
üzerine dikkati hiç çekmeyen bu manevi kıymetler, bilhassa toplumun varlık 
davasının fertlere rücu etmiş olduğu ıstırap anlarında, onlarda hiçbir şeye karşı feda 
edemeyecekleri mukaddes bir emanet olarak bekanın teminatı olurlar. Üniversitenin 
kültür politikası vazifesinin içinde olan bu konularda üniversite hocasının verilen bir 
vazife ile veya göreceği lüzum üzerine kürsüsünün dışında söz alması gerekirse, 
onun özel ve ağır bir mesuliyet taşıyan bu sözü, burada da bir ilim adamı ve hep bir 
nazariyeci olarak kalan hoca sözü olarak, ilmi ve nazari sınırlarında kalmalı ve 
memleketin her köşesinde her ferdine nüfuz edebilecek kudrette, umumun anlayış ve 
kabulüne mazhar olacak mahiyette olmalıdır. Bir üniversite için, faaliyetlerinin 
büyük kısmında ameli olmadığının söylenmesi, bir tariz sayılamaz; üniversite kendi 
vazifelerini yapabilmek için günlük hadiselerin üstünde kalmaya mecburdur.  

Demokrasi nizamında üniversitelere duyulan ihtiyaç hiçbir içtimai nizamda 
bu kadar ehemmiyetle kendini hissettirmemiştir. Bu ihtiyaç, yukarıda izahına 
çalıştığım hususlar dışında bünyevi ifadesini de, üniversitelerin geleneksel yapısı ile 
demokrasi fikrinin tam intibak ederek organik bir bütün teşkil etmelerinde 
bulmaktadır. İçinde yaşadığımız devrin ileri cemiyetlerinde, üniversite faaliyetinin 
üniversite duvarlarını taşması, üniversite dışı ilim hareketlerinin üniversite içi ile sıkı 
münasebetler kurması ve bütün bu faaliyetlerin milletlerarası geniş bir işbirliği ve 
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kültür mübadelesi ile geliştirilmesi şeklindeki yeni inkişafın, biz de içine girmiş 
bulunuyoruz. Milletler hayatında kültür faaliyetinin en intensif şekilde tatbikine 
doğru ileri bir hamle olan bu inkişafın, ilmin gösterdiği gayeye doğru sarih olarak 
istikamet alındığını ve insanlığın, saadete götürecek yolu artık görebildiğini 
müjdelemesi itibariyle sevinilmeğe ve teşvik edilmeğe cidden değeri vardır.  

Bütün bu oluşmanın, otonomi, itimat gibi üniversiteye itibar sağlayacak 
faktörler yanında, pek ağır masraflara da ihtiyaç gösterdiği ve bu sebeple bütün 
dünya üniversitelerinin bugün ancak devletlerin büyük yardımıyla gelişip ayakta 
durabildiklerini, buna karşı devletin, aktüel kadro ihtiyaçları yönünden 
beklediklerini dahi bünye ıstırarı sebebiyle, üniversiteden hemen isteyememek gibi 
bir halin ortada olduğunu ifade etmek yerinde olur.  

Üniversiteler ayrı her iş sahası için pratik olgunluğunu tamamlamış hazır 
meslek adamı veremezler. Üniversiteler, faydacılığı hiç istihdaf etmeyen mücerret 
ilim araştırmaları yolunda bütün zaman ve imkanlarını da israf edemezler. 
Üniversiteler, bir saat zembereğinin etrafında toplanmış çarklar gibi, her biri ayrı bir 
tempoda, fakat ahenkle işleyen, hepsi bir tek gayeye, memleketin ve insanlığın refah 
ve saadetine ayarlanmış, çeşitli kültür ve teknik müessese ve atölyelerinin enerji 
kaynağı olmak gibi hayati bir vazife ifa ederler.  

 

Sayın Dinleyicilerim: 

Onuncu ders yılına başlarken üniversitemizin durumu şudur:  

Sekiz fakültesi, 11293 talebesi ile emsali arasında büyük üniversitelerden 
olan müessesemiz, tesisleri, kadroları teçhizatı yönünden kuruluşunun mühim 
kısmını tamamlamış; öğretim hemen bütün bilim kollarında başlamış; yayınları, 
tebliğleri, araştırma deneyleri ile ismini ilim alemine tanıtmış; haklı olduğumu 
zannederek söyleyeceğim ki, bu şehrin ilim havasında bir iklim değişikliğinin yolu 
artık açılmıştır.  

Fakat, her başlangıcın zorluğu yanında ilk hız almada karşılaşılmış olan işin 
hacmi ile mevcut şartların müsaade nispetinin, üniversite adet ve ananelerinin 
titizlikle tatbikini güçleştirmesi; nihayet, insan tefekkürünün dünya ölçüsünü en 
yüksek akortlarda tutacak çok nazik ve o nispette muazzam bir müessesenin, ilk 
ayarlamalarında hizmet almak şerefine erişmiş olan bizlerin kusurları ile bugün 
ulaşılan merhale, ulaşılması icap edenin belki gerilerinde bulunmaktadır.  

Bununla beraber hemen ilave etmek lazım gelir ki, içinde olduğumuz safha, 
akademik icapların gereğince temini zaruretini bünyeye hissettirir bir inkişafa 
ulaşmış ve şartlar, son safha inkişafında gayeye doğru istikametin gereğince 
düzenlenmesine müsait bulunmuştur.  

İdarede ve akademik faaliyette faydalı ve zaruri olandan daha fazla bir 
parçalanmaya doğru olan istidat kendi üzerine dikkati çekmiş; talebe kaydı, 
kütüphane, matbaa, lisan öğrenimi ve daha başka üniversitenin tümünü doğrudan 
doğruya ilgilendiren konuları, kendi fonksiyonlarının icabına göre ayarlayarak, 
merkez kadrosuna almak yönünden inceleme ve çalışmalara başlanmıştır. Bütün 



 110 

fakültelerimizin eksik kalan inşaat kısımları bir daha gözden geçirilerek 
üniversitenin hizmet bütünlüğü yönünden planlanıp kütüphane ve rektörlüğü 
hizmete en uygun düşecek yerde ve şekilde fakültelerimizden biriyle gruplandırarak, 
hocalarımızın da ilmi çalışma ve toplantılarını huzur içinde temin edecek olan son 
inşaat safhasının senelere sari kanun teklifi ile, üniversitemizin gelecekteki inkişafı 
için ehemmiyeti büyük olan üniversite elindeki gayrimenkulların tapulanması ve 
üniversite tasarruflarının mükellefiyetten istisnası hakkındaki kanun teklifleri 
üzerinde çalışmalara geçilmiştir.  

Üniversitenin akademik kadrolarında gelecek hakkında iyi bir işaret 
olmayan şu noktayı da ehemmiyetle belirtmeye lüzum vardır. Kanuni 
kadrolarımızdan, öğretim üyeleri hemen tamamen fiili kadroya intikal etmiş 
görünürlerken, bazı fakültelerimizde açılmış olan asistan kadrolarının dahi 
doldurulmasına imkan olmamış ve esas kadrolarda mühimce bir yekun tutan bir 
kısım kalmıştır.  

Asistanlar, sadece üniversitenin gelecekteki öğretim kadrolarında yer 
alacaklarından değil, memleket hizmetlerinde, kendi sahalarında alacakları pek 
nazik hizmet yönünden de hayati ehemmiyet taşımakla, bu kadroların daha hızlı 
işlemesinin zarureti aşikardır. Bugün asistan bulmakta müşkülat içindeyiz. Bu 
itibarla üniversite asistanlığını bir derece cazip kılacak esbabın teminine zaruret 
görülmüş, bu hususu sağlayacak kanun teklifi hazırlanmıştır. Büyük Millet 
Meclisimizin ve Hükümetimizin şükranla anmayı borç bildiğim, ihtiyaçlarımıza 
karşı gösterdiği yakın alaka ile bu eksiklerimizin de temini müyesser olursa, 
tamülaza olarak sıhhat şartlarına ulaşacak olan üniversitemiz, şüphesiz kendinden 
beklenen hizmetleri mutlaka başaracaktır.  

Kürsüler kadrolarının tespiti konusu ele alınmış, fakültelerarası çalışma 
ahengine bir başlangıç olan Üniversite Doktora Yönetmeliğine esas teşkil edecek 
ana maddeler tasarısı ile fakültelerimiz Doktora Yönetmeliği tasarıları hazırlanmış 
ve Senato’ya intikal etmiştir.  

Bazı fakültelerimizce tatbikine geçilmiş olan ders kredilerinin ders - saat 
ünitesi üzerinden uygulanmasının ve ders planlarının bütün fakülte talebelerine açık 
derslerle serbest ihtisas kurlarına da imkan sağlayacak ve üniversitenin bütününü 
kavrar şekilde ayarlanması ve üniversite rehberi mevzuunun da ele alınması bu 
çalışma devresinde inceleyeceğimiz konular arasındadır.  

Halka mahsus serbest konferanslar gittikçe organize olup bir sistem haline 
dökülür safhaya girmiş bulunmaktadır.  

Sayısı onbini aşmış olan talebemizin üniversite dışı hayat şartları, üniversite 
yetiştirmesinde çok mühim olan ve üniversitenin indirect patronajı altında inkişaf 
etmesi gereken talebe faaliyetine, yaşama kültürüne istenilen havanın sindirilmesini 
pek müşkül kılmaktadır. Karma bir konseyin kontrolü altında, talebenin idaresini 
fiilen kendilerinin yapacağı nevama küçük bir şehir ideali ne kadar vaitkar bir eda 
taşır! Bir üniversite şehri olan Başkentimizin ve Üniversitemiz hinterlandındaki 
vilayetlerimiz kültür sevenlerinin elbirliği ile, hiç şüphesiz Hükümetimizce de 
mümkün olan yardımların esirgenmeyeceği böyle bir teşebbüsün hakikat olmasına 
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inanmak için kafi sebepler vardır. Burada, vesilelerle memleket dışı tanınmış kültür 
adamları ve yabancı talebelerin de faydalanmış oldukları ve tesisindeki özel fikrin 
dikkatle üzerinde durdukları Koç Yurdumuzu şükranla hatırlıyorum.  

Üniversitemizin akademik faaliyetinde desteklenmesinin yeni bir 
tezahürünü de Sayın Ahmet Andiçen tarafından tesis edilmekte olan Kanser 
Hastanesi vermektedir. Her hayırlı teşebbüs vicdanlarda mesut ihtizazlar yapar. 
Üniversitemiz adına teşekkürlerimi arz ederim.  

 

Sayın Dinleyicilerim:  

Bu ders yılına girerken Tıp Fakültemizin kuruluş hizmetlerinde bulunmuş 
olan ikinci Dahiliye kliniği Profesörü Zeki Hakkı Pamir'i Fen Fakültemizin Fizik 
Profesörü Münif Çelebi'yi, Dil Fakültemizde Coğrafya Asistanı Rıza Tuna'yı, Tıp 
Fakültemizde Nöroloji Asistanı Fahamettin Gelişken'i, Fransızca okutmanı Latif 
Poyraz'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Hizmetlerinin en verimli çağlarında ebediyen 
aramızdan ayrılan bu pek kıymetli arkadaşlarımızın hizmet ve hatırasını hürmetle ve 
minnetle anar ve Tanrı’dan kendilerine rahmet dilerim.  

Geçen öğretim devremizin sonunda Veteriner Fakültemiz Dahiliye 
Ordinaryüs Profesörü Samuel Aysoy, yaş haddini doldurarak eylemli kadromuzdan 
ayrılmıştır. Bu muhterem hocamızın, istirahat köşesinde uzun seneler sıhhat ve 
saadet üzere muammer olmasını dilerim.  

Üniversitemiz, bu ders yılına, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizde 
Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, İlim Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji ve Pedagoji, 
Sanat Tarihi ve Türk Sanatı; Fen Fakültemizde Atom Fiziği; Ziraat Fakültemizde 
Mezbaha Mahsulleri ve Teknolojisi, Ev Ekonomisi olmak üzere ceman sekiz yeni 
kürsü ile girmektedir.  

Üniversitemizde bu ders yılı, 12 yeni profesör fiili kadrolarda yerlerini 
almışlardır.  

Böylece bu ders yılına 164 eylemli ve 24 mukaveleli yabancı olmak üzere 
188 profesörle girmiş bulunuyoruz.  

Memleketimizin gelişen türlü teknik ve kültür sahalarına ehil insan 
yetiştirmek şüphesiz en mühim davalarımızdan olmakla beraber, şu noktayı 
ehemmiyetle ifade etmiş olayım ki, büyük ecdadımız gibi biz de ilim sahasında bir 
otarşi taassubuna asla kapılmak hevesine düşmedik. Bir ev kurmuş olanın 
komşusundan bir hacet istemesi veya bir meselesi hakkında akıl danışması nasıl 
beşeri bir muamele ise, milletler arasında da her yerde müşterek olan meselelere, her 
milletin kendinden bir şeyler katarak müşterek çare aranması o kadar insanidir. 
Medeni cemiyetler arasında bu muamele bugün olduğu gibi yarın da devam 
edecektir.  

Bu anda memleketimizin tarihinde, çeşitli sahalarda hizmetler almış ve 
isimleri geçmişte ve bugün dünya büyükleri arasında yer almış büyük insanları 
hatırlıyorum.  
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Yine bu anda, muhtelif memleketlerde vazifeler almış, değerli hizmetler 
yapmış bizim büyüklerimizi düşünüyorum. Bu ders yılında 16 üniversite doçentimiz 
eylemli doçentliğe seçilmişler ve vazifelerine başlamışlardır.  

Böylece öğretim kadromuzda eylemli doçent sayımız 121’e yükselmiş 
bulunmaktadır. Yine bu ders yılı 36 öğretim görevlisi, 34 okutman, 28 uzman, 376 
asistan fiili kadromuzda çalışmaktadır.  

 

Fakültelerimize bu sene kaydolunan talebelerin tevzii şöyledir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya 450, Fen 250,  Hukuk 3000 kayıt devam ediyor. 
Tıp 200, Veteriner 150, Ziraat 250, İlahiyat 40, Siyasal Bilgiler 150. Son dört 
senelik istatistiklerin tetkikinden kaydedilen talebeye nazaran mezunların sayısı, 
hatta tahditli fakültelerimiz içinde dikkati çekecek kadar düşük görülmektedir. 

Gerçi, hayatını kazanmak zarureti ile erkence bir geçim yolu temin etmiş 
olmak ve iktisap edilen her bilgiyi bir kazanç saymak bir nevi izah olabilirse de, 
üniversite yönünden tabii sayılamayan bu vakıanın ilmi yollarla incelenerek aslının 
anlaşılması lüzumuna inanmış bulunuyoruz.  

Bu dönem Üniversitelerarası Doçentlik imtihanlarına 57 aday katılmış, 58 
asistan imtihanlarını vererek doktor veya mütehassıs olmuşlardır.  

Geçen yıl fakültelerimiz periyodikleri muntazaman neşredilmiş ve 55 eser, 
11 habilitasyon, 16 doktora tezi yayınlanmıştır.  

Yine geçen yılda memleketimizde milletlerarası mühim toplantılar 
yapılmış, karşılıklı tanışma ve fikir teatilerinin sağladığı faydalar yanında, dünyanın 
hemen her köşesinden gelen ilim adamlarının memleketimizi yakından tanımalarına 
da imkan olmuştur. Ayrıca yabancı memleketlerde muhtelif ilim kongrelerine iştirak 
edilmiş memleket içinde tetkik gezileri yapılmış, araştırma kazıları, ilmi faaliyet 
normal olarak devam etmiştir.  

 

Fakültelerimizde geçen ders yılına göre bazı farklı hususlar:  

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültemizdeki Kütüphanecilik Enstitüsü, 
Amerika’dan gelmiş olan Prof. Grieder'le çalışmalarına daha müsait şartlarla 
başlamıştır ve çok rağbet görmektedir.  

Tıp Fakültemizde Kızılay Cemiyeti’nin yardımıyla Virüs, Riketsiya ve 
Doku Kültürü laboratuvarları tesis edilmiş, İç Hastalıklarında kalp katederizasyon 
ekibi ve Hemşire Okulu kurulmuştur. Bu vesile ile Tıp Fakültemize ve 
talebelerimize mümkün olan her yardımı yapan Kızılay Cemiyetimize 
şükranlarımızı arz etmeyi borç bilirim.  

Siyasal Bilgiler Fakültemizde Amme idaresi sahasını destekleme yönünden 
ehemmiyeti olan New York Üniversitesi grubu faaliyete geçmiştir.  
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Maruzatımın bu safhasına gelince genç arkadaşlarıma bilhassa teveccüh 
etmekliğim iktiza ediyor. Gerçekten bütün bu oluş ve uğraşışın mahiyetinden 
sarahatle anlaşılmış bulunur ki üniversite, talebesi ve hocasıyla ayrılmaz bir 
bütündür. Onun için, konuyu toplu mütalaa etmek zorunda idim. Fakat şimdi fark 
kendini göstermiş bulunuyor.  

 

Genç Arkadaşlarım: 

Öğretme ve araştırma başlı başına bir gaye değildir; güdülen tek hedef 
öğrenmedir. Yarının bekçisi olan gençler! Bütün ümit de sizdedir. Hoş gelen, hoş 
görünen fantezileriniz yanında ağır vekar ve sorumluluk duyguları taşıyan temiz 
nasiyelerinizi hepimiz görüyoruz. Kırlarımızda açan renk renk çiçeklerin sizce ayrı 
bir mana taşıdığını biliyoruz. Bugünden gönüllerinizde yer alacak bir tatlı hatıranın, 
yarın kutsileşen bir hasretle bağrınızı yakacağına da inanıyoruz. Yapacağım bir ikaz 
ve isteyeceğim tek şey vardır. İkazım şudur: İnsan organizmasında refleks 
fonksiyonu olan heyecan, hareketlerinizde sadece neşeli anlarınızda neşenizi 
artırmak için olsun. Ciddi işlerde, heyecan ya iflasın ya iktidarsızlığın ifadesidir; 
mantık ve muhakemenizden ayrılmayın, cemiyet ve muaşeret kaidelerine çok kıymet 
verin. İsteğimi evvelce söyledim, bir daha tekrar edeceğim: Her hareketin izini 
mutlaka vicdanınızın murakabesinden geçirin; vicdanın tasvip etmediği hareketlerin, 
geri dönüp er geç sizi vuracağından hiç şüpheniz olmasın. Yollarınızı aydınlatmağa 
yetecek bilgiyi buradan alabileceğinize emin bulunuyoruz.  

Sözlerime son verirken bir vazifeyi de ifa etmeliyim. Otonom haysiyetiyle 
sevk ve idaresi bize emanet edilmiş olan memleketin gözbebeği bu büyük 
müessesenin, kendinden beklenen vazifeleri hakkiyle yapması yolunda, 
münevverlerimizin kendilerine zahmet vererek yayın yolu ile, mektup veya telefonla 
bir vazife diye yaptıkları ikazları ehemmiyetle itibara aldığımızı, dikkatle inceleyip 
yerli yerinde faydalandığımızı teşekkürle ifade eder, bu alakanın kesilmemesini rica 
ederim.  

1955 - 56 ders yılımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.  
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1956-1957 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın vekillerimiz, sayın misafirlerimiz: 

 

Bugün üniversitemizin 11. ders yılını idrak etmiş bulunuyoruz. 

Bu mutlu günümüzde yüksek huzurlarıyla bize şeref veren, davetimize 
icabet etmekle müessesemize alaka ve itinalarını izhar buyurmuş olan sayın 
vekillerimize, sayın misafirlerimize ve memleketimizin yakın uzak yerlerinden 
mektup ve telgrafla iyi dileklerini yollayan üniversitemizi sevenlere şükranlarımızı 
arz ederim. 

Geçen ders yılı zarfında, bütün faaliyet sahasında canlılığın en genç 
örneğini vermiş olan memleketimizde, kültür faaliyetimiz yolunda da yeni bir 
merhale açılmış bulunuyor. 

Üniversitemizin kendine ait hususları arz etmeden önce, memleketimizde 
ilim ocaklarını memlekete yayma yolundaki gelişmeden kısaca bahsedeceğim. 

Memleketin kültür benliğini işleme ve geliştirme, muasır medeniyet 
istiğmatlarıyla bezeme yönünden, yüksek kültür müesseselerinin memlekete 
yayılması ile elde edilecek netice başka hiçbir tedbir ile mukayese kabul etmeyecek 
kıymet ve ehemmiyettedir. Bilhassa günümüzün şartlarında, büyük bir memleketin 
kültür davası, bir iki büyük şehrin inhisarı altında bırakılamazdı; bunun zararlı 
tarafları da vardır.  

Bu itibarla, bu ders yılı içinde Maarif vekaletimizce teşkil edilen ve 
çalışmalarına konu olarak memleketin ilk çıkış akademik bölgelerini tespiti ele alan 
özel komisyon çalışmalarını; bu çalışmalarla muvazi olarak, Ege Üniversitemizin, 
açılan iki fakültesinde ilk ders yılını ikmal etmiş olmasını ve yine bu yakınlarda bu 
üniversitemizin yerini ve ilk beş senelik gelişme safhasında kurulması uygun 
düşecek fakültelerini tespit eden komisyon çalışmalarını, Devlet merkezinde ilk 
talebelerine kapılarını açan Orta Doğu İleri teknoloji enstitüsünü, mahalli icaplara 
göre uygun şartlarla işe başlamak için hazırlıklarını ikmal yolunda hayli ilerlemiş 
olan Atatürk Üniversitesi’ni ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni memnuniyetle 
zikretmeliyim. 

Büyük memleketimizi şarkından garbından saralayan bu faaliyet kök tutup 
teessüs ettikten sonra güvenle diyebiliriz ki, büyük kültür davamız artık normal 
çözüm safhasına ulaşmış olacaktır. 

Sayın dinleyenlerim: 

Hayat akışının tabii ahengi içinde daima değişen cemiyetteki insan 
münasebetlerini nizam altında geliştirmeyi istihdaf eden gaye, devlet mefhumunun 
idealidir. Halk ideallerinin devlet doktrinleriyle ahenkle telifi, cemiyet nizamı için 
temel kıymetlerden biridir. 
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Hadiseleri münasebet ve ihtilatlarıyla kavrayacak dürüst ahlaklı kaliteli 
adam yetiştirmek; ilmi araştırma metotlarıyla saf hakikatin ardında koşmak, 
bulduklarını tanıtmak; kazanılmış ilim verilerini derleyip kıymetlendirmek gibi 
maksatlar için kurulmuş olan üniversitelerin, içinde bulunduğu zamanın düşünüş 
tarzının, kendisini kuran cemiyet örgüsünün, siyasi ve iktisadi şartların tesirleri 
altında bulunacakları aşikardır. 

Bu itibarladır ki, skolastik üniversitelerle hümanistik üniversiteler ve 
zamanımız üniversiteleri arasındaki fark derindir. 

Teolojiye göre tensik ve tertip edilmiş bir ilmin temsilcisi olan bir devrin 
mütebahhir ideal adamı, din ve devlet menfaatlerinin kayıtsız şartsız ilim temeli 
üzerinde oturduğunu tasavvur eden diğer bir devrin ilim ve marifetle bezenmiş 
münevver adamı, tekniğin büyük gelişmesi karşısında mücerret ilim yolundaki 
laboratuvar araştırmalarında da bir sınır tanıyıp tanımamak hususunda tereddütlere 
düşen bugünün adamı elbette bir olamaz. 

Zamanımızda her mevzu hakkında düşünmek ve araştırma yapmak, 
bulgularını ve düşüncelerini yaymak hürriyeti, her medeni memlekette herkese 
tanınmış bir haktır; fakat bu hakkın suistimalinin sorumluluğu da yine her 
memlekette bu hakkın kullanılmasına bağlı tutulmuştur. Demek oluyor ki, bütün 
oluşları sinesinde besleyen, geliştiren cemiyetin emniyeti kaygısı, anarşi korkusu 
henüz halledilememiş, yani cemiyetler, sarsılmaz tam muvazene idealine daha 
ulaşamamışlardır. 

 

Sayın dinleyenlerim: 

Akademik hürriyet, ferdin, yukarıdaki entelektüel hak ve hürriyetinden 
başka ve ayrı bir şey değildir; o temel üzerine bina edilmiştir. Akademik 
hizmetlerin, gereğine ifasını mümkün kılabilmek için, akademik müesseselere 
tanınmasında fayda görülmüş olan otonomi, memleketten memlekete değişen 
kontrolleriyle, kanun, nizam ve hiyerarşik disiplin merasimi içinde inkişaf eder. 

Otonom haysiyetiyle üniversiteyi, bulunduğu cemiyet içinde kendi 
kabuğuna sarılmış yabancı bir cisim gibi mütalaa etmeğe temayül asla caiz olmaz. 
Böyle bir kanaat istidadına ne üniversite ne de çevresi imkan bırakmamalıdır. 

Üniversite, tamamıyla organize olduğu muhitinde, kıymetlendirdiği 
değerleri mahalli renkleriyle kendi üzerinde aksettirecek, araştırma ve ilim 
haberleşmesiyle mahallinin insanlık idealinde itilasına istidadını daima canlı 
tutacaktır. 

İnsan, içinde yaşadığı cemiyetin hayrına, mensup olduğu büyük insanlık 
camiası hayrına saf olarak doğru diye faydalı bildiğini söylemelidir. Bu vicdanı bir 
vazifedir. Yalnız doğruluk ve vicdan hükmüdür ki, ezeli ve ebedi kıymetler 
değeriyle ilim araştırmalarının ve her şeyin temelinde, vazgeçilemez ilk şartlar 
olarak daima mevcuttur. Talebeye yaptırılan ilmi araştırma pratiklerinden beklenen 
bir gaye de, gençlere, ilmin dakik kontrol metotlarıyla doğruluk itiyadı 
kazandırmaktır. 
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Sayın dinleyenlerim: 

Talebe ve hocasıyla yüksek tahsilin tümünü kucaklayan akademik hürriyet, 
talebe için, fert olarak, lise bitirme ile yüksek tahsil ehliyetini kazanmış olanların 
hiçbir tercih, hiçbir tahdit (numerus clausus) görmeden yüksek tahsile gidebilmesini; 
bu tahsil süresince, dar talimat hükümleriyle zorlanmadan, hocanın dikkat ve 
ihtimamla takip ve vesayeti altında çalışarak kendi kendine istikamet verip kendini 
yetiştirmesini; toplum olarak da, akademik otonomi sahası içinde talebe kitlesinin 
kendi kendisini idare edebilmesini ister. 

Aşikar görülüyor ki, bu icapların tahakkuk edebilmesi, yukarıda ümitle, 
inşirahla bahsettiğim gelişme ile hemahenk olarak mümkün olabilecektir. 

Ancak burada üzerinde durulması lüzumlu olan bir iki nokta da vardır: 

1) İmkansızlığın zaruri kıldığı tahdit, üniversitelerimizde iptidada 
mezuniyet derecesi üzerinden seçmelerle ayarlanmışken, sonraları test veya imtihan 
usulüne doğru bir inkişaf göstermiştir. Tabii diye ifadelendirilmesi zor olan bu 
inkişaf, manalı görülmek lazım gelir. Üniversite hayatında belli zaman içinde belli 
standartlara ulaşması istenilen talebenin, üniversiteye olgun ve uygun bir aday 
olarak gelmesi şarttır. Yukarıdaki inkişaf, orta öğretim idealinin, üniversiteye 
hazırlamak yolunda gereği gibi ayarlanmadığı veya standartların henüz tutulamadığı 
gibi bir neticeye götürüyor. 

Liseyi üniversitenin eşiği içinde mütalaa etmek ve liseye girebilmeyi 
liyakat ve istidat üzerine ayarlamak esastır. Orta okulu bitirenlerin, meslek 
okullarıyla liseye ayrılmalarından sonra, her liseye girenin, yüksek tahsilini ikmal 
edebilmesi idealidir. Bu konuda ifade etmek yerinde olur ki, lise hocalığının 
durumunun da ele alınması, üniversite ile irtibat sağlanması, doktorluk, üniversite 
doçentliği gibi payelere imkan ve heves uyandırılması; lise ve üniversitenin sıkı 
sıkıya bağdaştırılması bir bünye zaruretidir. 

Ancak bu yolla yüksek öğretim kadromuz geniş ve emin bir temel üzerine 
oturmuş, bahsedeceğim diğer hususlarla birlikte, üniversiteler kanunumuzun 22. 
maddesi ile gerekçesindeki lüzum ve icapların teminine yol açılmış ve akademik 
iklim yaratılması şartları hazırlanmış olur. 

2) Talebenin akademik otonomi sahasında kendi kendisini idare edebilmesi 
konusu da, şüphesiz öncü bazı şartların mevcut olmasına bağlıdır. Bunların başında 
talebe sitesi gelir. Bu noktada ümitle dolu olduğumuzu hemen ilave etmeliyim. Koç 
Yurdumuza Sayın müessisi tarafından iki kat daha ilavesi teşebbüsüne geçilmiş, 
Ankara Yüksek Tahsil Gençliğine Yurt Yaptırma Derneği kurulmuş, bu hususta 
ihtiyaca cevap verecek bir sahanın bulunması hakkında muhterem büyüklerimizin 
vait ve alakaları sağlanmıştır. Şükranla arz ederim. 

Şartların müsait olmamasına rağmen, talebemizin kendilerini idaresi şuurla 
olgunlaşmağa doğru aşikar bir inkişaf göstermektedir. Temsili yönden bu inkişafı 
sistemleştirecek, idare ile münasebeti düzenleyecek tedbirleri hazırlamak, talebenin 
sosyal durumuyla ilgilenmek üzere talebenin de noktainazarının alınacağı bir 
komisyon senatomuzca seçilmiş bulunmaktadır. 
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Aziz gençlerimize bir ikaz olarak burada, talebe idareciliğinin, tıpkı 
talebelik gibi, geçici bir intikal safhası olduğunu, üniversiteler faaliyet içinde 
yardımcı bir unsur olarak çok faydaları bulunduğunu, ancak, amatör işi karakterinin 
asla istihale ettirilmemesi gerektiğini ifade etmiş olayım. 

 

Sayın dinleyenlerim: 

Tabii ilimlerde kaydedilen hızlı terakki, teknik üzerinde tahmin 
edilemeyecek derecelerde müessir olmuş, yeni açılan geniş kadrolara yüksek tahsil 
ihtisas adamları ihtiyacı birdenbire artmıştır. Umumiyetle otomasyon dediğimiz, 
hakikatte dimağ işçisinin el işçisi yerine kaim olması hareketi, hızla devam 
etmektedir. Tabii ilimlerdeki gelişmenin, pratik saha tatbikatına geniş temel teşkil 
etmesi, ihtisas bölümlerinin çoğalması, eski edükasyon idealini kıymetten düşürmüş, 
teknik vasıtaların tekamülü günün ideali olmuştur. 

XIX. asır ortalarından sonra tabii ilimler ve teknoloji tesisleri için muazzam 
envestismanlara zaruret gören üniversitelerin iç örgüleri ve öğretim sistemlerinde de 
değişiklikler olmuş; enstitüler müstakil enstitüsyonlar halinde çalışma istidadı 
almışlar; öğretimde, pratik tatbikat birinci safa geçmiştir. Bu inkişaf, üniversiteye 
hazırlayan orta öğretimde de etkisini yapmış, klasik diller yerine yaşayan dillerin 
öne geçmesi, tabii ilimler, matematik ve mantık’a kuvvet verilmesi gibi bir kayma 
orada da görülmüştür. 

Daha XIX. asır sonlarında ilim üniformitesi sarsılmış olan üniversite, 
ihtisaslaşmanın tasavvurları aşan gelişmesiyle muhtelif müstakil ihtisas eğitim 
kolejleri haline istihale vaziyetiyle karşılaşmış; yeni ilmi hakikatlere ulaşmak 
manasındaki üniversite araştırıcılığı ise, mutlak faydacılığı istihdaf eden ve bu 
vasfıyla rekabet, gizlilik isteyen ve kitlesiyle de heybetlenen endüstri araştırıcılığına 
intibak edebilmekten çok uzaklarda kalmıştı. Bu inkişaf, devletin, hususi sektörün ve 
diğer teşekküllerin üniversite dışı müstakil büyük enstitüler kurmasını zaruri kıldı. 
Artık üniversite araştırmanın tek makarrı ve normal üniversite tahsili tahsilin 
müntehası değildir. 

 

Sayın dinleyenlerim: 

Üniversitelere rağbet bütün dünyada son senelerde tahminlerin üstü artmış 
ve talebe sayısı harp öncesi standartlarını hayliden hayliye geçmiş bulunuyor. 

Bu oluş, üniversitenin, bütün diğer enstitüsyonlar genel temel olmak 
fonksiyonunun mana ve ehemmiyetini vuzuhla ifade eder. Bütün ince 
ihtisaslaşmalar, köklerini üniversitenin sinesinden alırlar. Bitkilerin toprakla nispeti 
gibi. 

Filhakika, ahlak temeli üzerinde felsefi muhtevasıyla ilim ve fikir kavramı, 
pratikte görülen zahiri ayrılıklara rağmen, her mevzuu, yine eski ilim birliği 
mefhumu içinde her zaman saracak kudrettedir. 
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Üniversitenin, tarihi gelenek fonksiyonunun sınırlarını yıkmadan, kendi 
bünyesini bozmadan tecerrütten sıyrılması, bütün bu enstitülerle işbirliği yapması ve 
cemiyetin özü ile organik olarak bağdaşması günümüzün icabı olmuştur. 

Bu işbirliğinin, istihlakçi endüstri araştırıcılığına yeni hakikatlerin araştırma 
damarlarını bulup göstermekten başka, maddi araştırıcılığın, insan hayatını, tasavvur 
edilemeyecek her türlü menfaat bağlarına gittikçe daha hızla sürükleyen tabiatını, saf 
hakikatin araştırılması istidadını canlı ve faal tutmak yoluyla tadil etmek gibi ulvi bir 
fonksiyonu da vardır. 

 

Sayın dinleyenlerim: 

Geçen ders yılı üniversitemiz fakülte ve enstitülerinde öğretim ve araştırma 
çalışmaları normal şekilde cereyan etmiş, üniversitemize intikal ettirilen çeşitli 
meselelerin etüdleri yapılmış, öğretim üye ve yardımcıları memleket içinde ve 
dışında muhtelif ilmi kongrelere iştirak etmiş, memleket içi ve dışı inceleme gezileri 
ve kazılar yapılmış, dergilerimiz muntazaman intişar etmiş, Riyaseti cumhur 
Filarmonik Orkestrası programlı üniversite konserleriyle kültür faaliyetimizdeki 
mümtaz yerini titizlikle muhafaza etmiş ve böylece güzel ve hayırlı bir anane teessüs 
etmiştir. 

Geçen ders yılımızda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemizde 8, Hukuk 
Fakültemizde 11, Tıp Fakültemizde 10, Veteriner Fakültemizde 12, Ziraat 
Fakültemizde 24 ve Siyasal Bilgiler Fakültemizde 18 olmak üzere 63 eser 
yayınlanmıştır. 

Geçen ders yılımızda üniversitemize 9733 erkek ve 1373 kız olmak üzere 
11106 talebe kayıtlı bulunmuş ve haziran imtihanı döneminde 472 erkek, 103 kız 
olmak üzere 575 mezun vermiştir. 

Mezuniyet nispeti kız talebede %27, erkek talebede %19’dur  

Yine geçen ders yılımızda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemizde 5, Fen 
Fakültemizde 3, Hukuk Fakültemizde 2, Veteriner Fakültemizde 7, Ziraat 
Fakültemizde 10, Siyasal Bilgiler Fakültemizde 2 doktora; Tıp Fakültemizde 65 
ihtisas imtihanı yapılmış ve 94 aday imtihanlarını muvaffakiyetle başararak 
sahalarında doktor ve mütehassıs kazanmıştır. 

Bu ders yılına girerken, üniversitemiz Fen Fakültesi Jeoloji Profesörü 
büyük kardeşim Şevket Birand, Tıp Fakültemizin emektar Sekreteri Kenan Şenel, 
İlahiyat Fakültemiz memurlarından Hikmet Boyacıoğlu aramızdan ebedi olarak 
ayrılmış bulunuyorlar. Hatıralarını saygı ile yâd ve tezkâr ederim, Ulu Tanrı’dan 
rahmet dilerim. 

Geçen ders yılımız sonunda Veteriner Fakültemiz Şirürji Ordinaryüs 
Profesörü Salih Zeki Berker, Hukuk Fakültemiz Devletler Umumi Hukuku 
Profesörü Zeki Mesut Alsan, yaş hadlerini doldurarak eylemli kadrolarımızdan 
ayrılmışlardır. Aziz hocalarımızın feyizli hizmet hatıralarını şükranla hatırlarken, 
sıhhat ve saadet üzere uzun yıllar muammer olmalarını dilerim. 
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Geçen ders yılımızda 5 profesör ve 9 doçent eylemli kadrolarımızda 
yerlerini almışlardır. 

Üniversitemiz bu ders yılına, 18 mukaveleli yabancı olmak üzere 185 
profesör, 141 doçent, 34 öğretim görevlisi, 385 asistan, 16 yabancı olmak üzere 45 
okutman, 10 yabancı olmak üzere 36 uzman; yeni talebe yönünden Tıp Fakültemiz 
için 150, Veteriner Fakültemiz için 150, Ziraat Fakültemiz için 160, Siyasal Bilgiler 
Fakültemiz için 175, Fen Fakültemizin kimya bölümü için 55, Fizik bölümü için 40, 
Tabiiye bölümü için 40 olmak üzere tahditli bölümlere 770 talebe kontenjanı ile 
girmektedir. Dil ve Tarih-Coğrafya, Hukuk ve İlahiyat Fakültelerimiz’le Fen 
Fakültemizin Matematik bölümü tahditsizdir. 

Yeni ders yılının memleketimize ve üniversitemize hayırlı ve başarılı 
olmasını dilerken, bu büyük ilim müessesinin sevk ve idaresi sorumluluğu emanet 
edilmiş olan bizleri sahabetle saran ve müşküllerimizi imkanla karşılayan Büyük 
Millet Meclisimize, Hükümetimize, her zaman alakasını esirgemeyen matbuatımıza 
ve münevverlerimize şükranlarımı arz ederim. 
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Prof. Dr. ZİHNİ ERENÇİN 

REKTÖR 

(1957-1959) 

 

1326 yılında Manisa’da doğdu. 1937 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1944 yılında Doktora, 30/11/1938 yılında 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Asistanlığına, 12/11/1948 yılında Veteriner Fakültesi 
Doçentliğine, 27/05/1954 tarihinde ise Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1957-1959 
tarihleri arasında iki yıl rektörlük yapmıştır. 13/07/1980 yılında emekliye ayrıldı. 
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1957-1958 DERS YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

  

Kıymetli Misafirlerim, değerli Öğretim Üyeleri, Asistanlar ve sevgili 
Öğrenciler: 

Ankara Üniversitesi’nin 1957-1958 12. ders yılını, yüksek huzurunuzla 
açıyorum. Üniversitemizin kuruluş tarihi olan 1946’dan beri, her yıl, açış 
konuşmalarında, kıymetli misafirlerimize duyurulması teamül haline gelmiş olan, 
üniversite işlerine ait bilgilerin, kemiyete taalluk eden kısımları üzerinde fikir 
edinebilmek için, müracaattan vareste kalamayacağımız bazı hususları geride 
bıraktığımız 10 yılın mukayeseli bir tablosu halinde arz etmek istiyorum.  

Üniversitemiz, inkılaplarını benimsemiş, yeni Türkiye’de, yüksek tahsil 
eğitimine karşı duyulan gerçek ihtiyacın tezahürü olarak, 1946 yılında kurulmuştur. 
Mütevazı bir öğretim kadrosuyla işe başlamış olan, 4 fakülteli Ankara Üniversitesi, 
12. açış yılını kutladığımız bu günde, 8 fakültesi ve kuruluşundan çok farklı öğretim 
ve araştırma vasıtalarıyla, ilme ve memlekete faydalı olabilmek için, bütün 
imkanlarını ortaya koymuş bulunmaktadır.  

Kuruluşundan beri, hükümetlerimizin daima artan bir tempoyla, 
üniversitemize göstermiş olduğu müzaheret, son yıllarda, büyük ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak bir ölçüye yükselmiştir. 1946 - 1947 yılında 5,038,120 liralık bütçesiyle 
ders yılına giren Üniversitemizin 1956 - 1957 bütçesi 25.047,440 liradır.  

12. ders yılını idrak ettiğimiz bu günde, mali imkanlarımızın, kuruluşuna 
nazaran % 500 artmış olduğunu tebarüz ettirirken, Büyük Millet Meclisi’ne ve 
hükümetimize huzurunuzda teşekkür etmeyi, yerine getirilmesi gereken bir vicdan 
borcu olarak telakki ediyorum. 10 senelik bir faaliyet devresinde, üniversite 
bütçe!erindeki bu artışa karşılık, elde edilmiş olan gelişmeler de tatmin edici 
olmuştur. Bu süre içerisinde, öğrenci sayısı % 129, profesör sayısı, % 63, doçent 
sayısı % 22, asistan sayısı ise % 134 artmıştır. Bugün üniversitemizde kayıtlı 
bulunan öğrenci sayısı 12,131, profesör sayısı 179, doçent sayısı 136, asistan sayısı 
ise, 356’dır. Bu yükselişlere paralel, üniversite faaliyetlerinin tabii neticesi olan, 
araştırma ve neşriyat işlerinde de bariz gelişmeler kaydedilmiş, yeni yönetmelikler 
hazırlanmıştır. Üniversite içi faaliyetler yanında, devlet sektöründe ve halk 
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hizmetindeki dış faaliyetlerimiz de genişlemiştir. Geçen sene, üniversitemizde, 
Devlet Memurları ve Halk için tertiplenmiş olan çeşitli kurslar ve seminerler çok 
semereli olmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu çeşit üniversite dışı faaliyetlerimizi daha 
da arttırmak kararındayız.  

 

Muhterem misafirlerim: 

Yüksek heyetinize arz ettiğim bu istatistik tablo, 10 senelik bir faaliyet 
devresi içerisinde, bir taraftan memleket ihtiyaçlarının, diğer taraftan da, ilmi 
icapların tesiri altında realize olmuştur. Bendenizce, üniversitemizin gelişmesi 
bakımından sizlere kemmi bir fikir veren bu rakamlar yanında, keyfiyete taalluk 
eden hususlar, bilhassa, önem taşımaktadır Her sahada büyük kalkınma hamleleri 
içerisinde bulunan memleketimizde, üniversitemizin de gelişme halinde bulunduğu 
muhakkaktır. Bununla beraber, dünyanın geri kalmış memleketlerinde dahi, 
üniversite mefhumunun bütün incelikleriyle kavranmağa başlandığı bu günlerde, 
genç üniversitemizin her bakımdan klasik standartlara ulaşabilmek için, ciddi 
gayretler sarf etmesi lazımdır. Kalkınan Türkiye’mizin istikbali, inkılaplarımızın 
garantisi, kanaatimce, bu çeşit faaliyetlere bağlıdır.  

Bu gayenin istihsalinde, en büyük dava, inanmış olarak ifade ediyorum ki, 
üniversitelere intisab etmiş olan kıymetli münevverlerimizin, öğretim üyelerimizin, 
manevi bakımdan, yüksek kültür ölçülerine göre, kendilerini yetiştirmelerine, her 
hususta, numune insan olmaya azmetmiş bulunmalarına bağlıdır. Bu yüksek ilim 
ocakları, dünyanın her tarafında olduğu gibi, bizde de, efkarı umumiyenin daimi 
murakabesi altındadır.  

Artan maddi imkanları, büyük fedakarlıklarla kurulmuş olan Sınai 
Müesseseleri, yolları ve modern tesisleriyle, her bakımdan milletler arası değerler 
arasına katılmış bulunan Türkiye, kalkınmasını idame ettirebilmek ve gayesine, 
müspet ilme dayanarak, emniyetle ulaşabilmek için, üniversitelerine de kıymet 
vermesini bilmiştir. Bu hususu önemle tebarüz ettirmek isterim. Üniversitemizin, bu 
gün elinde bulunan imkanları, tesislerini, günün alışageldiğimiz ihtiyaçlarına göre, 
tevsie müsaittir. Tekamülde, madde ile mana arasında daimi bir korelasyon 
mevcuttur. Bugün, sahip olduğumuz madde, realist bir nizam içerisinde, elbette ki, 
manasını da bulacaktır. Memleketin manevi değer ve yüksek insanlık vasıfları 
bakımından, kusursuz münevverlere ihtiyacı büyüktür. Bilgi kolaylıkla iktisab 
edilebilir. Orta zekada bir genç, uygun metod ve eline verilecek eserlerin yardımıyla, 
kısa zamanda, iş görebilecek bir formasyon kazanabilir. Manevi değerlere sahip, 
mükemmel insan yetiştirmek ise, dünya çapında, bütün milletleri top yekün olarak, 
meşgul eden en ulvi gaye ve en ince bir sanat halini almıştır. Bu, yalnız okulların ve 
üniversitelerin işi olmaktan çıkmıştır. Bu günkü anlayışla, iyi insanı, kuruluşu, 
kalıbı, içtimai nizamı karakterini bulmuş, cemiyetlerde, bütün bir milletin müşterek 
ve şuurlu gayretlerinin ortaya koyduğu atmosfer içerisinde, aile, okul ve üniversite 
yetiştirilir.  
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Bütün inkılapları, ve maddi varlıklarıyla, Türkiye’mizin istikbali, bu ulvi 
gayenin tahakkukuna bağlıdır. Dava müşahede edilmiş ve önemi kavranmıştır. 
Geçen sene akdedilmiş olan 6. Maarif Şurasında Halk eğitimi komisyonunda, ortaya 
konan görüşler, karara bağlanan teklifler bu bakımdan ferahlık vericidir. İyi insan 
yetiştirmede milletlere düşen vazifeler, bu mevzuda muhtelif sosyal teşekküllerin 
rolleri, okulun ve üniversitenin vazifeleri ayrı bir ilim halini almıştır. Bütün bir 
milleti içine alan iyi insan yetiştirme nizamının tatbikatı, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, İngiltere’de, İskandinav memleketlerinde ve bazı merkezi Avrupa 
memleketlerinde, en ciddi tatbikatını bulmuştur. Bu memleketlerde dini teşekküller 
de sistemin en önemli organı olarak, kendilerine düşeni mükemmel bir şekilde 
yapıyorlar.  

Muhterem Misafirlerim: 

Bir taraftan ilim yapan, diğer taraftan da kendisine tevdi edilen 
gençlerimizi, bilgili oldukları kadar yüksek vasıflı iyi insanlar olarak yetiştirmek 
üzere vazifesine devam eden üniversitemiz, gayeye ulaşmanın kendi bünyesinde 
kaydedilecek manevi tekamüle bağlı olduğunu müdriktir. Bu olmaktadır. Gayesi 
namütenahilikte bulunan, tekamül yolunda, dünya baki kaldıkça, Türkiye’miz de, 
kendisine düşeni yapacak, ilerlemesine devam edecektir.  

İkinci Dünya Harbi’nden buyana, bilhassa, müspet ilimler sahasında büyük 
devletler, masrafları astronomik rakamları bulan muazzam bir araştırma rekabeti 
içerisindedirler. Bu stil çalışmaların mihverini teşkil eden zamanımız üniversiteleri, 
günün icapları karşısında dar sahalı, derinliğine ihtisasa önem vermişlerdir.  

Üniversitelerimiz de bu istikamette çalışmak tesislerini ona göre 
teşkilatlandırmak mecburiyetindedirler. Her şeyin en mükemmelini yapma 
hususunda müstesna bir sezişe ve görüşe sahip bulunan hükümetimizin bu yolda 
mümkün olanı yapacağından emin bulunuyoruz. Kendi ölçülerimize göre, yeter gibi 
görünen öğretim kadrolarımızla bu stil çalışmaya geçmek mümkün değildir. Bu sene 
hükümete sunmayı düşündüğümüz Kadro Kanunu, üniversitemize, bu bakımdan 
önemli imkanlar sağlayacaktır. Tesislerimiz ve Laboratuarlarımız daima artan 
bütçelerimize yapılacak yeni ilavelerle, zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak 
mükemmelliğe ulaşacaktır. Muhtelif milletlerarası müesseselerden temini mümkün 
olan dış yardımlara da önem vermek mecburiyetindeyiz. Üniversitemizin hemen 
bütün fakülteleri bu mevzuda başarılı faaliyetler göstermişlerdir. Bu yardımları 
temin için gayretlerin daha da artırılması lazımdır. Yönelmiş bulunduğumuz bu 
istikamette ruh tazeliğimi muhafaza edebilmek, üniversitelerimizin milletler arası 
münasebetleri arttırmalarına, eleman mübadelesine önem vermelerine, kongrelere 
çok sayıda temsilci göndermelerine bağlıdır. Bu çeşit faaliyetlerin, günlük hayat 
icabı, tabii gördüğümüz her çeşit kritik mülahazalarının dışında bırakılması lazımdır. 
Üniversite mevzuunda, vaktimizin müsaadesi nispetinde çeşitli meseleler üzerinde 
durmağa çalıştım.  
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Bu mutlu vesileden istifade ederek, kıymetli çalışmalarıyla temayüz edip 
Profesörlük payesine yükselmiş olan, İlhan Lütem, Akif Erginay (Hukuk); 
Sabahattin Payzın, Lütfü Tat, Sami Gürün, Cahit Örgen, Mehmet Akçay (Tıp); Seha 
Meraş (Siyasal Bilgıler); Mahir Pamukcu, Şahin Akman, Ömer Ertürk (Veteriner); 
Orhan Düzgüneş, Rauf Cemil Adam, Mustafa Uluöz (Ziraat) Beylerle; imtihanlarını 
ikmal ederek, Doçentlik unvanını kazanmış olan: Abdulkerim Oğuz Erol (Dil - Tarih 
Coğrafya); Dilhan Ezer, Hüseyin Ünal (Fen); Aliye Erkoçak, Selahattin Koloğlu, 
Ömer Yiğitbaşı, Necdet Menemenli (Tıp); Fahir Hadi Armaoğlu, Nejat Bengül, 
Ahmet İlhan Unat (Siyasal Bilgiler); Nahide Karamızrak (Veteriner), Mustafa Özer, 
İbrahim Karaca, Zühtü Yöney, Mustafa Hilmi İşikan, Mehmet Turhan Dokuzoğuz 
(Ziraat) hanımlara ve beylere bundan sonraki akademik hayatlarında da başarılar 
dilerim.  

Muhterem Misafirlerim:  

Bu sene memleket ve üniversitemiz, kıymetli ilim adamlarımızdan Prof. Dr. 
Muvaffak Akbay ve Prof. Dr. Kamil Sokullu’yu kaybetti; bu büyük kaybın ıstırabı 
dinmeyecektir.  

1956 - 1957 ders yılı içerisinde, dost ve müttefik Federal Almanya 
Cumhurbaşkanı, değerli ilim ve fikir adamı, ekselans, Prof. Theodore Heus'a, 
malumunuz olduğu üzere, üniversitemizde, fahri Hukuk Doktorluğu unvanı tevcih 
edildi. Önümüzdeki aylar içerisinde de, ekselans Theodore Heus'un davetlisi olarak, 
4 profesörümüz Almanya’da bir tetkik seyahati yapacaktır. Geçen yılın akademik 
hayatında müstesna bir mevkiye sahip olan bu olayı anmayı mahsus bir bahtiyarlık 
telakki ediyorum.  

 

Sevgili öğrenciler: 

Sizinle daima beraber olmak, ders içi ve dışı mevzular üzerinde, görüşüp 
münazaralar yapmak, hayatımın en büyük zevkini teşkil etmiştir. Bu açılış 
konuşmasının dar çerçevesi içerisinde, size hitap ederken de, emin olunuz, aynı haz 
ve heyecanı duyuyorum. Yüksek değere sahip, ideal insanlar ve vatandaşlar 
olacağınızdan emin bulunmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Hepinize, bu yolda üstün 
başarılar diler, yeni ders yılının memleketimize, üniversitemize ve insanlığa hayırlı 
olmasını candan temenni ederken, senelik üniversite konserleriyle ailemizin bir 
rüknü olmuş bulunan Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası’na, onun kıymetli şefine 
ve bu günkü toplantımıza şeref vermiş olan değerli misafirlerimize kalbi 
teşekkürlerimle şükranlarımı arz ederim.  
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1958-1959 DERS YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Muhterem Reisicumhurumuz, Meclis Reisimiz, Kıymetli Başvekilimiz,  
Değerli öğretim üyeleri, aziz misafirlerim ve sevgili öğrenciler! 

 

Üniversitemizin 1958-1959, 13. ders yılını yüksek huzurunuzla açıyorum. 
Kuruluş tarihimiz olan 1946’dan beri her yıl açış konuşmalarında kıymetli 
misafirlerimize duyurulması teamül haline gelmiş olan üniversite işlerine ait 
bilgilerin kemiyete taalluk eden kısımları üzerinde fikir edinebilmek için 
müracaattan vareste kalamayacağımız bazı hususları, geride bıraktığımız yılların 
mukayeseli bir tablosu halinde arz etmek istiyorum. 

 

Muhterem misafirlerim,  

Üniversitemiz, inkılaplarını benimsemiş yeni Türkiye’de yüksek tahsile 
karşı duyulan gerçek ihtiyacın tezahürü olarak kurulmuştur. Mütevazı bir öğretim 
kadrosuyla işe başlamış olan dört fakülteli üniversitemiz bugün sekiz fakültesiyle, 
kuruluş yıllarına nazaran, çok geniş öğretim ve araştırma imkanlarına sahip 
bulunmaktadır. Hükümetlerimizin daima artan bir tempoyla üniversitemize 
göstermiş olduğu müzaheret, son yıllarda büyük ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
ölçülere yükselmiştir. 1946-1947 ders yılını 5,038,120 liralık bir bütçeyle idrak 
etmiş olan üniversitemizin 1958-1959 bütçesi, 26,072,725 liradır. Mali 
imkanlarımızın, kuruluşuna nazaran, %500’ü aşan bir nispette artmış bulunduğunu 
beyan ederken, Büyük Millet Meclisine ve Hükümetimize huzurunuzda teşekkür 
etmeği, yerine getirilmesi gereken, bir vicdan borcu olarak telakki ediyorum. 

Oniki senelik bir çalışma devresi içerisinde bütçelerimizdeki bu artışlara 
karşılık elde edilmiş olan gelişmeler de tatmin edici olmuştur. Bu süre içerisinde 
öğrenci sayısı %135, profesör sayısı %65, doçent sayısı %30, asistan sayısı ise % 
140 artmıştır. Halen, üniversitemizde kayıtlı bulunan öğrenci yekünü 13,026’dır. Bu 
sene muhtelif fakültelerimizde 189 profesör, 156 doçent ve 384 asistan vazife 
görmektedir. 

 

Muhterem misafirlerim,  

Arz etmiş olduğum yükselişlere paralel, üniversite faaliyetlerinin tabii 
neticesi olan öğretim çalışmaları yanında araştırma ve yayın işlerine de önem 
verilmiş, yeni hazırlanmış olan çeşitli yönetmelikleri bu vazifelerin tanzimi 
sağlanmıştır.  

Üniversite içi faaliyetler yanında hükümet sektöründe ve halk hizmetindeki 
dış faaliyetlerimiz de genişlemiştir. Bu devrede devlet memurları ve halk için 
tertiplenmiş olan çeşitli kurslar, seminerler ve konferanslar çok verimli olmuştur. 



 127

Geçen sene halk hizmetine girmiş olan Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün, çocuklarımızın 
korunması yolunda annelerin yetiştirilmesine verdiği önem bizleri memnun etmiştir. 
Bu alanda yapılacak işlerimiz henüz pek çoktur. Önümüzdeki yıllarda bu çeşit 
üniversite dışı faaliyetlerimizi ve teşkilatımızı arttırmak ve genişletmek 
kararındayız. 

 

Muhterem misafirlerim,  

Yüksek heyetinize arz ettiğim bu istatistiki tablo, 12 senelik bir faaliyet 
devresi içerisinde, bir taraftan, memleket ihtiyaçlarımızın, diğer taraftan da ilmi 
icapların tesiri altında realize olmuştur. Her sahada büyük kalkınma hamleleri 
içerisinde bulunan memleketimizde üniversitelerimizin de gelişme halinde 
bulunduğu muhakkaktır. Bununla beraber, dünyanın geri kalmış memleketlerinde 
dahi üniversite mefhumunun bütün incelikleriyle kavranmaya başladığı bu günlerde, 
genç üniversitemizin her bakımdan zamanın standartlarına ulaşabilmek için ciddi 
gayretler sarf etmesi lazımdır. Bu gayenin istihsalinde karşımızda bulunan en büyük 
dava, inanmış olarak ifade ediyorum ki, ancak, üniversitelere intisap etmiş olan 
kıymetli gençlerimizin, manevi bakımdan, yüksek kültür ölçülerine göre kendilerini 
yetiştirmeleriyle, her hususta numune insan olmağa azmetmiş bulunmalarıyla 
halledilebilir. 

 

Muhterem misafirlerim, 

Memleketin manevi değer ve yüksek insanlık vasıfları bakımından 
kusursuz vatandaşlara ihtiyacı büyüktür. Yalnız bilgi kolaylıkla iktisap edilebilir. 
Orta zekada bir genç, uygun metod ve eline verilecek basit eserlerin yardımıyla, kısa 
zamanda iş görebilecek bir formasyon kazanabilir. Manevi değere sahip mükemmel 
insan yetiştirmek ise bütün milletleri meşgul eden, dünya çapında, ulvi bir gaye ve 
ince bir sanat halini almıştır. Bu dava yalnız okulların ve üniversitelerin işi olmaktan 
çıkmıştır. Bugünkü anlayışla iyi insanı, kuruluşu, içtimai nizamı karakterini bulmuş 
cemiyetlerde, milletin şuurlu bir gayretle yarattığı müsait atmosfer içerisinde, aile 
okul ve üniversite yetiştirir. İyi insan yetiştirmede milletlere düşen vazifeler, bu 
mevzuda muhtelif sosyal teşekküllerin rolleri, okulun ve üniversitenin vazifeleri ayrı 
bir ilim halini almıştır. 

Bütün bir milleti içine alan, iyi insan yetiştirme nizamının tatbikatı; 
Amerika Birleşik Devletlerinde, İngiltere’de, İskandinav memleketlerinde ve 
Almanya gibi, bazı merkezi Avrupa devletlerinde karakterini bulmuştur. Bu 
memleketlerde dini teşekküller de sistemin en önemli organı olarak vazife 
görmektedirler. 

İnkılaplarımızın garantisi, büyük fedakarlıklarla kurulmuş olan modern 
tesislerimizin hüsnü istimali, memleket hizmetinde uzun ömürlü olabilmeleri, bir 
kelime ile, Türkiye’mizin istikbali bu çeşit faaliyetlere bağlıdır 

Bugün, sahip olduğumuz zengin ve yüksek vasıflı materyal realist bir nizam 
içerisinde, elbette ki, manasını da bulacaktır. Evvelki sene akdedilmiş olan,                   
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6. Maarif Şurası’nda, Halk Eğitimi Komisyonu’nda ortaya konulmuş olan görüşler 
ve karara bağlanmış olan teklifler, bu bakımdan, ferahlık verici olmuştur. 

 

Muhterem misafirlerin, 

İkinci Dünya Harbi’nden bu yana, bilhassa müspet ilimler sahasında, büyük 
devletler, masrafları astronomik rakamlar bulan muazzam bir araştırma rekabeti 
içerisindedirler. Bir taraftan eğitim işlerini devam ettirirken, diğer taraftan da bu 
araştırmaların mihrakını teşkil eden zamanımız üniversiteleri, teşkilatlarını günün 
icaplarına uydurmuşlar, resmi ve hususi sektörün büyük yardımlarına mazhar 
olmuşlardır. Bu memleketlerin üniversiteleri, yüksek kabiliyetli, seçkin insanların 
ideali haline gelmiştir. 

Üniversitelerimiz de bu istikamete yönelmek, tesislerini ona göre 
teşkilatlandırmak mecburiyetindedirler. Kendi ölçülerimize göre, ilk nazarda, yeter 
gibi görünen bugünkü imkanlarımız ve mevzuatımızla bu stil çalışmalar hemen 
geçmek, kanaatimce, mümkün değildir. 

Bununla beraber, bizim üniversitelerin de, muasırları gibi, her bakımdan 
kabiliyetli vatandaşların büyük bir şevkle rağbet edecekleri ideal müesseseler haline 
geleceği muhakkaktır. 

Memleketin ana davalarına büyük önem atfeden hükümetimizin, bu yolda 
da mümkün olanı yapacağından emin bulunuyoruz. 

Muhtelif milletlerarası teşekküllerden temini mümkün olan yardımlara da 
önem vermek mecburiyetindeyiz. Üniversitemizin hemen bütün fakülteleri, bu 
mevzuda, başarılı faaliyetler göstermişler, büyük yardımlar temin etmişlerdir. 

Yönelmiş bulunduğumuz bu istikamette, ruh tazeliğini muhafaza 
edebilmek, üniversitelerimizin milletlerarası münasebetleri artırmalarına, eleman 
mübadelesine önem vermelerine, kongrelere devamlı olarak çok sayıda temsilci 
göndermelerine bağlıdır. Bu çeşit faaliyetlerin, bütün imkanlardan faydalanılarak, 
arttırılması akademik hayatın icaplarındandır. Üniversite mevzuunda, vaktimizin 
müsaadesi nisbetinde, çeşitli meseleler üzerinde durmaya çalıştım. 

 

Muhterem misafirlerim,  

Bu mutlu vesileden istifade ederek, kıymetli çalışmalarıyla temayüz edip, 
Profesörlük payesine yükselmiş olan, Kemal Balkan, Mustafa Akdağ, Mehmet 
Köymen, Haydar Bağda, Sadun Aren, Hami Koçaş, Necati Akgün, Eyüp Hızalan 
Beylerle; imtihanlarını ikmal ederek, Doçentlik ünvanını kazanmış olan; Ahmet 
Uysal, Bahattin Ögel, Zeynep Korkmaz, Belma Çakmur, Şerafettin Turan, Feyyaz 
Gölcüklü, Cemal Mıhçıoğlu, Doğan Karan, Emin Faik Üstün, Fikret Kırmızı, Namık 
Aksoycan, Niyazi Sezen, Ethem Utku, Fevzi Renda, Nihal Erk, Reşit Sönmez, 
Rasim Doğuş, Mahir Çolakoğlu, Akif Kansu, hanımlara ve beylere, bundan sonraki 
akademik hayatlarında da başarılar dilerim. 
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Muhterem misafirlerim,  

1957-1958 ders yılı içerisinde dost müttefik İtalya’nın Cumhurreisi, değerli 
ilim ve siyaset adamı, Ekselans Giovanni Gronchi’ye malumunuz olduğu üzere, 
üniversitemizde Fahri Hukuk Doktorluğu unvanı tevcih edildi. Bunu takiben de 
tanınmış Türk dostu ve değerli ilim adamı, Prof. Dr. Emest Jackh, Siyasal Bilgiler 
Fahri Doktoru olarak; İtalyan İlimler Akademisi üyelerinden Prof. Dr. Telesforo 
Bonnadona da Veteriner Hekimliği Fahri Doktoru olarak, üniversitemiz ailesine 
katıldılar. Daha önce memleketimizi ziyaret etmiş bulunan, dost ve müttefik Federal 
Almanya’nın değerli Reisicumhuru, Prof. Dr. Theodore Heuss’un davetlisi olarak, 
Almanya’ya giden 4 kişilik profesörler heyetinin tetkik gezisi çok istifadeli olmuş, 
bu temaslar Berlin Üniversitesi’yle Üniversitemiz arasında asistan mübadelesi 
mevzuunda görüş birliğinin husulüne vesile teşkil etmiştir. Geçen yılın akademik 
hayatında müstesna bir mevkie sahip olan bu olayları anmayı mahsus bir bahtiyarlık 
olarak telakki ediyorum. 

Senelik Üniversite konserleriyle ailemizin önemli bir rüknü haline gelmiş 
olan, Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası’na ve onun değerli Şefine minnettarlığımı 
bildirirken, Devlet Operası korosunun da büyük kıymet atfettiğimiz konserlerimizi 
takviye etmek üzere, vaki olacak ricalarımızı kabul edeceğinden emin bulunduğumu, 
şimdiden ifade etmek isterim. 

 

Sevgili öğrenciler,  

Sizinle daima beraber olmak, çeşitli mevzular üzerinde görüşüp, 
münazaralar yapmak, hayatımın en büyük zevkini teşkil etmiştir. 

Bu açılış konuşmasının dar çerçevesi içerisinde sizlere hitap ederken de, 
emin olunuz, aynı haz ve heyecanı duyuyorum. Yüksek değere sahip, ideal insanlar 
ve vatandaşlar olacağınızdan emin bulunmanın engin bahtiyarlığı içerisindeyim. 
Hepinize bu mutlu yolda üstün başarılar diler, yeni ders yılının memleketimize, 
üniversitemize ve insanlığa hayırlı olmasını candan temenni ederken; bugünkü 
toplantımıza şeref vermiş olan değerli misafirlerimize şükranlarımı arz ederim. 
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ORD. PROF. SUUT KEMAL YETKİN 

REKTÖR 

(1959-1963) 

 

1319 yılında Urfa’da doğdu. 1930 tarihinde, Darülfünun Felsefe 
Fakültesinden mezun oldu. 20/12/1339 yılında, Adana Darülmuallimin Fransızca 
Muallimliği, 02/11/1936 yılında, Siyasal Bilgiler Okulu Fransızca Öğretmenliği 
görevini yapmıştır. 31/08/1939 yılında, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doçentlik 
kadrosuna, 14/11/1942 yılında Profesörlük kadrosuna, 15/12/1958 yılında Ord. 
Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1959-1963 yılları arasında dört yıl Rektörlük 
yapmıştır. 
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1959-1960 DERS YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Reisicumhurumuz, sayın misafirler, değerli arkadaşlarım, sevgili 
öğrenciler! 

 

Üniversitemizin kurulduğu 1946 yılından beri 13 yıl geçmiştir. Güvenle 
söyleyebilirim ki,  üniversitemiz öğretim üyeleri ve her yıl asistanlıkta yetişen büyük 
ümitleri, bilime susamış öğrencileriyle memleketi daha aydın, daha verimli günlere 
hazırlayan dinamik bir kurum olmuştur. 

Bir yandan öğretim üyelerimizin orijinal araştırmaları, memleket içinde 
olduğu kadar memleket dışındaki yayımları, bir yandan fakültelerimizden mezun 
olan gençlerimizin batı üniversitelerinde ve ilim kurumlarında elde ettikleri başarılar 
öte yandan her yıl kabaran sayısı, 1958-59 ders yılında 480’i bulan yabancı uyruklu 
öğrenciler, üniversitemizin kısa zamanda batı üniversiteleri seviyesine ulaştığını 
gösteren açık delillerdir. 

Üniversiteler, kazanılmış tecrübelere yenilerinin eklenmesiyle gelişir. 
Tecrübelerimizi bütün gücümüzle değerlendirmeye çalışıyoruz. 1958-59 yılında 
kabul edilmiş olan muhtelif fakültelerimize ait 11 yönetmelik, bu gerçeği açık olarak 
belirtir. Üniversite olarak, yirminci yüz yılın bütün ilmi gelişmesini dikkatle takip 
etmekteyiz. Batı ilim dünyası ile sıkı temas halindeyiz. Bu bakımdan, bütçemizin 
her yıl artması, 1959-60 yılı için yaptığımız bütçe teklifinin son kanunla sağlanan 
maaş yükselmeleri bir yana bırakılırsa geçen yıla nazaran 15 milyonluk bir fazlalık 
göstermesi, üniversitelerimizin ruhu olan dinamizmde aranmalıdır. Gerek 
Hükümet’in, gerek Büyük Millet Meclisi’nin bu hususu daima göz önünde tutarak, 
üniversitemize azami yardımda bulunduklarını burada şükranla anarım. 

1948-49 yılında, üniversitemizin muhtelif fakültelerinde okuyan öğrenci 
sayısı 5996 idi. 1958-59 ders yılında, yani on yıl içinde, bu sayı 14.728’i bulmuştur. 
Şimdi başlayan ders yılında ise 17483’e ulaşan öğrenci sayısının, gelecek yıllarda 
daha da artacağı şüphesizdir. 

Bugün bazı fakültelerimize, giriş imtihanı ile öğrenci alma usulünün, yakın 
bir gelecekte ortadan kalkması için imkanlar hazırlanmaktadır. Her yıl, öğretim 
kadrolarımız genişliyor. 1958-59 Kasım ayına kadar 8 doçentimiz profesör, 22 
asistanımız da doçent olmuştur. Yeni Teşkilat Kanunu ile 67 profesör ve 66 doçent 
kadrosu daha sağlanmıştır. İnşaatına başlanmış olan Veteriner Fakültesi’nin 
dershane ve laboratuarı, Fen Fakültesi’nin rasathanesi, Tıp Fakültesi’nin Morfoloji 
Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yapı ilaveleri ve gelecek yıllardaki 
gelişmeler bize bu ümidi vermektedir. 

Üniversite deyince, öğretim üyeleri, asistanları ve öğrencileriyle bir bütün 
anlaşılır. Üniversite, her alanda memleketin geleceğini hazırlayan üniversiteli 
gençler içindir. Bu bakımdan onlar, bizim ümitlerimizdir. Üniversite öğrencilerinin 
gün geçtikçe artması, ancak, öğrenme ve yetişme iştiyakını gösterir. Fakat itiraf 
etmeli ki bu artış, büyük kaygımız olan, öğrencilerin barınma meselesini ortaya 
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atmıştır. Sayıları yıldan yıla kabaran öğrencilerimizi karşılayacak yurtlarımız ne 
yazık ki yoktur ve her bakımdan kifayetsizdir. Maarif Vekaleti’ne bağlı olan ve 
ancak 2009 öğrenciyi barındıran beş yurt ile, 1153 öğrenciyi barındıran 19 özel yurt, 
öğrenci kesafetini karşılamaktan çok uzaktır. Ama hemen söylemeliyim ki, manevi 
hayatla, onun verimleri ile sıkı bağlılığı olan maddi şartların, bu yıl ihtimamla ve 
büyük ölçüde ele alındığını, yeni yurt tesislerine gidildiğini sevinçle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bir yandan Maarif Vekaleti’nce, Cebeci’de 500 kişilik bir kız öğrenci 
yurdunun, öte yandan daha büyük ölçüde olmak üzere, Devlet Konservatuarı 
arkasında 17.000 metrekarelik bir saha üzerinde 2000 kişilik bir yurt sitesinin 
tesisine teşebbüs edilmesini 1959-1960 ders yılının en sevindirici hadiseleri 
saymaktayım. Tatbikat ve tafsilat projeleri yapılmakta olan, öğrencilerin her türlü 
ihtiyaçlarını en modern vasıtalarla karşılayan bu örnek yurt sitesini, başında Maliye 
Vekili sayın Hasan Polatkan bulunan, Ankara’da Yurt Sitesi Kurma Derneği’ne 
borçluyuz. 

20-25 milyon liraya mal olacağı hesaplanan bu örnek ve büyük teşebbüs 
yanında, hayırseverlerimizin yardımlarını da unutmamalıyız. Sayın Vehbi Koç’un 
1949 yılında yaptırdığı kendi adını taşıyan 142 yataklı yurda bu yıl 108 yataklık 
ilaveler yaptırmasını şükranla karşılar, bu yolda diğer hayırseverlerimizin de 
yürümesini dilerim. 

Biz de, üniversite olarak yurt meselesiyle daha yakından ilgileneceğiz, 
imkanlar arayacağız. 

Üniversitelerin araştırma merkezleri enstitülerdir. Sevinçle söyleyebilirim 
ki, fakültelerimize bağlı olan enstitülerimiz, istisnasız araştırmaları ve yayınları ile, 
içeride ve dışarıda, her gün dikkati biraz daha çekmektedir. Bu arada, 
memleketimizin bugünkü ve yarınki sağlığı ile yakından alakalı olduğu için bilhassa 
büyük bir ehemmiyet taşıyan Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü üzerinde bir lahza 
durmak isterim. 17 Haziran 1958 tarihinde kurulan ve çocuk sağlığı ile ilgili 
araştırmalar yapan, bunları biri Türkçe, biri de İngilizce olmak üzere iki  periyodikle 
ilim dünyasına tanıtan bu Enstitü, geçen yıl açmış olduğu Hacettepe Çocuk 
Hastahanesi ile, kurtarıcı ve koruyucu bir gayretle, çocuklarımızın sağlığı üzerine 
dikkat ve şefkatle eğilmiş bulunmaktadır. Geçen yıl bu enstitüde, memleketin 
muhtelif yerlerinden gelen 200 çocuk mütehassısının katıldığı bir tekamül 
seminerinin açılması, çocuk sağlığı davasının nasıl ehemmiyetle ele alınmış 
olduğunu gösterir. 

Burada, 1958-59 ders yılı başında çalışmaya başlayan, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Tiyatro Enstitüsü’nü hatırlatmaktan da kendimi alamayacağım. 

İki yıllık bir öğretim süresi içinde, tiyatro tenkidi, tiyatro yazarlığı, tiyatro 
tarihi alanlarında inceleme ve araştırma yapan, daha şimdiden 200’e yakın öğrencisi 
bulunan bu enstitünün daha da gelişmesini, lisans veren bir duruma girmesini 
candan dilerim. 

Bir dileğim de, Tiyatro Enstitümüzden sonra, bir çok batı üniversitelerinde 
olduğu gibi, bizde de bir musiki enstitüsünün açılmasıdır. Bu mümkün olursa, kendi 
musikimiz üzerindeki araştırmalar da derinleşebilecektir.  
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Musikiden söz ederken, yıllık üniversite açılışlarından ayrılmaz olan 
Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası’na ve onun değerli şefine teşekkürü nasıl 
unutabiliriz? 

Üniversitemizi, neticeleri bakımından ilgilendiren çok ehemmiyetli 
bulduğum bir konu da, üniversitelere ve bunlara bağlı kurumlara yapılacak 
bağışların vergi, resim ve harçlardan istisnasıdır. 28 Ocak 1959 tarihinde, Büyük 
Millet Meclisi’nden çıkan kanunla bu cihet sağlanmış bulunmaktadır. 
Üniversitelerin yalnız devlet bütçesine konulan ödeneklerle değil, yurttaşların 
yapacakları bağışlarla da desteklendiği takdirde yeni imkanlarla zenginleşeceği 
tabiidir. Bu hususta ilk örnek hareket, sayın Cumhur reisimizden gelmiştir. Alman 
Cumhurreisi tarafından kendilerine sunulan elektron mikroskobunu Tıp Fakültemize 
bağışlamışlardır. Gerek bu değerli bağışları, gerekse içinde bulunduğumuz yılın en 
büyük üniversite hadisesi olan Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi’ni 
yüksek himayelerine almaları, ilim ve sanat hayatımız için büyük teşvik kaynağı 
olmuştur. Şükranımız büyüktür. 

 

Sevgili üniversite gençleri,  

Hayat, durmayan bir akıştır. Gelecek, bugün, bugün dün olmaktadır. Bu 
arada gözlerini hayata açanlar var, kapayanlar var. Beşikler ümidimizse, mezarlar 
tecrübelerimizdir. Bu bakımdan, millete hizmet yolunda aramızdan ayrılıp 
gidenlerin aziz hatıralarını varlığımızda taşımak, geçmişle geleceği kaynaştırmak, 
gücümüzün tükenmez kaynağı sayılmalıdır. Yeni ders yılına girdiğimiz şu anda, bu 
yıl Hak’ın rahmetine kavuşmuş olan değerli ilim adamlarımızdan Prof. Dr. Nüzhet 
Şakir Dirisu ile Prof. Şevki Akçay’ın genç ve canlı ümitlerimizden asistan Erdoğan 
Atilla’nın aziz hatıralarına saygı ile anmamak mümkün müdür? Acımız, bıraktıkları 
hatıralar, eserler ve ümitler kadar büyük olmuştur. 

 

Aziz gençler, 

Üniversitelerin, hayatla bağlantıyı kaybetmedikleri, ilhamlarını ondan 
almakla beraber ona rehber oldukları nisbette yükseldiklerini, bir an olsun 
unutmayınız. Bilgiyi daima faziletle birleştirmek, ihtisasın gururuna kapılmamak, 
manevi kuvvetlerin ve insanlığı insanlık yapan ölmez değerlerin her şeye üstün 
olduğunu bir an olsun unutmadan onları bütün gücünüzle korumak ilkeniz olmalıdır. 
Bütün ümitlerimizi sizler temsil ediyorsunuz, hangi sahaya intisap ederseniz ediniz, 
maddecilikten sakınınız, yükselişin ve yaratışın, ancak idealizmle mümkün 
olabileceğini bir an olsun unutmayınız, zaten Atatürk nesillerinin başka türlü 
düşüneceğini tasavvur edemiyorum. 

Bir memleket için ilerleme, yeni yetişenlerin bir öncekiler tarafından ele 
alınmış meseleleri sonuçlarıyla devralarak daha ileriye götürmeleri ile mümkündür. 
Biz hocalarımız için, en büyük saadet, bizden devralacağınız neticeleri, bizden daha 
ileriye götürdüğünüzü görmek olacaktır. 

İşte bu inanışla, verimli ve hayırlı olmasını dilediğim 14. ders yılını 
açıyorum. 
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1960-1961 DERS YILI AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

Milli Birlik Komitesinin ve Hükümetin Sayın Üyeleri, Sayın 
Davetlilerimiz,  Sayın Üniversite Mensupları, Sevgili Gençler, 

 

1960-1961 yılı öğretim ve eğitim çalışmalarına, üniversitemiz bugün 
kapılarını açıyor. Her ders yılında olduğu gibi, bu ders yılında da yürümekle, 
başarmakla ödevli olduğumuz işler, kurmak veya geliştirmek istediğimiz enstitüler, 
çözmek istediğimiz meseleler var. Bunlar, üniversitemizin önümüzdeki yıl 
bütçesinde tabiatıyla yankısını bulacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri memleketi 
kenarında bulunduğu uçuruma düşmekten kurtarınca Milli Birlik Komitesi’nin 
yaptığı ilk iş ilme seslenmesi, ona güvenini bildirmesi, eğitim davasını programının 
başına alması olmuştur. Bu bakımdan, Milli Birlik Komitesi’nin ve Hükümeti’nin 
üniversitemize ve üniversitelerimize gelişme yolunda her türlü yardımı 
göstereceğine candan inanıyoruz. 

 

Sayın davetlilerimiz! 

1960-1961 ders yılının, 1950’den beri ilk defa görülen bir özelliği var; o da 
hürriyete kavuşmuş olmanın verdiği huzur içinde başlamasıdır. Bunun içindir ki, 
yeni ders yılına girerken, gelenek olan üniversitenin bir yıllık çalışma verimleri 
ayrıntılarıyla sayıp dökmeyeceğim. Sadece, bir iman savaşının gerekçesine ve 
sonuçlarına değinmekle yetineceğim. 

Hepimiz biliyoruz ki insanlık tarihi, ezenlere karşı ezilenlerin, hakları 
alanlara karşı hakları elinden alınanların verdikleri sürekli savaşlardır. Buna kısaca 
hürriyet savaşı da diyebiliriz. İleri düşünceyi geri düşünceden ayıran özellik, 
birincinin hakkı kuvvet, ikincinin ise kuvveti hak saymasıdır. Son on yılımız türlü 
başarısızlıkları gizlemek için maddi kuvvetin azgınlaştığı bir dönem oldu. Bu 
kuvveti ellerinde bulunduranlar, hiç tarih okumamış görünüyorlar. Yoksa insanlık 
yok edilmeyince, temel hak olan hürriyetin de yok edilemeyeceğini anlarlardı. Ama 
tarih okunsa bile ondan ders almak için her şeyden önce kültürlü insan olmak 
gerekir, uygar olmak gerekir. Kuvveti hak sayanların çoğu, hem de pek çoğu 
kültürsüz insanlar arasından çıkmıştır. Bunların hürriyet düşmanı, gericilik dostu 
olmaları da bu gerçeği göstermektedir. Büyük bir Fransız düşünürü, “Kültür 
kelimesinin anlamını iyice kavramak için çöle gitmek gerekir,” demişti. Biz, son on 
yıl Türkiye’sini yönetenlerin birer çölden farklı olmayan kafalarını, yaptıkları ile 
gördükten sonra, kültürün ve temeli olan hürriyetin değerini daha iyi anladık. Gerçi 
bu anlayış çok pahalıya mal oldu; ama hürriyetin anlamı da, değeri de o kadar 
yüceldi. 

Hürriyetin yani medeniyetin ikinci dünya savaşında, dünya ölçüsünde 
geçirdiği büyük tehlikeyi hepimiz biliyoruz. İnsanlık, yüzyıllar boyunca savaşarak 
elde ettiği bu en büyük nimeti bir ara kaybedecek gibi olmuştu. O karanlık günleri 
şimdi birer korkulu rüya olarak gerilerde bıraktık. Ama dünyaca atlatılan bu korkunç 
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tehlikeden sonra, 1950’den başlayarak bir çığ gibi büyüyen, her türlü vatandaşlık ve 
insanlık haklarımızı elimizden almak isteyen, milletçe on yıl acısını çektiğimiz 
tehlikeyi ise, henüz atlatmış bulunuyoruz. Cumhuriyet tarihimizin, her biri bir kara 
sayfayı temsil eden bu on yılı içinde Türk milletinin bütün insanlık hakları çiğnendi. 
10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletlerce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ne, hak ve hürriyet savaşını şerefle vermiş bir millet olarak, biz de 
imzamızı koymuştuk. Dili, dini, rengi, inancı ne olursa olsun, bir gün hakları ve 
hürriyetleri ellerinden alınacak milletler olursa, onların yardımına koşmayı biz de 
üzerimize almıştık. Böylece Türk ve Türkiye olarak, insan haklarının korunmasına 
ve hakların en kutsalı olan hürriyetlerin yok edilmemesine inancımızı bütün dünyaya 
bildirmiştik. Sonuç ne oldu? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni imzalamış 
olmak sıfatıyla, Güney Kore’nin hürriyeti, bağımsızlığı için, askeri birliklerimiz, 
Birleşmiş Milletler safında çarpışırken, kendi ana yurdumuzda insanlık 
duygusundan, hak ve hürriyet düşüncesinden yoksun bir topluluğun öldürmek 
istediği hürriyet için gençlerimiz baş kaldırıyor, kanlarını akıtıyordu. Yurt 
yönetiminin, çıkarlarından başka bir şey düşünmeyenler elinde böylesine 
soysuzlaştığı, hiçbir medeni memlekette görülmemişti.  

Türk milleti, tarihimizi tanık olarak gösteririm, hiçbir zaman kaderci 
olmamıştır, haksızlıklara boyun eğmemiştir. Bunun en son delili, 27 Mayıs İnkılap 
hareketi oldu. Bu tarih, Türk milletinin vicdanında ebedi olarak yaşayacaktır. 

Hürriyeti içimizde ve dışımızda yaşadığımız şu anda, unutulmaması 
gereken gerçek, kaybedilenin hükmetme ve yalnız kendini düşünme ihtirası 
yüzünden kaybedildiği; kazanılanın hürriyete, eşitliğe duyulan saygı ile 
kazanıldığıdır. Bir milletin maddi ve manevi varlığını sömürerek hüküm sürenlerin 
korktukları baş düşman, o milletin aydın kişileridir. Gerek Hitler, gerek Mussolini 
rejimi, kötülüklerine yol açma için her şeyden önce, üniversiteyi ve basını, bir 
kelime ile aydın varlığı susturarak işe koyuldular. Biz de geride bıraktığımız on yıl 
içinde bunların, acı hatıralarını unutamayacağımız türlü örneklerini gördük. 
Gazeteciler susturulmak istendi, ilim ve adalet mensupları o meşhur “görülen lüzum 
üzerine” kanunları ile baskı altına alındı. Özel kanunlarla hapse atılanlar oldu, 
Siyasal Bilgiler Fakültemizdi okula çevirmek, üniversiteyi tek elden yürütmek 
isteyen kanun tasarıları hazırlandı; bunları güçlükle önleyebildik. Sıkı Yönetim 
üniversiteyi kapattı; gençlerimizi imtihana girmek hakkından mahrum etti. Bu 
tutumun memlekete vereceği maddi ve manevi zararların ağırlığını, ilgili bakanlığa 
hatırlattık. Ak alınlı üniversite mensuplarına kara cübbeli diyen bahtsıza hakaretini, 
zamanın Eğitim Bakanı vasıtasıyla geri gönderdik. Baskı son haddini bulmuştu. 
Atatürk’ün gençliğe hitabesini gazete ve dergilerde yayınlamak bile suç sayılıyordu. 
Ama hürriyet mayası ile yoğrulmuş olan Türk gençleri nasıl susturulabilirdi? Ne 
makineli tüfek kurşunu, ne atlı polislerin saldırışı onları yıldırmadı. Sıkı Yönetim 
şiddetine rağmen Atatürk’ün çağrısına uydular, savaştılar, kan döktüler. Biz 
hocaları, onlarla övünüyoruz. Hürriyet için savaşanlarımıza, savaşı zaferle 
sonuçlandıran Silahlı Kuvvetlerimize, göğsümüzü kabartan duyguları bildirmek için 
kelime bulamıyoruz. 

1959-1960 ders yılı, üniversitelerimiz için çok ezici, çok bunaltıcı olmuştur. 
Ama bu ilim yuvalarının kapanmak, gençlerimizin ortada kalmak tehlikeleri ile karşı 
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karşıya kaldığı bir dönemde, şevksiz de olsa, öğretmen ve öğrenci olarak ümidimizi 
kaybetmeden, çalışmalarımızı yürüttük. 1959-1960 yılında yayınlanan 95 kitap, 
Profesörlüğe yükseltilen 14 Doçent, Doçent olan 11 Doktor Asistan, doktorasını ve 
ihtisasını veren 107 Asistan, lisans diplomaları alan 1381 öğrenci, bu çalışmaların 
azımsanmayacak verimleridir. Pek yakında, üniversitemizin dokuzuncu kanadı 
olarak çalışmaya açılacağını umduğumuz Eczacı Fakültesi, hiç şüphe yok, ilim ve 
sağlık alanında büyük bir yer alacaktır. 

Üniversitemizin öğretim kadrosu taze kuvvetlerle zenginleşirken, ne yazık 
ki üç öğretim üyemiz, Profesör Mustafa Suner, Profesör Tevfik Başer, Profesör 
Şevki Akçay, bir daha dönmemek üzere aramızdan ayrılıp gittiler. Biliyoruz, 
yaşayan insanın son durağı ölümdür. Ancak yaşayanlar ölür. Böyle de olsa, yılların 
kazandırdığı tecrübelerinden, bu memlekete daha verecekleri varken, bunları 
vermeden gitmeleri, içimizi acı ile doldurdu. Her üçünün de aziz hatırasını saygı ile 
anarım. 

 

Pek sayın dinleyenler! 

Artık karanlıkları gerilerde bıraktık. Işıklar içinde daha ışığa doğru 
gidiyoruz. Bu gerçeği kelimeler pek anlatamaz, burada söz musikinindir. Bunun 
içindir ki, sanatı ile övündüğümüz kompozitör Adnan Saygun’un, kendi 
yönetiminde, seçkin solistlerin, koronun ve değerli orkestranın birliği ile birazdan 
dinleyeceğiniz, Karanlıktan Işığa adındaki kantat’ına bu açılış töreninde yer verdik. 

 

Aziz gençler, size hitap ediyorum! 

Atatürk’ün ülküsünden bir an olsun ayrılmadınız, onun yolundan giderek 
hürriyet savaşına atıldınız. Vatandaşlık haklarını bütün gücünüzle savundunuz. Artık 
sizleri mutlu yarınlar bekliyor. Şimdi yapacağınız şey, bu aziz yurdu, yıpranırcasına 
çalışarak her gün biraz daha ileri götürmek, bunun için de bilgisizlikle, 
kültürsüzlükle savaşmak olacaktır. Sizler ki hürriyet için savaştınız, bunu iyi biliniz 
ki, hiçbir şey bilgisizlik ve kültürsüzlük kadar hürriyetin düşmanı değildir. Boş ve 
örümcekli inançların tutsağı olan insanlar, kanunun güvencesi altında bulunsalar 
bile, gerçekte hür olamazlar ve içinde yaşadıkları topluma kendilerinden yararlı bir 
şey katamazlar. Bu bakımdan, doğru düşünceyi sapıtan, saf duyguları bulandıran, 
yaratıcı atılışı uyuşturan manevi engellerle; ilerlemeğe yol vermeyen gericilikle 
adım adım savaşacaksınız; Cebeci’de, Kızılay’da Beyazıt Meydanında savaştığınız 
gibi. Buna inanıyoruz. Çünkü yarına güveniyoruz. Çünkü yarın, sizsiniz. 

İşte bu güvenle, bu güvenin verdiği sevinçle, çok verimli olmasını candan 
dilediğim 1960-1961 ders yılını açıyorum.   
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1961-1962 ÖĞRETİM YILI  AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Davetlilerimiz, Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Çocuklar!  

 

Örnek bir Anayasa gereğince ikinci Cumhuriyetimizin kurulduğu, aynı 
Anayasa ile, bilimde ve yönetimde üniversite muhtariyetinin tam olarak sağlanmış 
olduğu bir zamanda, 1961 - 1962 ders yılına giriyoruz.  

Üniversiteler her demokratik memlekette, öğretim ve araştırma kurumları 
olduğu kadar, birer ülkü kaynağı da olmuştur. Düşünme ve yazma hürlüğü, 
memleket sevgisi insanlık ve eşitlik duygusu, bu ülkünün başta gelen unsurlarıdır. 
Onun içindir ki, yakın tarihin de gösterdiği gibi, kendi çıkarlarından başka bir şey 
düşünmeyen siyaset zorbaları, ilk olarak üniversiteleri susturmakla işe 
koyulmuşlardır.  

İnkılap idaresinin, ilim heyetlerine hazırlattığı, Kurucu Meclis’in son 
şeklini vererek çıkardığı Anayasa'da üniversite muhtariyeti sarılmaz temellere 
dayandırılmakla, memleketin yapıcılığı ve yaratıcılığı da teminat altına alınmış 
bulunmaktadır. Türkiye üniversiteleri bu teminatı hak ettiklerini, devrimci ülküleri 
ile, tutumları ile, çalışmaları ile ve yetiştirdikleri gençlerle ispat etmişlerdir.  

Üniversitemizin gittikçe artan verimini, basit bir kıyaslama göstermeğe 
yetecektir. 1960 Kasımına kadar uzanan dönemde, 11 doktor asistanımız doçent, 14 
doçentimiz profesör olduğu halde, 1961 Kasımına kadar uzanan dönemde 32 doktor 
asistanımız doçent, 19 doçentimiz de profesör olmuşlardır.  

Sekiz fakültemiz, 1960 - 1961 ders yılında, bir önceki yıla göre, 29 fazlası 
ile, yayımlarını 124’e yükseltmiştir. Ödenek yetersizliği yüzünden bekleyen eserler 
de basılabilmiş olsa idi, bu sayı daha da yükselecekti.  

İnkılap idaresinin minnetle karşıladığımız, çok yerinde bir davranışı ile, 
Üniversite Basımevimiz Ocak ayında kurulup çalışmaya başlayacak, böylece 
gelecek bütçelerimizin Basım bölümlerinde indirmeler sağlanacağı gibi, eserlerimiz 
de daha düzgün, daha düzenli bir surette yayınlanmış olacaktır. Hele 1962 bütçesine 
koyduğumuz 750 000 liralık ek ödenek de hükümetimizce kabul edilip Meclis’ten 
geçerse, makineleri gümrüğe gelmiş bulunan Basımevimizin kuruluşu 
tamamlanacak, hazırlayacağımız döner sermaye yönetmeliği ile yayımlarımız daha 
verimli bir duruma girmiş bulunacaktır.  

Üniversitemiz, gerek ilim gerçeklerini daha geniş kitlelere yaymak, gerek 
halk sağlığı ile yakından ilgilenmek, gerekse Hükümet ile işbirliği yapmak suretiyle 
verimli bir çalışma devresi geçirmiştir. Bu verimin, önümüzdeki yıl daha artmasına 
çalışacağız.  

Siyasal Bilgiler Fakültemizin tertip ettiği Anayasa ve Seçim Kanunu 
tasarıları üzerindeki seminer çalışmaları, son derece faydalı olmuştur. Gerek 
Veteriner, gerekse Ziraat Fakültelerimizin ilgili yönetim kurullarınca hazırlanan 
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program çerçevelerinde, öğretim üyeleri ve yardımcıları, yurt içinde inceleme 
gezilerine çıkmışlar, halk ile temas ederek türlü konularda konferanslar vermişlerdir. 
Ayrıca Tarım Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu ile her alanda geniş bir işbirliği de 
yapılmıştır.  

Tıp Fakültemiz, eğitim programı dışında, halk eğitimi konusunu ele almış, 
bu maksatla 1960 - 1961 öğretim yılında Kızılay konferans salonunda tertip ettiği 
halk konferansları ilgi ile takip olunmuştur. Ayrıca bu fakültemizin enstitü, klinik ve 
polikliniklerinde binlerce hasta muayene ve tedavi edilmiştir.  

1960 - 1961 öğretim yılının çalışmaları arasında, Çocuk Sağlığı Bilimsel ve 
Sosyal Araştırma Enstitüsü’nün, 1961 Eylül ayında tertiplediği Milletlerarası İkinci 
Ortadoğu Akdeniz Memleketleri Pediatri Kongresi ile, koruyucu ve sosyal pediatri 
semineri üzerinde bir lahza durmadan geçemeyeceğim. 120’si yurt dışından, 250’si 
de yurt içinden olmak üzere 370 çocuk hekiminin katıldığı bu kongrede yer alan 126 
tebliğden 41’i bu enstitümüzün öğretim üyeleri ve uzmanları tarafından verilmiştir. 
Üniversitemizin bütün bu ilmi çalışmaları, memleket içinde kalmamış, memleket 
dışına da aktarılmıştır. Geçen ders yıllarında muhtelif fakültelerimizden 41 öğretim 
üyesi, milletlerarası çeşitli kongrelere katılarak değişik bilim dallarında Ankara 
Üniversitesi’ni yetki ile temsil etmişlerdir.  

Önümüzdeki Aralık ayından başlamak üzere, her alandaki çalışmalarımızın 
sonuçlarını, (Ankara Üniversitesi Olayları) başlığı altında, aylık bir belletenle 
yaymak kararındayız.  

Burada kongrelerden söz açmış iken, dünya üniversiteleri ile üniversitemiz 
arasındaki münasebetlere temas etmeden geçemeyeceğim. Şimdiye kadar Ankara 
Üniversitesi’nden azımsanmayacak sayıda öğretim üyemiz, konferans veya ders 
vermek üzere batı üniversiteleri tarafından davet edilmiş, böylece araştırmalarımız 
batı ilim dünyasına duyurulabilmiştir. Buna karşılık, daima ödenek yokluğu 
yüzünden, batılı meslektaşlarımızı kendi üniversitemize çağırmak mümkün 
olmamıştır. Bizi çağıranları bizim de çağırmamız, tek yönlü, üzücü bir durumdan 
çıkmamız için, 1962 yılı bütçesine, zaruri gördüğümüz bir ödenek koyduk. Kabul 
edileceğini umuyoruz.  

Geçen yıla ait çalışmalarımızı sıralarken, memleketimizin büyük bir 
ihtiyacına cevap veren Eczacı Fakültesi’nin, 156 sayılı ve 16 Aralık 1960 tarihli 
kanunla kurulduğunu, üniversitemizin 9. kanadı olarak, 30 öğrenci ile bu gün 
derslere başlayacağını burada sevinçle duyurmak isterim.  

Şu noktayı da kaydedeyim ki, Tıp, Veteriner, Ziraat ve Eczacı 
Fakültelerimizce daha geniş sayıda öğrenci alamayışımızın başlıca sebebi, bu 
fakültelere giren öğrencilerin, Fen Fakültesi FKB sınıfında okumalarından, Fen 
Fakültemizin de, birazdan işaret edeceğim gibi, türlü darlıklar, imkansızlıklar içinde 
bulunuşundandır.  

Yine memleketimizin sağlığı ile yakından ilgili olarak, senatodan geçen 
yönetmeliği uyarınca kurduğumuz, 35 öğrenci ile yine bu gün derslere başlayacak 
olan Sağlık Bilgileri ve Hemşire Yüksek Okulu’nu da, sevindirici bir olay olarak 
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bilgilerinize sunarım. Bu okulda öğretmen hemşirelerden başka, hastahane yönetimi, 
besleme ve diyet, fizik tedavi alanlarında uzmanlar yetişecektir.  

Geçen ders yılı içinde üniversitemize yapılan bazı bağışları ve bunlarla 
ilgili çalışmaları burada anmak isterim. Ziraat Fakültemiz için ICA’dan sağlanan 
3.175.000 lira ile büyük bir ihtiyacı karşılayan, Ev Ekonomisi bölümünü 
barındıracak binanın yapılmasına başlanmış ve yapı bir hayli ilerlemiştir.  

Fen Fakültemizde Atom Enerjisi üzerindeki çalışmalar, her yıl biraz daha 
gelişme yolundadır. Atom reaktörlerinin fizik ve teknolojisi ile ilgili eğitim ve 
araştırma işlerinde kullanılmak üzere, bir kritik altı reaktör kurulmuş bulunmaktadır. 
Bunun için gerekli 100.000 dolar tutarında iki buçuk ton uranyum ve bu tesisle ilgili 
50.000 dolar tutarında nötron kaynağı ve elektronik malzeme, Amerikan Atom 
Enerjisi Komisyonu’ndan bağış yoluyla sağlanmıştır. Atom enerjisinin kimya 
alanındaki uygulanışı ile ilgili eğitim ve araştırma alanlarında kullanılmak üzere de, 
100.000 dolar değerinde 1000 kürilik bir kobalt 60 cihazı ve elektronik malzeme, 
yine İCA yoluyla bağış olarak, sağlanmış olup, bu cihazların montajları bitmek 
üzeredir.  

Nükleer silahların meydana getirmekte olduğu tehlikeli radyoaktif 
yağışların kontrolü, izlenmesi ve gerekirse memleket ölçüsünde korunma 
tedbirlerinin alınması için CENTO yardımından, tam teşkilatlı bir radyoaktif 
yağışlar laboratuarı sağlanmış ve gerektirdiği malzemenin büyük bir kısmı da Fen 
Fakültemize gelmiş bulunmaktadır.  

Burada, gerek İCA teşkilatına, gerekse Amerikan Atom Enerjisi 
Komisyonu’na, CENTO’ ya, Ankara Üniversitesi’nin teşekkürlerini sunmayı zevkli 
bir vazife bilirim.  

Yine Fen Fakültemiz için, Ankara'nın 18 kilometre güney batısında, 
Ahlatlıbel mevkiinde, iki yıldır yapımı devam eden ve bir milyon liraya mal olan 
rasathane, tamamlanmak üzeredir. Bu ders yılından itibaren öğretim ve araştırma 
çalışmalarına başlıyor.  

Şimdi, üniversitemizin, önümüzdeki yıllarda ağırlığını daha da arttıracak 
olan iki çetin meselesine geçiyorum. Bunlardan biri öğreticilerin, öbürü de 
öğrencilerin durumu ile ilgilidir. Gerek çalışmakta olan, gerekse yakın bir zamanda 
kurulması zaruri görülen fakültelerin ve yüksek okulların muhtaç oldukları kaynak, 
asistanlıktır. Akademik hayatın ilk ve çok güç bir kademesi olan asistanlığı, her 
bakımdan ilginç bir hale getirmezsek, korumazsak, bu kaynak kurur, bu da ilim için, 
dolayısıyla memleket için çok zararlı olur.  

Meselenin ciddiliğini belirtmek için, Fen Fakültemizin asistan durumu 
üzerinde bir an duralım. Müspet ilim alanındaki çalışmaların çekirdeğini teşkil eden 
bu fakültemizde öğrenci sayısı, 1950’deki sayının beş katına çıktığı halde, asistan 
sayısı, 1954 yılından beri % 17 azalmış ve doktora yapan asistanların % 50’si 
fakülteyi terk etmiştir. Genç mezunların asistanlığa rağbet göstermemelerinin 
sebebi, üniversiteden aldıkları maaşın, diğer Devlet kurumlarının verdiği maaştan 
çok düşük olması, bu maaşın en mütevazı şekilde bile bir yaşama imkanı 
sağlamaktan uzak bulunmasıdır. Gerçekten, Fen Fakültesi’nin yeni mezunlarına 
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çeşitli Devlet kurumlarında 1200 - 1500 lira arasında bir aylık verilebilmektedir. Fen 
Fakültesi’ne benzer görevi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, bu 
fakültemizden yeni mezun olmuş asistanlar ayda 1500 lira maaş almaktadırlar. Bu 
fark, Fen Fakültesi’ne iyi asistanlar bulmayı imkansız hale getirmekte, bu fakültenin 
gelişmesine engel teşkil etmektedir. Bu fakültemizin, içinde bulunduğu zor 
durumdan kurtarılması, gelişmesinin sağlanması; asistanlarına hiç olmazsa, diğer 
Devlet kurumlarında görev alan Fen Fakültesi mezunlarının seviyesinde bir yaşama 
hakkı tanınması ile ancak mümkün olabilir.  

Fen Fakültesi’ndeki asistanlarımız üzerinde dururken, diğer 
fakültelerimizdeki asistanlarımızın da durumu üzerinde durmuş oluyorum. Arada hiç 
bir fark yoktur. Hakikat, fakültelerimize asistan bulma güçlüğünün, sürüp gittiğidir. 
Üniversitelerin gelişimini sağlayan, öğretim üyelerinin vazgeçilmez yardımcıları 
olan asistanların, hem sayılarını arttırmak, hem geçim vasıtalarını yükseltmek 
zorundayız. Aksi takdirde fakültelerimiz gelişme imkanından mahrum kalacağı gibi, 
yeni açılacak üniversitelere de öğretim üyesi yetiştirmek mümkün olmayacaktır. 
Hükümetimizin, büyük bir memleket davası saydığım bu konuda, bizlere yardımcı 
olacağını kuvvetle ümit ederim.  

Açıklanmaya ihtiyaç göstermeyen bir hakikattir ki, dünyada en pahalıya 
mal olan, büyük emekleri, yoksunlukları gerektiren meslek, öğretim üyeliği 
mesleğidir. Bunun içindir ki, yetişmiş, tecrübeli iki profesörümüzün, İsfendiyar Esat 
Kadaster ile Muzaffer Şenyürek'in, geçen ay aramızdan ebediyen ayrılmaları, bizleri, 
yalnız arkadaşlıklarından mahrum ettikleri için değil, ilimlerinden ve 
tecrübelerinden de mahrum ettikleri, daha bir çok yazacaklarını, söyleyeceklerini 
yazmadan, söylemeden gittikleri için de, içimizi sonsuz acılara boğmuştur. Hem bu 
iki değerli ilim adamımızın, hem de parlak bir geleceğe hazırlanırken, ansızın mazi 
oluveren genç asistan Dr. Özcan Kaya'nın aziz hatıralarını burada saygı ile anarım.  

Öğretim üyeliğinin güçlükleri, yoksunlukları üzerinde dururken, öğretim 
üyelerine en çok muhtaç olduğumuz bir zamanda, özel bir kanun uyarınca 
görevlerinden uzaklaştırılan ve üniversitelerimiz tarihine 147’ler diye geçen ilim 
adamlarımızın durumunu, bu vesile ile, burada hatırlamamak mümkün mü?  

Bu arkadaşlarımızın pek yakın bir gelecekte yuvalarına tekrar döneceklerini 
ve o kadar sevdikleri öğrencilerine, asistanlarına ve arkadaşlarına tekrar 
kavuşacaklarını kuvvetle umuyoruz.  

Üniversitemizin ve bütün Türkiye üniversitelerinin karşılaştığı, bir an önce 
çözülmesi gereken öbür mesele de, öğrenci sayısının durmadan artışı karşısında 
kendini gösteren zorluklardır. Nüfusumuzun her yıl, ortalama 750.000 üzerinden 
arttığını biliyoruz. Bu genel artış içerisinde her yıl liseyi bitirenlerimizin de sayısı 
artmaktadır. Yalnız arkada bıraktığımız beş yılın artışına bakalım:  

1956’da 6271 olan mezun sayısı 1957’de 6588’i, 1958’de 7183’ü,  1959’da 
8412’yi, 1960’da 9674’ü bulmuştur. 1961 yılında liseden mezun olanların sayısını 
da, en az 10.000 olarak kabul edebiliriz. Bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağı 
şüphesizdir.  

Bu durum karşısında ne yapacağız?  
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Akla gelen ilk çare, yeni ders ve seminer yerlerinin, yeni laboratuarların 
kurulması, İlahiyat ve yeni kurulan Eczacı Fakülteleri gibi müstakil binaları olmayan 
fakültelere elverişli binaların sağlanması; binaları olup da artık çoktan yetersizlikleri 
anlaşılan fakültelere yeni ilavelerin yapılmasıdır. Bir misal vermiş olmak için 
söyleyeyim, 1933 yılında öğrenime açılmış olan Ziraat Fakültesi, en çok 200 
öğrenciye göre kurulmuş olduğu halde, gerek memleket ihtiyaçlarının zorlaması, 
gerekse isteklilerin artması yüzünden, bu öğrenci sayısı son yıllarda 1300’ü 
bulmuştur.  

Ama, buna karşılık araştırma ve inceleme teşkilatına, öğretim araçlarına tek 
bir ilave de yapılmış değildir.  

Vaktinizi fazla almamak için her fakültemizin, birbirinin benzeri olan 
durumları üzerinde ayrı ayrı durmayacağım. Şimdilik vakit kaybetmeden alınması 
gereken tedbir, yukarıda saydığım ihtiyaçları derhal karşılamaktır. Bunun içindir ki, 
üniversitemizin 1962 yılı bütçesine iki esaslı ilave yapılmıştır. Bunlardan biri 
fakültelerin, enstitülerin araştırma vasıtalarını, kitap basımı ve alımını, diğeri de yeni 
tesislerin ilavesini, cihazlanmasını karşılayacak olan ödeneklerdir. Birinci bölümün 
6 milyon ilavesi ile 17 milyona; ikinci bölümün de 7 milyon ilavesi ile 11 milyona 
yükseltilmesi, bu kaçınılmaz ihtiyaçlardan doğmuştur. Bu iki bölümün gerektirdiği 
23 milyonluk ödenek, önümüzdeki bütçede kabul  olunmazsa, sayıları gittikçe artan 
öğrencilerin durumu, daha da zorlaşacak, bir çok öğrenci açıkta kalacaktır.  

1962 yılı bütçemizin 31 milyon ilavesi ile 85 milyon olarak görülmesi, 
bütün Devlet memurları ile birlikte özlük haklarının ve 115 sayılı kanunla 
tazminatların artışı yüzündendir. Yoksa, asıl artış öğrencilerimizin yetişmelerini 
karşılamaya yarayan yatırım ile, araştırmaların verimlerini arttırmayı hedef tutan 
bölümlerdedir ki, bu da demin işaret ettiğim gibi, sadece 11 milyon tutar.  

Bugün, içinde bulunduğumuz güçlükleri belirtmek için bazı rakamlar 
vereyim. Tahminimize göre bu yıl liselerimizden 11.000 öğrenci mezun olmuştur. 
Geçen yıl, herhangi bir fakülteye giremeyen veya geçici olarak istemediği bir 
fakülteye girmiş olup bu ders yılını bekleyen öğrencilerin ilavesi ile, Ekim ayında 
üniversitemizin muhtelif fakültelerine başvuranların sayısını, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nin kabul imtihanına giren 6000 öğrenciyi esas alarak, 6000 kabul 
edebiliriz. Siyasal Bilgiler Fakültemizin giriş imtihanında bu 6000 öğrenciden ancak 
250’si kazanabilmiştir. Diğer fakültelerimizde de durum hemen hemen aynıdır. 
Böylece üniversitemizin muhtelif fakültelerine başvuran öğrencilerden ancak 4000’i 
kabul olunabilmiştir.  

İşin asıl acı tarafı, fakülteler alacakları öğrenci sayısını sınırlandırdığı için, 
açıkta kalmamak kaygısı ile her öğrencinin bir kaç fakülteye birden başvurduğudur. 
Bu bir ilmi hakikattir ki, her lise mezunu, ancak istidat ve kabiliyetine uygun 
öğretim ve eğitim kurumunu bulduğu, orada yetiştiği takdirde yaratma gücü de o 
nisbette artmış olur. İstidatları, kendi yollarına koyamadığımız için, bu gücü heder 
edip duruyoruz. Bundan, doğrudan doğruya memleket zarar görmektedir.  

Bu bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir sorumluluğun yükü 
altındadır. Her öğrenci, bir kaç fakültenin imtihanına birden başvurmak durumundan 
çıkarak istediği fakülteye girebilmelidir. Ama böyle de olsa, istediği fakülteye 
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girenlerin, istidat ve kabiliyetlerine uyarak hareket ettikleri söylenebilir mi? İsteğe 
göre bu hareket edişte, kabiliyet dışı faktörlerin de büyük tesirleri vardır.  

Üzüntü ile söylemeliyim ki, memleketin geleceği bakımından çok büyük, 
hayati bir ehemmiyet taşıyan bu istidadı yönetme konusu, bugüne kadar ele alınıp, 
müspet bir sonuca bağlanmış değildir. İlk olarak bu konuyu, gereken önemle ele alıp 
inceleyen ve gerçekten ilmi usullerle memleket gerçeğine uygun bir plana bağlıyan, 
27 Mayıs İnkılabı’nın Milli Birlik İdaresi olmuştur. Şimdi yapılması gereken iş, 
hazır duran bu çok güzel planı bir an önce harekete geçirmektir. Kaybedecek 
vaktimiz yoktur.  

Türk çocuklarının, daha orta okullarda itinalı bir müşahedeye ve test 
sonuçlarına dayanan bir metodla, nelere kabiliyetli oldukları tespit olunur, orta okulu 
bitiren öğrencilerin de teknik okullara mı, konservatuar veya güzel sanatlar 
akademisine mi, meslek enstitülerine mi, yoksa üniversite fakültelerinden birine 
hazırlayacak olan liselere mi alınacakları, ilmi usullerle teşhis olunur ve öğretim ona 
göre düzenlenirse, daha orta okulun ilk sınıfından itibaren dikkate alınan ve 
geliştirilen çeşitli istidat ve kabiliyetler, hem kendilerini üstün seviyeye ulaştıracak 
yolları bulmuş, hem de üniversitelere yönelen akın, kabiliyetlere göre bir düzene 
girmiş olur. Böylece, sosyal ve ekonomik kalkınmamız da, insan gücünün 
verimlendirilmesi ile bir an önce gerçekleşir.  

Bu milli davayı, İkinci Cumhuriyetimiz Hükümeti’nin önemle ele almasını 
beklerken, şimdiden yapılacak şey, biraz önce üzerinde durduğum yeni şartların 
gerektirdiği, 1962 yılı bütçesine koyduğumuz ödeneklerin kabulü hususunda 
tereddüt edilmemesidir.  

Kötü bir hatıra bırakarak göçen, geçen devrin maliye bakanlığı, 
üniversitenin mahiyetini ve memleketin kaderi demek olduğunu anlamamakta ısrar 
edip durmuştur. Her yıl, bütçemizin artmaması için tamim üzerine tamim 
yollanması, üniversitemizi memleket ihtiyaçlarına ve ilim gereklerine uygun olarak 
geliştirmek için Senatomuzca kabul olunan bütçenin bir pazarlık konusu haline 
getirilmesi, dokunulmaması icap eden fasılların budanması, bu sakat anlayışın 
neticesidir. Geçen bütçelerin araştırma ve yayın ödeneklerine bir göz atmak, bu 
gerçeği belirtmeğe kafidir.  

Memleket geleceğini hazırlayan üniversitenin, dünya üniversitelerinin 
gelişimi karşısında sürekli hamleler yapmak zorunda olduğunu dikkate alırsak, 
bütçesinin kısılmasından doğacak mahzurların ağırlığı, kendiliğinden anlaşılır.  

İkinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, bütçemize akseden 
ihtiyaçlarımızı karşılayacağına, (her şeyde tasarruf edilir ama, ilimde ve eğitimde 
tasarrufa gidilmez) ilkesini destekleyeceğine, bütün kalbimizle inanıyoruz. Hele 
Maliye Bakanlığımız, üniversitelerimizin her yıl artması zaruri ve tabii olan 
bütçelerini, fakültelere göre değil de, toplu olarak üniversitelere göre düzenlerse, 
idari ve ilmi işlerimizin yürütülmesi, verimlendirilmesi bakımından kazancımız 
elbette daha büyük olacaktır.  

Sözlerimi bitirmeden, üniversitemizin bilhassa Fen, Tıp, Veteriner ve Ziraat 
Fakültelerimizin gerek modern teknik cihazları, gerekse zaruri malzemeyi elde 
etmek hususunda karşılaştığı bir güçlüğü de burada hatırlatmak istiyorum. Tecrübi 
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ilimlerdeki araştırmaların, ihtiyaç duyulan cihaz ve malzeme, zamanında 
sağlanmadığı takdirde yenilik vasfını kaybettiği ve çalışmanın büyük bir değer 
kazanmadığı, açık bir gerçektir. Yıllardan beri sürüp giden mali ve idari güçlükler 
yüzünden, bu fakültelerimiz için gerekli alet ve malzeme dışarıdan getirtilememiş, 
dolayısıyla verimli surette araştırmalar yapılması, teşhisler konulması son derece 
güçleşmiştir.  

Dışarıdan gelen radyodiagnostik, radyoterapi gibi teşhis ve tedavide 
kullanılan cihazların, araştırma vasıtaları ile malzemenin, vakit kaybetmeden, ihtiyaç 
duyulduğu anda getirtilebilmesi için, tatbikatta zaman alan, telafi edilmez 
gecikmelere sebep olan döviz tahsisi rejiminin bırakılarak, üniversitemize bir döviz 
kontenjanı ayrılmasını zaruri görüyoruz.  

İşte meselelerimizden ve dertlerimizden bir kaçının tablosu feza yarışına 
çıkıldığı, bir füze için milyonların harcandığı bir çağda, kaybolan yılları kazanmak, 
açılan mesafeyi vakit kaybetmeden kısmak zorundayız.  

Yıllık üniversite bütçelerinin, bilhassa gözden geçirdiğimiz fasıllarına, 
tasarruf mülahazalarının hakim olmaması, en büyük dileğimizdir. Gelecek yıl, 1962 
- 1963 ders yılını açarken, bu dileklerimizin yerine getirilmiş olduğunu görmek bana 
nasip olursa, hayatımın en bahtiyar bir anını yaşamış olacağım.  

 

Aziz gençler!  

Sözlerimi, sizlere hitap ederek bitirmek istiyorum. Biz, Türkiye'nin 
yükselişini, gençlik ve esenliğini, Atatürk'ün çizdiği yolda gerçekleşen birlik ve 
beraberlik ruhunda görüyoruz. Bu ruh, sizlersiniz. Bu ruh, 28 ve 29 Nisan’da sizlerle 
sembolleşti, Yarına olan güvenimiz bu inanıştan geliyor. Bu memleketin başına ne 
gelmişse bilgisizlikten gelmiştir, bilgisizlikle, sonucu olan gerilikle savaşmak da, 
yine sizlere düşüyor.  

Şu gerçeği bir an olsun unutmayınız ki, akıl, duygulara, bilhassa karışık 
tutkulara hakim olmadıkça, bu vatanı özlediğimiz düzen içerisinde, layık olduğu 
yüksekliğe ulaştırmak mümkün olmaz. Batı uygarlığının tılsımı aklın duygulara olan 
egemenliğindedir.  

 

Aziz gençler!  

İstikläl savaşı ile vatanca yok olup gitmekten kurtulduk. Bağımsız, itibarlı 
bir devlet kurduk. Sizler, bu devletin istikbale dayanan direklerisiniz. Manevi 
kurtuluşumuzu da, tam olarak sizler sağlayacaksınız.  

Bu bakımdan, hayatlarını bu kutsal vatanın kurtuluşuna, yükselişine adamış 
olan milli değerlerimizin hatıralarını da, eserlerini de, sizler koruyacaksınız.  

Ben size, gerçeği söyleyeyim mi? güvenimiz de sizler, ümidimiz de 
sizlersiniz!  

İşte bu inanışla, verimli ve ışıklı olmasını dilediğim 1961 - 1962 öğrenim 
yılını açıyorum.  
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1962-1963 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Davetlilerimiz, Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Çocuklar!  

 

1962-1963 ders yılının eşiğindeyiz. Pazartesi günü, bütün fakültelerimiz, 
kapılarını öğretime açıyor. Her yıl üniversitelerimizden yeni bilgiler ve sağlam 
inançlarla ayrılanlar, onların yerini her yıl yeni ümitlerle alanlar, yalnız yılların 
geçtiğini değil, yeni ve güçlü kuşakların da aralıksız yetiştiğini hatırlatıyor.  

Bir memleketin yaratma gücü, gençlerinin yurtseverliği kadar bilgi 
zenginliği ile artar. Bu güç kaynağının başında üniversitelerin geldiği de apaçık bir 
gerçektir. Çağımız, her ilim alanında, baş döndüren bir yarış hızı içindedir. Bir 
yandan yüzyıllar boyunca türlü sebeplerle verdiğimiz zaman açığını kapatmak, bir 
yandan da çağımızın ilerleyişine uymak zorundayız. Dinamizm, ilim ve dolayısıyla 
toplum hayatının, bütün medeni milletlerde varolma güvencesidir. Üniversiteler, 
nicelik ve nitelik bakımından, bir yıl önceki verim seviyesini aşamazsa, durum 
yalnız bir üniversite meselesi olarak kalmaz, memleketin geleceğini ilgilendiren 
büyük bir dava özelliğini alır. Bu bakımdan, bir önceki yılın verimini aşmak için 
büyük çabalar gerekmektedir.  

1962-1963 ders yılına, ağırlığı daha da artmış olan iki büyük mesele ile 
giriyoruz. Bunlardan biri ve başta geleni, her yıl sayısı gittikçe artan lise 
mezunlarına, üniversitemizin artık yetişemediğidir.  

1956’da 6271 olan lise bitirenlerin sayısı, 1962’de 12 bine yaklaşmıştır. Bu 
sayının, 750.000 oranında artan nüfus toplamı içinde, her yıl daha da kabaracağı 
şüphesizdir.  

Fakültelerimizin öğrenci alma imkanı, son haddine kadar zorlanmıştır. 
Hukuk Fakültemizin bu yıl, 1000 öğrenci aldığını, ama bununla dahi istekleri 
karşılamadığını, durumun diğer fakültelerimiz için de aynı olduğunu belirtmek, vakit 
kaybetmeden, çözülmesi gereken çetin bir mesele karşısında bulunduğumuzu ortaya 
koymaktadır.  

Üniversitemizde derslere devam mecburiyeti vardır. Geçen yıl Hukuk 
Fakültemizin birinci sınıfında başarı gösteremeyenler ile bu yıl kabul olunan bin 
yeni öğrenciyi bir düşününüz! Böylesine kalabalık sınıflarda okuyanların, istenilen 
verimde yetişemeyecekleri de kendiliğinden anlaşılır. Yeni şubeler açmak suretiyle 
sınıflardaki öğrenci sayısını anlatmağa gelince, hem öğretim üyesi kadrosundaki 
darlık, hem de binalardaki yetersizlik yüzünden buna imkan görülememiştir. Kaldı 
ki, Hukuk Fakültemiz, iki şubeli birinci sınıfına rağmen, ne bu sınıfı aşırı 
kalabalıktan kurtarabilmiş, ne de gittikçe artan ihtiyaca cevap vermiştir.  

Bu güçlüğü karşılamak için, çift öğretim konusu üzerinde de, birkaç defa 
ehemmiyetle kurduk. Fakat öğretim üyelerinin, öğretim yanında araştırma, doktora 
ve doçentlik çalışmalarını yönetme görevi ile de yükümlü tutulmuş olmaları ve 
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demin işaret ettiğim, öğretim kadrolarının yetersizliği, hele bu kadroları besleyecek 
olan ve büyük gayretleri gerektiren asistanlığın, geçimi sağlayamadığı için rağbet 
görememesi, bugüne kadar olumlu bir sonuca varmaktan bizi alıkoymuştur. Bununla 
beraber, sayıları az da olsa, fakültelerimizden birine giremeyen öğrencileri açıkta 
bırakmamak için, 25 Ekim tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulumuz bu 
konunun, fakültelerin genel kurullarında acele olarak bir kere daha görüşülmesini 
karar altına almıştır.  

Her yıl ağırlaşan bu durum, derhal bazı esaslı tedbirlere başvurmanın 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Gerçi Milli Eğitim Bakanlığı, sevinçle 
karşıladığımız dört yeni üniversitenin kuruluş hazırlıkları içindedir. Diyarbakır'da, 
Adana'da, Konya'da, Edirne'de birer üniversite açılmasını sağlayan kanun tasarısı, 
Yüksek Meclis’in Mili Eğitim Komisyonu’ndan geçmiştir. Bu üniversitelerin bazı 
fakülteleri bir iki yılda çalışmaya da açılabilir. Ama bu dört üniversitenin her 
bakımdan tam ve eksiksiz olarak çalışması, en azından on yıl ister. Bu mutlu 
geleceği bekleyedururken, yapılacak ilk iş, yıllardır çalışmakta olan Ankara 
Üniversitesi’nin eksiklerini en kısa yoldan tamamlamak, böylece daha çok öğrenci 
alma gücünü arttırmaktır.  

Bu maksatladır ki, Fen Fakültemizde, kendi öğrencilerinden başka FKB 
öğretimini takip eden Tıp, Eczacılık, Veteriner ve Ziraat Fakülteleri’nin ilk sınıf 
öğrencilerini iki katına yükseltmek, yani üniversitemize daha çok sayıda öğrenci 
almak için teşebbüse geçilmiş, Fen Fakültesi binalarına bir yenisinin ilavesini 
sağlamak gayesiyle bir kanun tasarısı da hazırlanmıştı. İki yılda gerçekleşecek olan 
ve dokuz milyonluk bir ödeneği gerektiren bu tasarı, 15.12.1961 tarihinde Mili 
Eğitim Bakanlığı’na sunulmuş, ama ne yazık ki bütçe mülahazası ile böyle bir 
ödeneğin ayrılmasına imkan görülemediği, Maliye Bakaralığı’nın 24.4.1962 tarihli 
yazısı ile Rektörlüğümüze bildirilmiştir.  

Bizim inancımız, her alandaki gelişmenin ilk şartı olan Maarif ve onun 
yanında ehemmiyetle yer alan üniversite davasında, her türlü mali fedakarlığın 
yapılması merkezindedir. Dileğimiz odur ki, üniversitemizin yıllık bütçesinde, 
gerekli gelişmeyi sağlayan ödenekleri koymadığımız zaman, bunun bizden 
sorulmasıdır.  

Bu üzüntümüzü başka üzüntüler de takip etmiştir. Üniversitemiz Rektörlük 
teşkilatının merkezileştirilmesi ve bu arada gittikçe artan öğrenci sayısı da göz 
önünde tutularak, ders salonlarını çoğaltmak maksadıyla, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’ne ek bir bina yapılması için 1962 yılı bütçesine bir buçuk milyon liralık 
bir ödenek konulmuş, Üniversitemiz Mimarlığı’nca yapılan plan da Ankara İmar 
Müdürlüğü’nce 31.3.1962 tarihinde kabul olunmuş idi.  

Kanun gereğince tasdik edilmek üzere Bayındırlık Bakanlığı’na gönderilen 
proje, ana yapının mimari düzenini bozacağı mütalaası ile, tasdik edilmeden 
25.4.1962 tarihinde geri gönderilmiştir.  

Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı, proje için mimarlar arasında bir yarışma 
açmış, sonuç da Temmuz 1962 tarihinde alınmıştır.  
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Büyük Mimar Brono Taut'un güzel eseri ile üslup bakımından hiç de 
uyuşmayan, birinciliği kazanmış projenin uygulanması, tahmin edilen iki milyonluk 
yapı bedelinin aşağı yukarı iki mislini bulduğundan ve buna göre proje masraflarının 
da üçyüz bin liraya mal olacağı anlaşıldığından, bu teşebbüsümüz de akim kalmış, 
böylece önümüzdeki yıl Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne bine yakın fazla öğrenci 
almak imkanı da elimizden alınmıştır.  

Üniversitemizin verimini engelleyen sebeplerden biri de, yürürlükte olan 
Münakasa Kanunu’dur. En çok indirim yapana işin verilmesini gerektiren bu kanun, 
çoğu zaman karşımıza güçsüz müteahhitleri çıkarmış, bu yüzden de yapı işlerimiz 
yıllarca yüzüstü kalmış, neticede bundan öğretim ve araştırma çalışmalarımız, 
hesapsız zararlara katlanmıştır. Kadın-Doğum Kliniği inşaatını alan müteahhit, 
avans aldıktan sonra işe elini sürmemiştir. Gerçi mahkemeye başvurulmuş, 
müteahhit, bir daha devlet işlerinde münakasaya girmemeğe mahkum edilmiştir, 
ama işler de sürüncemede kalmıştır. Yıllardır tamamlanmasını bekleyen yapılarımız 
vardır. Misal vermiş olmak için, Siyasal Bilgiler Fakültemizin yurt inşaatını, Tıp 
Fakültemizin Kadın-Doğum kliniğinden başka, Fitizyoloji kliniğini ve 
Hacettepe'deki Morfoloji Enstitüsü inşaatını burada sayabilirim. İlgili bakanlıktan bu 
kanunda gerekli değişikliklerin yapılması için teşebbüse geçmesini, bizi darlıktan ve 
sıkıntıdan kurtarmasını rica ediyoruz.  

Fakat, hem üniversite öğrencilerini daha iyi yetiştirmemiz, hem de bugünkü 
ve yarınki sıkışıklığı önlememiz için bir an önce çözülmesi gereken asıl mesele, 
uygulanmakta olan Orta Öğretim sisteminden bir an önce vazgeçilmesidir.  

Bu mesele, ilk bakışta üniversite dışı bir eğitim davası gibi görünürse de, 
esasında üniversitelerimizi yakından ilgilendirmektedir. Bugünkü öğretim 
sistemimiz, yüksek öğrenimi, özellikle üniversiteye hazırlık öğrenimini yalnız 
liselere inhisar ettirmekle, lise dengi meslek okulu mezunlarından yüksek öğrenime 
devam etmek isteyenleri lise rejiminden geçmeye zorlamaktadır. Bu durumun 
neticesi olarak liselere rağbet artmakta; memleketin meslek okullarına büyük 
ihtiyacı olduğu halde, lise ve lise öğrencisinin sayısı her yıl biraz daha çoğalmakta, 
orta öğretim seviyesinde meslek okullarına devam eden öğrenci yüzdesi, milli 
kalkınmamızın hedeflerine aykırı olarak liselere göre daima düşük kalmaktadır.  

Diğer taraftan liselerimizdeki öğretim, ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
geliştirecek bir sistem içine alınmadığından, istidat ve kabiliyetleri ne yönde ve ne 
seviyede olursa olsun, aynı hak ve imtiyazlarla liseden mezun olanların, sayıları ve 
kontenjanları sınırlı olan üniversitelerle yüksek okullarımıza akın etmelerine sebep 
olmaktadır. Bu esasa göre düzenlenecek liselerden ve lise dengi meslek okullarından 
mezun olan, yön kabiliyetleri belirmiş öğrencilerin, yetiştirildikleri alanlarda 
üniversite ve yüksek okullara girmelerini sağlamak maksadıyla, VII. Milli Eğitim 
Şurası’nda kabul edilen "Çeşitli Olgunluk İmtihanları Sistemi"nin uygulanması için 
gerekli tedbirlerin alınmasını, böylelikle Milli Eğitim sisteminde arzu edilen 
dengenin sağlanmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklemekteyiz.  

1962-1963 ders yılına girerken, olduğu gibi duran ikinci mühim meselemiz 
de asistanlarımızın içinde bulundukları durumdur. Geçen yıl, bu konuda 
söylediklerimi tekrar etmekten kendimi alamayacağım. Gerek çalışmakta olan, 
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gerekse yakın bir gelecekte kurulması zaruri görülen yeni üniversitelerin muhtaç 
oldukları kaynak, asistanlıktır. Akademik mesleğin ilk ve çok güç bir kademesi olan 
asistanlığı her bakımdan ilginç bir hale getirmezsek, asistanlarımızı geçim derdinden 
kurtarmazsak, asistanlık kaynağı er geç kurur. Neticede, üniversitelerimiz birçok 
ilim adamından ve öğretim üyesinden mahrum kalacağı gibi, yeni açılan 
üniversiteler de gelişme ve serpilme imkanına, zamanında kavuşamaz. 
Fakültelerimize asistan bulamıyoruz, bulduklarımızın çoğu da kısa bir süre sonra 
ayrılıp gidiyor.  

Bu bakımdan asistanlara verilmekte olan tazminatın arttırılmasını, ayrıca 
onları bilgi ve görgülerini arttırmak üzere yabancı memleketlere daha bol sayıda 
göndermemiz için, fakültelerimize verilmiş olan kontenjan sayısının çoğaltılmasını 
zaruri görmekteyiz. Bu hususta Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarımızın bize 
yardım edeceklerini kuvvetle umarız. 

Açık bir gerçektir ki, öğretim üyeliği, meslekler arasında büyük emekler 
isteyen, o nisbette de büyük yoksunlukları gerektiren bir meslektir. Bu mesleğe 
katılanlar, bizler için yalnız bir ümit kaynağı değil, aynı zamanda sonsuz bir sevinç 
vesilesidir de. Bunun içindir ki, 1962’de kaybettiğimiz dört öğretim üyemiz, Ziraat 
Fakültesi’nden Prof. Halit Evliya, Fen Fakültesi’nden Prof. Mithat Tolunay, Tıp 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Tanman, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doçent Nejat 
Bengül, yalnız iyi insan, yakın arkadaş oldukları için değil, yerleri öyle kolay kolay 
doldurulamayan birer ilim adamı oldukları için de, üniversitemizi acılar içinde 
bırakmışlardır, hatıralarını saygıyla anarım. Tesellimiz, yetişenlerin her bakımdan 
onlara layık olarak yetiştikleridir.  

 

Aziz Gençler!  

Sözlerimi her yıl yaptığım gibi, size seslenmekle bitireceğim.  

Şu anda, aranıza karışmış, aranızda oturan, sizin gibi delikanlı bir öğrenci 
olmadığıma derinden üzüldüğümü söylersem, şaşmayınız. Bu üzüntü, şüphe yok, bir 
bakıma, bir yaşlının gençlik çağına duyduğu özlemden ileri geliyor, ama inanınız ki 
daha çok, Türkiye'nin mutlu yarınını hazırlayan sizlerle birlikte, bu yarının parlak. 
verimlerini göremeyeceğim içindir.  

 

Aziz Gençler!  

Sizlerle övünüyoruz. Memleket davalarında nasıl uyanık olduğunuzu, 
Atatürk ilkelerini inançla nasıl savunduğunuzu, yaşaran gözlerimizle gördük. 
Gençlik harekettir derler, doğru! Hele bu hareket, bir ülkü ile birleşirse, 
başarılmayacak dava yoktur. Gençliğin en güzel yönlerinden biri elbette, heyecanlı 
ve atılgan olmasıdır. Bu özelliği hepiniz taşıyorsunuz. Belki de çağımızın sinirli 
havası içinde, bu ortam biraz da ağır basıyor. Ama unutmayınız ki, sizler aynı 
zamanda bilim ve bilgi yolcularısınız. Kendinizi yaşama kaygıları içinde yarına 
hazırlamak zorundasınız. Kendinizi yarına ne kadar hazırlarsanız, memleketin 
geleceği de o nisbette hazırlanmış olur. Bu ise bilgi ve bilginin gücüne inan ile 
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mümkündür. Çünkü insan ve insanlık için en büyük nimet olan akıl, ancak bilgi ve 
inanç ile güç kazanır.  

 

Aziz Gençler!   

Biz çok eski bir medeniyetin varisleriyiz. Bir yanda kuvvetini tarihin 
derinliklerinden alan geleneklerimiz, davranışlarımız, alışkanlıklarımız var. Ama 
aynı zamanda eskiliklerden silkinen bir çağın da parçasıyız. Mesele, yaratılışlarla, 
anlaşmazlıklarla, çatışmalarla kaynaşan çağımızda, tarihten devir aldığımız olumlu 
ilhamlarla, çağımızın yapıcı isterlerini uzlaştırmak, mutlu ileri bir vatan yaratmaktır. 
Siz, bu ülkünün yorulmayan yapıcılarısınız. Gençlik olarak elbette, kalıplaşmış ve 
canlılığını kaybetmiş düşüncelere, donup kalmış kurumlara, kısır ve gerici 
davranışlara, yüzyıllar öncesinin karanlık özlemine karşısınız! Çağımızda ayakta 
durmanın temel şartlarıdır bunlar. Ama bunların yanında, bu aziz yurdu daima daha 
ileriye götürmek, yükseltmek, ona dayanak olmak için, insanın insana göstermesi 
gereken saygının da yer aldığını asla unutmayınız. Unutmayınız ki, toplum düzenini 
ilgilendiren bütün teşebbüsler, bu saygının gerçekleştiği nisbette başarıya ulaşır. Bu 
saygı anlayışı, bütün bir hayat felsefesiyle yoğrulmuştur. Siz, bu ülküyü bütün 
gücünüzle savunacaksınız.  

 

Aziz Gençler! 

Öğretmenlik, meslekler arasında, gençlikle daima kaynaşmayı sağlayan bir 
meslektir. Öğretmen, gençliği yetiştirirken olgunlaşan bahtlı insandır. Bir öğretmen, 
yalnız bilim çalışmalarındaki başarısı ile, olgunlaşmaz. Yıllar boyu, gelip geçen 
öğrenci kuşakları ile yaşamanın da ona kazandırdığı tecrübeler vardır. Bu gerçeğe 
dayanarak bir kere daha size diyorum ki, aklın ve sağduyunun yolundan şaşmayınız! 
Gerçekleri duygulara kapılmadan görünüz. Hakim oldukları devirlerde bu yurdu 
daima yükseltmiş olan, Atatürk çocukları olan sizlerde zaten bulunan bu niteliklerin, 
çalışarak kazanacağınız bilgi ile daha da kuvvetleneceğine inanıyorum.  

Bu inancın verdiği huzur içinde, verimli ve mutlu olmasını candan 
dilediğim 1962-1963 ders yılını açıyorum.  
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PROF. DR. NEŞET ÇAĞATAY 

REKTÖR VEKİLİ 

(1963-1964) 

 

13/03/1333 Şarkı Karaağaç’ta doğdu. 1940 yılında, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinden mezun oldu. 1943 yılında, Edebiyat Doktoru unvanı aldı. 31/07/1940 
yılında, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İlmi Yardımcılığına, 11/01/1950 İlahiyat 
Fakültesi Asistanlık kadrosuna, 10/05/1952 tarihinde, İlahiyat Fakültesi Doçentlik 
Kadrosuna, 31/12/1960 yılında, İlahiyat Fakültesi Profesörlük kadrosuna atandı. 
10/12/1981 yılında, emekli oldu. 
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1963-1964 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 
 

Sayın Davetlilerimiz, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Gençler: 
 

Bütün üniversitelerimizde olduğu gibi, Ankara Üniversitesi’nde de her yeni 
ders yılına, bir evvelkine nazaran artan öğrenci sayısı ile girilmektedir. Muhakkak ki 
bu, bir çok sebeplerle ilim ve teknik alanlarında Batı’ya nisbetle geri kalmış olan 
memleketimiz için çok sevindirici bir şeydir. Ancak bu sayı artışı yanında ondan 
daha çok önemli bir husus da her ders yılı sonunda fakülte ve yüksek okullarımızdan 
mezun olanların adedi ve bilgi dereceleridir ki, burada sayıca artış oranına paralel bir 
başarı elde ettiğimizi iddia edemeyeceğimiz kanaatindeyiz. 

Üniversitelerin açılışlarında yapılan konuşmalar, onun çalışmasının ve 
aldığı neticelerin bir muhasebesi olduğuna göre bu sayı artışı ve başarı düşüklüğü 
üzerinde durmadan, sebeplerine temas etmeden geçemeyeceğim. 

Kabiliyet ve ihtiyaçtan, hatta bir istikbal endişesinden ziyade Yedek 
Subaylık ve saire gibi sebeplerle, vaktinde gerekli tedbirler alınmayan, bir kısmının 
sübjektif tesirlerle açıldığını bildiğimiz, çoğu, bina, öğretmen ve ders aracı 
bakımlarından kifayetsiz bulunan liselerimize anormal bir akın neticesi, sayıları 
gittikçe artan mezunlar üniversite ve yüksek okullara başvurmuş, üniversitelerde de 
bu artış ve zorlanışa paralel tedbirler alınmadığından fakültelerde müthiş bir yığılma 
husule gelmiştir. 

Memleketimizde sıcakların erken bastırması sebebiyle Mayıs sonlarında 
dersleri kesilen, ikmal ve giriş imtihanları yüzünden geç açılan, öğrencilerinin son 
derece kalabalıklığı yüzünden devamın sağlanamadığı bir üniversiteden normal bir 
randıman beklemek imkansızdır. Bu itibarla Milli Eğitim Bakanlığımızın liselere 
kabiliyet ve istidatlarına göre öğrenci alma, bir kısım öğrencileri, memleketimizin 
çok muhtaç bulunduğu teknik okullara kanalize etme hususundaki kararını 
üniversitemiz, gerek memleket ihtiyaçları ve gençlerimizin istikballeri açısından, 
gerekse üniversitelere tehacümü ve buralara yığılmayı önleyerek daha kaliteli 
mezunlar vermemizi temin bakımından büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. 

Öte yandan üniversitemiz bu tehacüm karşısında tedbirini olmak üzere 
bina, eleman tedariki, ders alet ve malzemesi hususlarındaki ihtiyaçlarını 4-5 yıl 
önce ilgili makamlara bildirmiş fakat ciddi bir alaka görememişti. 

Bir üniversitede randıman ölçüsü, öğrenci artışı ile oranlı olarak bina, 
öğretim elemanı, ders alet ve vasıtalarının yeterliğidir. Bu ortam temin edilmezse 
düzen bozulur. 

Mesela 1948-1949 ders yılında Ankara Üniversitesi’nde 5996 öğrenci 
mevcutken, bu miktar 1958-1959’da yani on yıl içinde 14.728’e, 1963-1964 ders 
yılında ise 21.500’e yükselmiştir. Buna mukabil fakülteler binalarında hemen hemen 
hiçbir ilave yapılmamıştır. 

Üniversitemiz öğrenci mevcudunun yarısından fazlasını sinelerinde 
barındıran Hukuk ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri’nde yer darlığı had dereceyi 
bulmuştur. 
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Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacı ve bir de kendisi olmak üzere FKB tedrisatı 
dolayısıyla beş fakültenin kontenjanını tayin eden Fen Fakültemiz aynı durumdadır. 
Buraya ilave bina ve laboratuar malzemesi temin edildiği takdirde, memleketçe çok 
muhtaç olduğumuz teknik eleman yetiştiren bu fakültelerin kontenjanı yüzde yüz 
artacaktır. 

Ziraat Fakültemiz bu güne kadar bir araştırma, deneme ve tatbikat çiftliğine 
sahip bulunmamaktadır. Atatürk Orman Çiftliği’nden istifadelerini sağlayacak 
kanun tasarısı henüz çıkmamıştır. 

Memleketimizin dini ve manevi bilgiler bakımından durumu ve seviyesi 
göz önüne alınırsa kendisinden büyük vazife ve hizmetler beklediğimiz İlahiyat 
Fakültesi de yer bakımından çok sıkışık durumdadır. 

Sağlık teşkilatımızın genişlemekte, gelişmekte bulunduğu bu sırada çok 
muhtaç olduğumuz eczacılarımızı yetiştirecek olan Eczacılık Fakültemiz, 
kuruluşundan bu yana üç yıl geçtiği halde dağınık ve kira ile tutulmuş binalarda 
tedrisat yapmaktadır. 

Tıp Fakültemiz de laboratuar darlığı ve alet noksanlığı sıkıntısı içindedir. 

Bu sıkışık durumumuz bilhassa son iki üç yıldır had dereceyi buldu. Bu 
güçlüğü karşılamak için çift öğretim konusu üzerinde de birkaç defa ehemmiyetle 
durduk; fakat öğretim üyelerinin, öğretim yanında, araştırma, asistan yetiştirme, 
doktora ve doçentlik çalışmalarını yönteme, fakülte ve üniversite kurullarına, 
doktora, doçentlik ve profesörlük jüri ve komisyonlarına katılma görevi ile yükümlü 
tutulmuş olmaları, bazı fakültelerimizde öğretim kadrolarının yetersizliği, mesela 
Hukuk Fakültemizde olduğu gibi bazı sınıfların iki şube halinde çalışması, 
fakültelerin bir kısmında ders ve seminerlerin sabahtan akşam saat beşe kadar devam 
etmesi, bizi bu hususta olumlu bir sonuca varmaktan alıkoydu. 

Bununla beraber hemen arz edeyim ki Hükümetimiz, içine girdiğimiz beş 
yıllık planlama devresinin ilk yılı için geçen sene işi önemle ele alıp dertlerimize 
deva olmağa başladı. İçinde bulunduğumuz 1963 mali yılı bütçesine alet ve bina 
bakımlarından bazı tahsisat koydu. Bu cümleden olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi 
binasında tadil ve genişletmeler, İlahiyat Fakültesi binasının birinci kısım inşaatı, 
Üniversite Basımevi’nin alet ve makinelerinin tamamlanması, Fen Fakültesi Botanik 
Magazin inşaatı, Veteriner Fakültesi doğum ve Jinekoloji inşaatı tahakkuk safhasına 
girdi. 1964 bütçesinde de Fen Fakültesi’ne bazı laboratuarlar inşası, Hukuk ve Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakülteleri’nin ilave inşaat işleri plana alındı. Memleket geleceğini 
hazırlayan üniversitenin, dünya üniversitelerinin gelişimi karşısında sürekli hamleler 
yapmak zorunda olduğunu dikkate alırsak, bütçesinin kısalmasından doğacak 
mahzurların ağırlığı, kendiliğinden anlaşılır. Her şeyde tasarruf edilir ama ilimde, 
eğitimde tasarrufa gidilmez ilkesi benimsenerek bu 1964 yılı tahsisatlarında kısıntı 
yapılmamasını, gelecek yıllarda da aynı anlayış ve yardımın devamını temenni eder, 
hükümetimize Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları’na, Planlama Teşkilatı’na, 
üniversitemizin bazı teknik ve sosyal alanları için bina yapımında ve alet temininde 
yardımda bulunan A.İ.D,İ.C.A., NATO ve Cento teşekküllerine teşekkür etmeyi 
zevkli bir vazife bilirim. 
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Şimdi biraz da üniversitemizin geçen yılki ilmi ve mesleki faaliyetlerinden 
bahsetmek istiyorum: 

1962-1963 ders yılında 33 asistan doktorasını, 204 tabip uzmanlığını 
tamamlamış, 10 Dr. asistan doçent ve 12 de profesör olmuş; 141 ilmi eser ve Fakülte 
dergilerinde de bir çok inceleme mahsulü makale neşredilmiştir. 

Bu yaz tertip ettiğimiz üniversite konferansına katılan 15 kişilik profesör ve 
doçent arkadaşlardan müteşekkil bir heyet Doğuda--Van, Hakkari, Tatvan, Tuğ, 
Ahlat, Bitlis, Siirt, Batman ve Diyarbakır bölgelerinde--tetkik ve temaslarda 
bulunmuş, kendi meslekleri ve memleket meseleleri ile ilgili konferanslar 
vermişlerdir. Bu konferans ve temasların neticesi yakında üniversitemizce 
neşredilecektir. 

İçinde bulunduğumuz 1963 yılında üniversitemiz iki tedris ve araştırma 
müessesesine kavuşmuştur: 

Şimdiye kadar “Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu” olarak öğretim yapan 
Hacettepe tesislerinde bu yıl Tıp Fakültesi açılarak her iki kısım “Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi” adı altında oluşmuş ve bu fakülteye bağlı bir de “Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu” açılmıştır. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğretim kadrosunun teminini de 
üzerine almıştır. Öğretim üyeleri bu suretle temin edilecek olan bu Erzurum Tıp 
Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile onanan protokol anlaşması hükümleri gereğince 
1965’de öğretime açılmış olacaktır. 

Ankara Tıp Fakültemiz daha önce faaliyete geçen Kobalt-Terapi ve Radyo-
İzotop cihazlarından sonra bu yıl yeni ve önemli bir tesise daha kavuşmakta, 
1957’den beri kurulmakta olan “Vehbi Koç Göz Bankası” bu yıl faaliyete geçmek 
üzeredir. Geniş faaliyet sahası ile memleket hizmetinde büyük çabalar gösteren bu 
fakültemizde de yurt ölçüsünde büyük ihtiyaç duyduğumuz hemşire yetiştirilmesi 
için bir hemşire okulunun açılması çok isabetli bir hizmet olacaktır. Üniversitemize 
bağlı iki tıp fakültesi, klinik ve hastahanelerinde binlerce hastayı ayakta veya 
yatırarak tedavi ettiklerinden tedris vazifelerinden başka birer amme hizmeti gören 
sağlık müesseselerimizdirler. Bu itibarla bunların laboratuar ve alet mükemmelliği 
hem tedris, hem ilmi gelişme, hem de yurt sağlığı bakımlarından büyük bir önem 
taşır. 

Ziraat ve Veteriner Fakültelerimiz, Tarım Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu 
ile her alanda geniş bir işbirliği yapıp gıda ve beslenme endüstrimize büyük ölçüde 
yardım etmişlerdir. Ziraat Fakültesi profesörlerinden Turgut Yazıcıoğlu İskoç 
Viskisi ile hemen hemen aynı ayarda bir Türk viskisi imaline muvaffak olup, 
Gümrük Tekel Bakanlığı ile yapılan işbirliği sayesinde memleketimize bu alanda 
birkaç milyon döviz tasarrufu sağlanmıştır. 

Geçen yıl Paris ve Ankara Üniversiteleri arasında varılan bir anlaşma 
üzerine teşkil edilen Akdeniz Devletleri Ekonomik, Sosyal ve Eğitim Meselelerini 
İnceleme Kollogyum’u bu yaz Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde toplanıp, Fransa, 
İspanya ve Lübnan’dan gelen delegelerle yapılan çalışmalara Siyasal Bilgiler ve 
Hukuk Fakülteleri’nin ilgili profesör ve doçentleri katılmış, müspet sonuçlar elde 
edilmiştir. 
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22 ihtisas bölümünde lisans diploması veren Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’yle işbirliği 
yaparak yurdumuzun muhtelif bölgelerinde Arkeolojik araştırmalarda bulunmuş, 
bilhassa Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin himayesinde Patnos’ta ve Van’da yapılan 
Urartu çağına ait kazılardan elde edilen neticeler geniş yankılar uyandırmıştır. 

İlahiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü’nün ve bilhassa 
bu enstitünün müdürü değerli ilim adamlarımızdan Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin’in 
neşriyat ve gayreti ile her dört yılda bir toplanması karar altına alınan “Milletlerarası 
Türk Sanatları Kongresi” ihdas edilmiş bulunmaktadır ki, bu suretle özellikleri ve 
güzellikleri başka milletler ve topluluklar hesabına istismar edilmiş ve aktarılmış 
bulunan Türk Sanatı ve Kültür Tarihi bakımlarından son derece önemli olan bu 
kongrenin ilki 1959’da Ankara da, ikincisi de bu yıl İtalya’nın Venedik şehrinde 
toplanmıştır. Buraya katılan Türk ilim adamlarımız orijinal ve ilgi çekici tebliğlerde 
bulunmuşlardır. 

Fen Fakültemiz için Dikmen istikametinde Ahlatlıbel’de yapılmış olan 
rasathane “Yıldız Sistemlerinin yapısı” konulu NATO yaz kurslarının Fen 
Fakültesi’nde başladığı 26.8.1963 günü hizmete girmiştir. Ankara’da bir Rasathane 
kurulması, bir öğretim aracı olarak çok önemli olmakla beraber hava şartlarının 
rasatlar için fevkalade elverişli olması bakımından ayrı bir değer taşır. Mesela Batı 
Avrupa rasathanelerinde yılda 80 gün rasat yapılabilirken, Ankara’da 300 gün rasat 
yapmak mümkündür. Rasathanemizin dünya rasathaneleriyle başlamış bulunan 
işbirliğinin bir örneği, Fen Fakültesi’nde şu geçen Eylül ayında yapılan yaz kursları 
ile verilmiş bulunmaktadır. Bu kursa başta İngiltere’nin Greenwich rasathanesi 
müdürü olmak üzere NATO camiasının tanınmış astronomi bilginleri katılmış ve 
kurs her cephesi ile başarılı olmuştur. 

 

Yurt dışı ilmi temas ve faaliyetlerimize gelince:  

Bu yıl yüzden fazla Asistan, Doçent ve Profesörümüz, üniversite 
bütçemizden ve yurt dışı tesis ve teşekküllerden temin edilen imkanlarla, ilmi 
incelemelerde bulunmak veya davet edildikleri milletlerarası kongre, konferans ve 
kollogyumlara iştirak etmek üzere bir hafta ila altı ay arasında değişen müddetler 
için dışarı gidip Türk ilmini salahiyetle temsil etmiş ve ilgi çekici konferanslar 
vermiş, tebliğlerde bulunmuşlardır. 

İlmin ve tekniğin de bir taşınımı ve sirkülasyonu vardır; ancak bu temas, 
buluşma ve tanışmalar sayesinde başka milletlerin elde ettikleri neticelerden 
faydalanılır, kendi buluşlarımızı, görüşlerimizi, ilmi ve milli hüviyetimizi onlara 
tanıtabiliriz. Bir ilim yolcusu için asgari vasıta, bilgi ve metodla birlikte yabancı 
dildir. Bir çok alanlarda bizden geri milletler bu zarureti çok evvel kavramış, ilim 
adamlarının yetiştirilmesinde bunu en başta göz önüne almışlardır. Bu sözlerimle, 
bilhassa, istikbalin doçenti, profesörü olacak olan asistanlarımızın hazırlanmalarını 
kastediyorum. Bunları genç yaşta Batı’ya gönderip techiz etmeyi en önemli bir 
üniversite meselesi olarak ele almalı, asistanlarımızın dışarıya gönderilmeleri için 
geniş kontenjanlar tahsis edilmeli. Bu alana yapılacak yatırım, Türk 
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Üniversiteleri’nin ve ilminin istikbali için en lüzumlu ve verimli bir kaynağı bize 
temin edecektir. 

Bu sahadaki mahdut imkanlarımızla şimdiye kadar sarf ettiğimiz gayretler 
ve temaslar sayesinde, teknik sahalarda da olmakla beraber bilhassa Türk Tarihi ve 
Edebiyatı konularında önemli ilerlemeler elde edildi. Yakın zamanlara kadar haksız 
olarak vahşi, geri kalmış ve nihayet hasta adam şeklinde vasıflandırılan Türk 
milletinin güzel hasletleri, kabiliyetleri, tarihinin, edebiyatının şanlı, şerefli değeri 
kabul ve tasdik ettirildi. Dünyaca muteber ilmi eser ve ansiklopedilerde Türk 
bilginlerinin görüş ve tetkikleri yer aldı; Milletimiz ve Tarihimiz hakkındaki yanlış 
bilgiler tashih edildi. 

Bu vesile ile Hukuk sahasında kıymetli çalışmalar yapmış, üniversite 
gençliğinin yetişmesinde büyük hizmetler ifa etmiş olup bu yıl ebediyen aramızda 
ayrılmış bulunan Profesör Ali Kemal Arar’ın aziz hatırasını saygı ile anarım. 

Üniversitemizin bu yılki açılışı güzel bir tesadüf eseri olara, kara gün dostu 
Kızılay Derneğimize tahsis edilen Kızılay Haftası’na rastlamış bulunmaktadır. 
Sulhta ve harpte şefkat ve insanlık idealinin tahakkuku uğrunda cihanşümul hizmet 
ve yardımlarda bulunan bu hayır müessesemiz bu yıl kuruluşunun 95. yıldönümünü 
kutlamıştır. Binlerce üniversite gencimize de yardımlarda  bulunmakta olan 
Kızılay’ı bütün üniversite mensuplarımızın üye olmak, faaliyetlerine katılmak 
suretiyle desteklemesi şayanı temennidir. 

 

Aziz gençler: 

Sözlerimi, sizlere hitap ederek bitirmek istiyorum. Biz, Türkiye’nin 
yükselişini, genlik ve esenliğini, Atatürk’ün çizdiği yolda gerçekleşen birlik ve 
beraberlik ruhunda görüyoruz. Bu ruh, sizlersiniz. Yarına olan güvenimiz bu 
inanıştan geliyor. Bu memleketin başına ne gelmişse, bilgisizlikten gelmiştir. 
Bilgisizlikle, onun sonucu olan gericilikle savaşmak da yine sizlere düşüyor. 

Şu gerçeği bir an olsun unutmayınız ki, akıl,duygulara, bilhassa karışık 
tutkulara hakim olmadıkça bu vatanı, özlediğimiz düzen içerisinde layık olduğu 
yüksekliğe ulaştırmak mümkün olamaz. Batı uygarlığının sırrı, aklın duygulara olan 
hakimiyetindedir. 

 

Aziz gençler, 

İstiklal Savaşı ile vatanca yok olup gitmekten kurtulduk. Bağımsız, itibarlı 
bir devlet kurduk. Sizler, bu devletin istikbale dayanan direklerisiniz. Manevi 
kurtuluşumuzu da sizler sağlayacaksınız. Bu bakımdan hayatlarınızı bu aziz vatanın 
kurtuluşuna, yükselişine adamış olan Milli değerlerimizin hatıralarını da, eserlerini 
de sizler koruyacaksınız. Şüphesiz bunu, vatansever ve onu her şeyin üstünde tutan 
bir zihniyetle çalışarak tahakkuk ettirebilirsiniz. 

Çok, pek çok çalışınız. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Bu inanışla 
ve hayırlı, uğurlu ve başarılı olması temennilerimle üniversitemizin 1963-1964 ders 
yılını açıyorum. 
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1331 tarihinde, Erbil'de doğdu. 1938 yılında, İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. 22/10/1947 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(Çocuk Hastalıkları) Öğretim Görevliğine, 29/11/1949 tarihinde Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Doçentliğine, 07/02/1955 tarihinde ise yine Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Profesörlüğüne atanmıştır. 1964-1966 yılları arasında iki yıl Rektörlük 
yapmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

1964-1965 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Davetliler, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler: 

 

Üniversitemiz bugün 18 yılını bitirip rüştüne erişmiş oluyor. Bu dönüm 
yaşında, Ankara Üniversitesi’ni temsil etmenin haklı gururu ile sizlere içimin sesini 
duyurmak istiyorum. 

Ders yılı başlarındaki bu törenler milli hayatımızın önemli hadiselerinden 
biridir. Çünkü, milli hayatı geleceği bağlayan köprü, üniversitedir. Millet hayatının 
geçmişe kök salan özelliklerini canlı tutan müesseselerin başında üniversite vardır. 
Biz her yıl kapılarımızı gençlere açarken, kalplerimizi de nice ümit ve tasavvurlarla 
dolu güzel istikballere açıyoruz. 

Bu açılış töreni üniversitemizin güzel geleneklerinden biri olmuştur. Bu 
vesile ile üniversitemiz bir bütün olarak kendisini ilgilendiren başlıca meseleler 
üzerinde durmak imkanını bulmaktadır. 

 

Sevgili Gençler: 

Bütün sözlerim evvela sizin içindir. Ders yılı başlarında bir zafer alayı 
gurur ve saadeti ile ilerleyen bu geçişlerin müstesna tablosu sizsiniz. Sizin 
niyetleriniz, sizin yürüyüş ve hızınız, enerjiniz bütün varlığımızı teşkil etmektedir. 
Siz bugün ne iseniz, vatan yarın o olacaktır. Mesuduz ki, ahlakın başında gelen 
vatanseverlik, sizinde şiarınızdır. 

Gençler, ahlaki meziyetleriniz, Atatürk ve inkılapları yolundaki 
gayretleriniz hudutsuzdur. Çalışmalarımızın da biraz daha gayretle aynı seviyeye 
ulaşması ümitlerini size bağlayan milletimizi pek çok bahtiyar edecektir. Sizler için, 
milletin gözbebekleri için, kanaatkar olamıyoruz. Bize ne kadar verseniz, dileğimiz 
daima daha çoğundadır. Kararlarınız ve vaadiniz bizim için her şeydir. Biz asra layık 
üniversite olmak azmindeyiz. 

 

Aziz Arkadaşlarım: 

Son 20 yıl insan tarihinde beşerin ilerlemesi yönünden asırlara tekabül eden 
gelişmelere sahne olmuştur. İnsanlık şimdi feza ve nükleer araştırma çağını yaşıyor. 
Çeşitli tefekkür sahaları bu araştırmaların hızına ayak uydurmaktan acizdir. Büyük 
ve ağır görev, bilimsel araştırma merkezlerinde ve üniversitelerin omuzlarındadır. 
Üniversitemizin erginlik çağını idrak etmiş olması, görevinin ciddiyet ağırlığını 
büsbütün artırmaktadır. 

Fakültelerimizin ve yüksek öğretim kurumlarımızın, devrimizin süratle 
değişen ve yeniden ortaya çıkan ihtiyaç ve hizmetlerine cevap vermeleri 
gerekmektedir. Bundan başka unutmamalıdır ki, memleketimizin kendine has 
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şartlarının bizden beklediği başka görevler de vardır. Fikirde ilerleme insanlığın 
ortak varlığını teşkil eden, düşünce ve buluşlara bir an evvel sahip olmak, bunları 
gereği gibi takip etmek, bunları kendi toplumumuzun ihtiyaç ve isteklerine göre 
ayarlamak ve uygulamakla mümkündür. Öte yandan, yarının ileri Türkiye'sini bütün 
kurumları ile hazırlayabilmemiz, kendi bünyemiz içinde bilimsel metodlarla 
yapacağımız araştırmalara ve onlardan alacağımız sonuçların yaşayışımıza 
uygulanmasına bağlıdır.  

Türkiye’miz fakir bir memlekettir. İktisaden gelişme halindeki ülkeler 
arasındadır. Memleket tabiatının ve tabii servetlerinin iyi işlenmemesi bu neticede 
rol oynamışsa, onun kusuru da bize aittir. Gerçeklerimizi açıkça bilecek olursak, 
dertlerin tedavi çareleri daha kolay ve daha emniyetle bulunabilir. Her sosyal 
problemin ciddi ve bilimsel araştırmalara konu tutulduğu bir devirde yaşıyoruz. 
Şayet bu çeşit meseleleri, aynı metotlu çalışmalara ve araştırmalara tabi tutmayacak 
olursak, sağlam ve sıhhatli neticeler alınamamasından korkmak lazımdır. 

İstiyoruz ki, üniversitemiz memleketin mesut geleceğini kendilerinden 
beklemek hakkını içimizde duyduğumuz genç nesilleri yetiştirsin. Bunun ilk şartı 
yüksek öğrenim yapmak üzere üniversitelerimize gelen gençlerin, kendilerine 
verilecek eğitime hazır olmalarıdır. Üzülerek işaret etmek zaruretindeyim ki, 
üniversite öğrencilerini sağlamakta olan lise kaynağımız bize özlediğimiz ve 
arzuladığımız nitelikte aday verememektedir. Bunun suçunu kimsenin sırtına 
yüklemek istemiyoruz. Ancak hakikat odur ki, bundan 10 yıl öncesine göre lise 
öğretmenlerinin sayısı azalırken, liselerde okuyan öğrenci mevcudu üç misline 
yükselmiştir. Lise mezunlarının bir kısmı öğretmen yokluğu yüzünden bazı dersleri 
hiç okumadan diplomalarını almışlardır. Lise ve üniversitelerimizdeki randıman 
düşüklüğünün çeşitli sebep ve çarelerini ararken, borçlu sınıf geçme usulünün tesir 
ve neticelerini de değerlendirmek zorundayız. 

Bir başka acı derdimiz, gençlerimizin önemli bir kısmının ana dillerini 
doğru dürüst yazmaktaki yetersizlikleridir. Bu eksikliklerin giderilmesini tamamen 
üniversiteden beklemek hatalı olur. Üniversite yetiştireceği öğrenciyi kendi seviyesi 
ve standartlarına uygun bulmalıdır ki fonksiyonunu yerine getirebilsin. 

 

Aziz meslektaşlarım: 

Üzerinde durmak istediğim bir konu da, üniversite öğretiminde ders yılının 
uzatılmasına ihtiyaç olduğudur. Bu iş hem sömestrlerin uzatılması hem de yaz 
dönemlerinin ihdası şeklinde olabilir. Halen iki fakültemiz ve beş yüksek 
okulumuzda eğitim süresi 7 aydan 9 aya çıkarılmıştır. Diğer fakültelerinin de bu 
yolda karar almalarını temenni etmemek mümkün müdür? 

Memleketimizde halen iki tip üniversite bulunmaktadır: Üniversite kanunu 
ile kurulmuş olanlar, özel kanunlarla kurulanlar. Bunların sayılarını arttırmak ve 
memleket yararına yarışmalarını sağlamak lazımdır. İlerde yapılacak 
değerlendirmelerle hangi tip üniversite memleket ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
veriyorsa, hiç şüphesiz o tarafa doğru yönelmek gerekecektir. Ankara Üniversitesi 



 160 

olarak bu yarışı kaybetmek istemiyorsak, gereğine şimdiden teşebbüs etmeliyiz ve 
eğitim sistemimizde skolastikten tamamen kurtulmalıyız. 

Üniversite denince ilk hatıra gelen insan yetiştirmedir. Üniversite 
muhtariyeti denildiği zaman kastedilen şey, üniversite hürlüğüdür. Üniversitedeki 
düşüncelerin serbestçe ifade edilebilmesi hürriyetidir. Yalnız, unutmamak lazım 
gelir ki, hürriyet çok nazlı ve paha biçilemeyecek kadar değerli bir metadır ve bunun 
muhafaza ve idamesi her gün, her an buna layık olmakla mümkündür. Bu hürriyet ve 
muhtariyet ancak üzerimize düşen vecibe ve mesuliyetlerimizin yerine getirilmesiyle 
yaşayabilir. Bugünkü haliyle dahi Üniversiteler Kanunu ileri bir eğitimin icaplarını 
yerine getirmeğe tamamen elverişlidir. Kaldı ki, üniversitemizin gelişmesine daha 
yatkın hükümler getirmesi için Üniversitelerarası Kurul Üniversiteler Kanununda 
bazı değişiklikler öngörmüş ve hazırlanan tasarıyı hükümete sunmuştur. Bu tasarıya 
göre doçentlik için gerekli süre kısaltılmakta, öğretim üyelerinin yurdun çeşitli 
bölgelerinde kurulmuş ve kurulacak olan üniversitelerde öğretim hizmeti görmeleri, 
terfileri için şart koşulmakta ve tam-görev sistemi teşvik edilmektedir. 

Fakültelerimizin devamlı şikayetlerinden biri, dershane ve laboratuar 
sıkıntısı olmuştur ve bu ihtiyaç hemen her yıl üniversite açılış konuşmalarında dile 
getirilmiştir. Muhterem seleflerimin bu yoldaki devamlı çalışmaları şimdi netice 
vermiş ve 1964 yılı Mart ayında üniversitemizin bina ihtiyaçlarını etüd etmek ve 
gerekli mimari projeleri hazırlamak amacıyla, bir Merkezi İnşaat Bürosu 
kurulmuştur. Son 8 ay içinde çeşitli fakültelerimizin gelişme ihtiyaçlarını 
karşılayacak bina projeleri hazırlanmış ve bu yıl Hukuk, Fen, Eczacılık, Ziraat, 
Veteriner, Dil ve Tarih-Coğrafya, Tıp ve Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültelerimizde, dershane ve laboratuar ihtiyaçlarının önemli bir kısmını 
karşılamak üzere inşaata geçilmiştir. Daha önce başlanmış olan Siyasal Bilgiler 
Fakültemizin inşaatı ile Cebeci’deki Pediatri Kliniği binası hemen hemen 
tamamlanmış durumdadır. Önümüzdeki yıl İlahiyat Fakültesi de yeni binasına 
taşınabilecektir. 

Tıp Fakültesi Morfoloji Enstitüleri inşaatına yılda 5.5 milyon lira sarfı ile 
devam edilmektedir ve inşaatı kronik bir durum alan bu tesislerimizin hiç olmazsa 
bir kısmının önümüzdeki ders yılında hizmete girmesi için çalışılmaktadır. Rektör 
Prof. Yetkin’in şahsi gayretleri ile kurulmuş olan Üniversitemiz Basımevi’nin 
makine ve teçhizatı da geçen yıl büyük ölçüde tamamlanmış ve hizmete girmiştir. 

Fiziki yapımızın gelişmesi için üniversitemizi destekleyen Devlet Planlama 
Teşkilatı’na ve Hükümete ve bina yapımında bizlere değerli yardımlarda bulunan 
Amerikan AID Teşkilatı’na teşekkürlerimi ifade etmeyi zevkli bir vazife 
bilmekteyim. 

Bu vesile ile, üniversiteyi ilgileyen yatırım politikamız üzerinde durmadan 
geçemeyeceğim. Halen yatırımımızın ağırlığı insan yetiştirmeden ziyade, maddi 
ihtiyaç ve vasıtalar üzerinde toplanmış görünüyor. Halbuki asıl verimli yatırımın 
insan üzerinde yapılabileceğinden şüphe edilebilir mi? 

Tesisler ve vasıtalar elbette ki lüzumlu ve hatta zaruridir, fakat yeterli 
değildirler, bunların işletilmesi, yürütülmesi ve yaşatılması öğretim üyelerinin 
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yetiştirilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Öğretim üyeliğinin tabii kaynağı ise 
asistandır. Üniversite hayatının öğretim faaliyetleri yönünden, araştırma faaliyetleri 
bakımından ilkel maddesi de asistandır. Öte yandan birçok enstitü ve kürsülerimiz, 
asistan bulamama sıkıntısı içindedirler. Genç mezunlar asistanlığı cazip 
bulmamaktadırlar. Bunun sebebi asistanların aldıkları maaşın en mütevazı şekilde 
bile yaşama imkanını sağlamaktan uzak bulunuşudur. Kanaatimizce insan gücü ve 
özellikle asistanlar üzerinde yapılacak yatırım bilimsel araştırmaların ve yarınki 
öğretim niteliğinin teminatını teşkil eder. 

Üniversitemizin son bir yıl içindeki öğretim ve eğitim çalışmaları, araştırma 
ve yayınları başarılı sayılmalıdır. Bu çalışmaların detayları ile fakültelerimizin 
randımanını gösteren tafsilatlı bilgiler, bu arada uzman ve doktor payelerini alanlar 
ile doçentliğe ve profesörlüğe yükseltilenlerin listeleri 1963-1964 çalışma raporunda 
yayınlanacağından bu hususta ayrıca bilgi vererek vaktinizi almayacağım. 

Üniversitemizin araştırmalarında memleketin çeşitli problemleri üzerine 
eğilmesi ve ona göre çalışmalarına yön vermesi mutlu bir özellik meydana 
getirmiştir. Bunlarla ilgili birkaç örnek vermeyi faydalı bulmaktayım. 

Biraz önce orta öğretimimizin yetersizliğine temas etmiştim. 
Memleketimizin baş davalarından biri olan bu konu üzerine geçen yıl üniversitemiz 
önemle eğilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar devam etmiştir. 
Neticede üniversitemizde bir Eğitim Fakültesi kurulmuştur. Gelecek ders yılında 
öğretim faaliyetine başlayacak olan bu fakültede tanınmış yerli ve yabancı bilim 
adamları ve uzmanlar görev alacaktır. Eğitim Fakültemiz bir taraftan öğretmen 
yetiştirirken, diğer taraftan da eğitim hizmetlerinde yetkili idareci ve uzman 
ihtiyacının karşılanmasına ve eğitimle ilgili araştırıcılar yetişmesine hizmet 
edecektir. 

Üniversitemizin yurdun çeşitli ana problemleri arasında memleket sağlığı 
ile ilgili meselelere büyük yer vermesinden daha tabii bir şey olamazdı. Sağlık 
davamızda hemşirelerin azlığı dünyada rekor teşkil edecek durumdadır. Dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde bir hekime 4 hemşire isabet etmekte iken, memleketimizde 4 
hekime bir hemşire düşmemektedir. Sayısı 3000’in çok altında olan ve bunların 
ancak 750’si Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan okul mezunu hemşirelerimiz 
sayısını 30.000’e çıkarma amacının gerçekleşmesi için üniversitemiz Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nde hemşire eğitimine ayrı bir önem vermiştir. Bu yıl okul 
mezunu hemşire, uzman hemşire ve öğretmen hemşire yetiştirilmek üzere yeniden 
200 öğrencinin kaydı yapılmıştır. Gerekli nitelikte öğretim yapılmasını sağlamak 
maksadıyla bu adayla 40’ar kişilik ufak sınıflar halinde beş şubeye ayrılmışlardır. 

Keza üniversitemiz Etimesgut dolaylarında bulunan, nüfusları 7’şer bin 
civarında, 7 köyde ocak hekimliğini kendi mensuplarına yaptırmaya ve bu 
köylerdeki  ocak merkezlerini tıp öğrencilerimizin ve Sağlık Bakanlığı personelinin 
eğitiminde kullanmağa karar vermiştir. 

Halen Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini, üniversitemiz öğretim üyeleri 
görmektedirler. 
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İki tıp fakültemizin, biri Erzurum’da, diğeri de Diyarbakır’da olmak üzere 
Doğu’da iki yeni tıp fakültesinin kurulması amacıyla yarışmaları, yeni 
üniversitelerimizin kurulmaları ve gelişmeleri bakımından mesut bir olaydır. 

Ankara’da bu yıl açılan Fen Lisesi öğretmenleri de Fen Fakültemizde özel 
kurslarda yetiştirilmişlerdir. Bu kursları Fen Fakültemizin 7 öğretim üyesi ile Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nin 4 öğretim üyesi beraberce yönetmişlerdir. 

Tarım Bakanlığı ile de üniversitemizin geçen yıl sıkı işbirliği olmuştur. 
Prof. Cahit Öncü’nün başkanlığında yapılan Tarım Bakanlığı’nın reorganizasyon 
çalışmalarına öğretim üyelerimiz de katılmış ve bu çalışmalar olumlu sonuçlar 
vermiştir. Ayrıca, Ziraat Fakültemiz Toprak Mahsulleri Ofisi ile el ele vererek, 
memleketimizin önemli iki ürünü olan buğday ve afyon  tohumlarının ıslahı 
konularında verimli işbirliğinde bulunmuştur. 

Geçen ders yılında ebediyen ayrılan meslektaşlarımızın sayısı maalesef 
kabarıktır. Kendini cüzzamla savaşa adamış ve Cüzzam Enstitüsü kurulmasında 
büyük emeği geçmiş olan idealist Doç. Ethem Utku geçen yaz Doğu’da cüzzamla 
savaşırken bir trafik kazasında şehit düştü. Tıp Fakültemiz Göz Bankası’nın ve 
modern göz kliniğinin kurucusu Prof. Süreyya Gördüren, insanlık vasıflarıyla ve 
vazife aşkları ile kendilerini sevdirmiş Dr. Hamdi Dilevurgun ve Doçent Fikret 
Kırmızı Tıp Fakültesi’nin telafisi imkansız kayıpları olmuştur. Fen Fakültesi’nde 
modern bir rasathanenin kurucusu Prof. Kreiken ve İlahiyat Fakültemizin çok 
değerli profesörleri Kamuran Birand ve Necati Lugal aramızdan ebediyen 
ayrılmışlardır. Aziz hatıralarını burada saygı ile anarım  

 

Aziz Arkadaşlar: 

Şimdi, başladığım noktaya tekrar dönmek istiyorum. Çağımızın kendine 
has problemleri vardır. Bunlar üniversite rehberliği olmadan çözülemezler. 
Rehberliğimizi zamanında ve isabetle yapacağız. Çocuklarımıza bilimsel metodlara 
göre iş görme itiyadını vermek zorundayız. Aklın üstün geleceği bir dünyamız 
olacaktır. Çalışmanın bir haysiyet ve şeref işi olduğunu evlatlarımıza öğreteceğiz. 
En yüksek değerin insan olduğunu, en büyük zenginliğin hürlük içinde yaratıcılık 
olduğunu, hudutsuz saadetin geçmişte, halde ve gelecekte yaşadığımız ve 
yaşayacağımız dünyaya iyilik ve refah getirmek olduğunu değişmez gerçek olarak 
belleteceğiz. Memleket, özlediği, bir an önce ulaşmak hasretini taşıdığı gayelerin 
gerçekleşmesini haklı olarak üniversiteden bekliyor. Üniversite vakit kaybetmeden 
bu maksada ulaşmak azmindedir. Bu maksat uğruna neleri koparıp atmak ve neyi 
koyup işletmek lazımsa, onu yapmakta gecikmenin hiçbir makam ve hiçbir şahıs 
için hiçbir mazereti olamaz. Uygarlık ailesi içindeki şerefli yerimizi alacağımız gün 
uzak değildir. Yüreğimiz de bu sarsılmaz inanç, kafamızda bu dinç düşünce ile yeni 
bir öğretim yılının ümitli ufuklarına doğru yola çıkıyoruz. 

Hepinizi teşekkür ve saygılarımla selamlarım. 
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1965-1966 ÖĞRETIM YILI AÇIŞ  KONUŞMASI 

 

Sayın Davetliler, Aziz meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler:  

 

Bu mutlu günümüzün sevincini bizimle paylaşan seçkin misafirlerimize 
teşekkür ederim.  

Bir kaç yıl öncesine gelinceye kadar bu açılış törenleri üniversite ders yılına 
başlangıç olmakta idi. Öğretim faaliyetimiz bu törenle birlikte başlardı. Bugün 
durum bundan farklıdır. Fakültelerimizden üçü ve çeşitli Yüksek Okullarımız Eylül 
ayında, ya da Ekim içinde öğretime başlamış bulunuyorlar. Bununla beraber her yıl 
Kasım başında düzenlenen üniversite açılış törenleri bir güzel gelenektir ki, ailemiz 
fertlerinin bir bayram sevinci içinde bir araya gelmesini sağlamakta ve halk oyuna 
üniversitenin denetlenmesi fırsatını vermektedir. Bu fırsattan yararlanarak 
yaptıklarımızı, yapmayı tasarladıklarımızı, tasarlayıp da başaramadıklarımızı ortaya 
koyarız. Dertlerimizi dökeriz. İhtiyaçlarımızı söyleriz. Meseleleri ele alırız, 
çarelerinden bahsederiz. Bunların hepsinden önemlisi de, memleket. ölçüsünde 
fikirde, düşüncede ve yaratmada kat ettiğimiz mesafenin ölçülmesine, insanlık 
tefekküründe ve milletlerarası bilim alanında kazanmak zorunda olduğumuz 
mevkiin tayinine imkan vermiş oluruz.  

İlk olarak arzulayıp da başaramadığımız veya yeter ölçüde 
gerçekleştiremediğimiz işlerden söz açacağım. Bizim büyük davalarımızdan biri 
öğretim kadrosu davasıdır. Hep bildiğiniz gibi üniversite öğretim üyeliğinin ana 
kaynağı asistanlıktır. Bu müesseseyi cazip kılmak, ehliyetli adaylar için özlenir bir 
meslek haline getirmek için düşündüklerimizi gerçekleştirme yolunda, elemle ifade 
etmek zorundayım  

Bu nutuk 1965-1966 öğretim yılının açılışında, 1 kasım 1965 tarihinde, Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nin konferans salonunda verilmiştir ki, tek bir adım 
atabilmiş sayılamayız. Mesele olduğu gibi ortadadır. Üniversite için asistanlık 
problemi birinci mesele olmakta berdevamdır. Bunun çözümü yönünden karşımıza 
çıkan kanuni ve mali engellerin kısa zamanda tedavi göreceğini temenni ve ümit 
etmekteyim.  

Her üniversitenin gerçek zenginliği öğrencisinin kalitesindedir. Çatımız 
altına gelen gençlerin orta öğrenim standartları genel olarak düşüktür. İlk 
sınıflarımızda tatmin edici randıman alamamaktayız. Bu yönden orta öğretimin 
gözden geçirilmesi gerektiği kanısındayız. Bize gelen çocuklarımızın, hele Ankara 
dışından gelenlerin barınacak yer temininde karşılaştıkları amansız güçlükleri 
yakinen bilmekteyiz. Yurt sıkıntısı eskisi gibi sürüp gitmektedir. Yurtlar ihtiyacı 
karşılamaktan uzaktır. Öğrencilerimizi bir an evvel asgari maddi çalışma şartlarına 
kavuşturamazsak özlediğimiz neticeleri elde etmemiz de gecikecektir. Devletin 
olsun, kamu müesseselerinin olsun ve özel teşebbüsün olsun bu mesele üzerine 
eğileceklerini umuyoruz. Öğrencilerimiz, genel olarak sportif ve kültürel faaliyet 
imkanlarından yoksundurlar. Yapabildiklerimiz yeterli olamamıştır. Gönlümüzün 
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dilediği şeyleri gerçekleştiremedik. Bu ihtiyaçların yurtlar davası ile bir arada ele 
alınmasında isabet olacağı kanaatindeyiz.  

Geçen ders yılı zarfında Ziraat ve Veteriner Fakültelerimiz, bir tatbikat 
çiftliğine kavuşamadılar. Ancak Tarım Bakanlığı’nca sağlanan bazı imkanlardan 
mahdut ölçüde istifade edebildiler. Memleketimizin zirai bünyesi göz önünde 
tutulacak olursa, Ziraat ve Veteriner Fakültelerimizin gelişmeleri ve yurdun dört 
bucağında kurulması zaruri orta dereceli ziraat ve veteriner meslek okullarına 
öğretmen yetiştirilmesi amacının gerçekleşmesi için, tatbikat çiftliği ihtiyacının 
yakın gelecekte karşılanacağını güvenle ümit ediyoruz.  

Tıp Fakültemizin Cebeci'deki göğüs hastalıkları ve psikiyatri klinikleri 
binaları hala iskelet halindedir. Bu binaların ikmali için gerekli ödeneklere hiç 
olmazsa ikinci 5 yıllık plan içinde yer verileceğini beklemekteyiz.  

Üniversitemizin mevcut kadro ve imkanları ile sayıları her yıldakini aşkın 
olan lise mezunlarına yetişememektedir. Esasen dershane, kitaplık ve laboratuar 
sıkıntısı çeken üniversitemiz yeni yatırımlar sayesinde hizmete girecek tesisleriyle 
öğretim ve araştırma seviyesini yükseltecek olmakla beraber sayıca çok daha fazla 
öğrenciye kucak açamayacaktır. Kontenjanların karşılanması için yeni fakülteler 
tesisi ve yurdun muhtelif yerlerinde üniversite nüveleri kurulması zarureti vardır. 
Esasen geçen yıl toplanan Avrupa üniversiteleri konferansında bir üniversitenin 
randımanlı şekilde çalışabilmesi için öğrenci sayısının 10.000'i aşmaması gerektiği 
tespit olunmuştur. Bizde ise öğrenci sayısı 20.000' e yaklaşmaktadır. Bu hal dahi 
yeni üniversiteler tesisindeki zarureti açık olarak ortaya koyar. Bu konuda bütün 
noksanların evvelden tamamlanmaksızın, dört başı mamur hale getirilmeksizin 
fakülte ve üniversite kurulmasını caiz görmeyen düşünce tarzına bizce iltifat etmeye 
imkan yoktur. Kanaatimizce temel unsurları hazırlanan fakülte veya üniversite 
kuruluşa geçmelidir. Özerkliğin bahşettiği nimetlerden biri üniversitenin kendi 
kendini oluşturmasıdır. Üniversitelerin sayısı yükseldiği nisbette bunlar arasında en 
başarılı olanların belirmesinde halk oyunun müessir ve isabetli denet imkanı da 
artmış olur. Kurulacak üniversitelerimiz ve fakültelerimiz kendi öğretim ve yönetim 
düzenlerini ve çalışma sistemlerini yine kendileri tayin edeceklerdir. Kanaatimce 
yeni açılacak üniversitelerin değişik tiplerde kurulmasında fayda vardır. İleride 
yapılacak değerlendirmede hangi tip üniversite memleket ihtiyaçlarına daha iyi 
cevap veriyorsa hiç şüphesiz o tarafa doğru yönelmek gerekecektir. Mevcut 
üniversitelerimize düşen iş, bunları teşvik etmek, kendilerine elden gelen yardımda 
bulunmak olmalıdır.  

Bir yandan da lise ve orta öğretim kurumlarımızı, yalnız üniversiteye 
hazırlık okulları halinden kurtarıp, gençlerimizi memleketin çok muhtaç bulunduğu 
teknik ve mesleki alanlara ve iş sahalarına da yönelten, çok gayeli kurumlar haline 
getirmek zamanı gelmiştir.  

Şimdi de sevindirici haberlere geçebilirim. Evvela, fikri davranışımızla 
ilgili cihete temas edeyim. Geçen ders yılı içinde de eğitim metodlarımızda yeni 
gelişmeler kaydettik. Fen Fakültemizin de aralarında bulunduğu çeşitli öğretim 
kurumlarımızda kredi sistemini uygulamağa başladık. Doktora çalışmalarından ayrı 
olarak ve "mastır" adı ile bilinen lisans sonrası uzmanlık (yüksek lisans) öğrenimine 
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bazı fakültelerde yer verdik. İlim adamı yetiştirilmesi çabalarımız meyvelerini 
vermeğe devam ediyor. Öğretim üyelerimizle yardımcılarının sayısı geçen yıla 
kıyasla 150 fazlasıyla bugün I510'a ulaşmıştır. Bunun 440'ını profesör ve doçentler, 
geri kalanını da öğretim görevlileri, uzmanlar, asistanlar ve okutmanlar teşkil 
etmektedir. Kalkınan Türkiye'nin teknik ve tatbiki bilim alanlarındaki ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile üniversitemizde 7 yüksek okul ve 2 kolej açmış bulunuyoruz. 
Ayrıca biri Ceza Hukuku, diğeri Hacettepe’de Tıp ve Fen Bilimleri ile Sosyal 
Bilimler alanlarında olmak üzere 2 lisans sonrası uzmanlık yüksek okulu açtık. Yine 
geçen ders  yılında öğrencilerin sağlık ve sosyal durumlarıyla ilgilenmekle görevli 
bir mediko - sosyal merkez kurduk ve hizmete soktuk. 

Yeni bilim tesislerimiz arasında Eğitim Fakültemiz istikbal için ümitlerle 
dolu olarak bu ders yılında 100 öğrencisi ile hizmete girmiş bulunuyor. Henüz 
kadroları kanunlaşmadığı için Eğitim Fakültesi’nde diğer fakültelerimiz öğretim 
üyelerinden bir kısmı görevlendirilmiştir.  

Eğitim Fakültemizin önemli bir fonksiyonu da memleketimizin ana 
davasını teşkil eden eğitim problemleri üzerine eğilmek; gerekli araştırmaları 
yapmak ve ilgililere çözüm yollarını göstermek olacaktır. Geçen ders yılında 
üniversitemizce öğretim ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra araştırmalara ayrıca ve 
gittikçe artan bir önem verildi. Bu arada özellikle toplum sorunlarına ışık tutacak 
mahiyette çalışmalarda bulunmak amacı ile Toplum Kalkınması Enstitüsü kuruldu. 
Araştırmalarımız kısmen kendi bütçemiz imkanlarıyla, kısmen de Atom Enerjisi 
Komisyonu, Dünya Atom Enerjisi Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu, Rockefeller ve Ford tesisleri, NATO ve Cento ve diğer milletlerarası ve 
milli kurumların yardım ve işbirliği ile sağlanabilmiştir. Geçen bir yıl içinde 
üniversitemizde yayınlanan araştırmaların sayısı 167’yi bulmuştur. Bunların 42’si 
yabancı dillerde yayınlanan dergilerde 125’i de Türkçe olarak basılmıştır. Neticeleri 
henüz alınmamış ve devam etmekte olan araştırmalar bu rakamın dışındadır. Bundan 
başka üniversitemizde geçen ders yılı zarfında 102 kitap yayınlanmıştır.  

Bir evvelki açış konuşmamda bina yetersizliğinden söz açmıştım. Bir yıl 
içinde bu sıkıntıyı giderme yolunda bir hayli yol aldık. 1964’te inşasına başladığımız 
İlahiyat Fakültesi binası bitti. Hukuk Fakültesi ilave inşaatı da bir yıl içinde 
tamamlandı ve bugünlerde hizmete açılıyor. Geçen yıl inşaya başlanan Ziraat, 
Veteriner, Fen, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakülteleri ilave binalarıyla Eczacılık 
Fakültesi binası birinci kısım inşaatı tamamlanmış bulunuyor. Bunların ikmali ve 
gelecek ders yılında hizmete girmelerini sağlayacak finansmanı Devlet Planlama 
Teşkilatı kabul etti. Ödenekler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce de kabul 
olunduktan sonra 1964'te inşalarına başlanmış olup da 1966’da hizmete girecek yeni 
fakülte binalarımızın sayısı 6'yı bulmuş olacaktır.  

Tıp Fakültemizin müzmin bir duruma girmiş olan morfoloji enstitüsünün 
binası inşaatı geçen ders yılı içinde büyük sürat kazandı. Bu binanın bir kısmının 
önümüzdeki ders yılında, tamamının da bir sonraki yılda hizmete girmesini 
bekliyoruz.  

Hacettepe Tıp Fakültemiz ve Hacettepe Yüksek Okulları da gelişmelerine 
devam ediyorlar. Bu manzumede halen Tıp, Diş Hekimliği, Tıbbi Teknoloji, 
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Hemşirelik, Fizyoterapi -Rehabilitasyon dallarında ve Sosyal Bilimler ile Fen 
Bilimleri’nin çeşitli kollarında lisans ve lisans sonrası öğretim ve eğitimi devam 
etmektedir.  

Hatırlanacağı üzere Hacettepe'nin kurulmasıyla güdülen ana hedeflerden 
biri de yurdun çeşitli bölgelerinde ve özellikle Doğu bölgesinde yeni fakülteler 
açılmasına ön ayak olmak idi. Sevinçle kaydedeyim ki, bu ders yılında Erzurum'da 
Atatürk Üniversitesi camiası içinde Hacettepe Tıp Fakültemizin teşebbüsü ile bir Tıp 
Fakültesi kurulmuş ve öğrenci kaydına başlanmıştır. Hacettepe Tıp Fakültemiz 
öğretim üyelerinden ve yardımcılarından 35 tanesi Erzurum’da sürekli olarak 
öğretim hizmetine katılmayı seve seve kabul etmişlerdir. Geri kalan öğretim üyeleri 
de zamanlarının bir kısmını Erzurum’daki Tıp Fakültesi’ne ayıracaklarını 
bildirmişlerdir.  

Geride bıraktığımız ders yılında 4 değerli profesörümüz aramızdan 
ebediyen ayrıldı: Veteriner Fakültemizden Nevzat Tüzdil ve Hayri Karasoy, Fen 
Fakültemizden Ali Nazima Ergun, Tıp Fakültesi’nden Niyazi Bademli. Geçmiş 
hizmetlerini takdirle, aziz hatıralarını hürmetle anarım.  

 

Aziz Gençler:  

Şimdi de sizlere hitap etmek isterim. Her devrin kendine mahsus bir takım 
özellikleri vardır. Biz çok eski bir medeniyetin varisleriyiz. Bir yanda kuvvetini 
tarihin derinliklerinden alan geleneklerimiz vardır. Ama aynı zamanda yeni 
hamlelerle dolu bir çağın da parçasıyız. Sizlerin üniversite eğitiminden geçmekte 
bulunduğunuz devir fende ve teknolojide yıldırım çağı diye anılacaktır. İlerlemeler 
şaşırtıcı hızdadır. Bunun yanında sosyal değerler değişmektedir. Yeni bir değerler 
yapısı inşa edilmektedir. Bütün olup bitenleri izleyebilmek, oluşma halindeki yeni 
dünyada payımıza düşeni yapabilmek için her şeyden önce tekmil gücümüzle çalışıp 
öğrenmeye, bulmaya, yaratmaya mecburuz. Sebatlı çalışmanın sizlere başarı 
kapılarını açmakta olduğunu göreceksiniz.  

 

Sevgili Gençler:  

Bütün çabalarımız sizin içindir. Siz bugün ne iseniz vatan yarın o olacaktır. 
Memlekete yarını zindan etmek ya da, bir dünya cenneti olarak hazırlamak sizin 
elinizdedir. Bizler bize düşeni yapmak için çırpınıyoruz. Kalbinizden, ruhunuzdan 
ve kafanızdan yereceklerinizde ne kadar cömert olabilecek iseniz memleket ve 
insanlık da o ölçüde kazançlı olacaktır. Sizlerle övünüyoruz. Sizlere güveniyoruz. 
Güvendiğimiz için de uygarlık ailesindeki şerefli yetimizi alacağımız günün uzak 
olmadığına inanıyoruz. Yüreğimizde bu sarsılmaz inançla size yolunuzda başarılar 
diler, ailemize bu yıl katılan genç arkadaşlara hoş geldiniz derim. Yeni ders yılını 
üniversitemiz için uğurlu ve başarılı olması dilekleriyle açıyorum.  
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Prof. Dr. Cumhur FERMAN 

REKTÖR 

(1966-1969) 

 

18/06/1926 tarihinde, İstanbul’da doğdu. 1948 yılında, Siyasal Bilgiler 
Okulundan mezun oldu. 1950 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 
Doktorasını yapmıştır. 02/03/1949 tarihinde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
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1966-1967 ÖĞRETİM  YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Misafirlerimiz, Değerli Öğretim Üyelerimiz, Sevgili öğrenciler:  

 

Ankara Üniversitesi’nin 1966-1967 ders yılını açıyorum. Bu mutlu 
günümüze huzurlarıyla şeref veren güzide misafirlerimizi sevgi ve saygı ile 
selamlarım.  

Açılış töreninin verdiği imkandan faydalanarak üniversitemizin geçen ders 
yılı çalışmalarından kısaca söz açmak, sonra da, bu yıl gerçekleştirme azmi ve 
kararında olduğumuz işler hakkında bilgi vermek istiyorum.  

On bir fakülte, yedi yüksek okul, iki kolej ile çok sayıda enstitü ve diğer 
ilmi kuruluşlardan meydana gelen Ankara Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 20.000’e 
yaklaşmıştır. Üniversitemiz bin altı yüzü aşan öğretim kadrosu, dört yüze yakın idari 
personeli ve bütün imkanları ile 1965-1966 ders yılını da, öğrencilerini memleket 
ihtiyaçlarına cevap verecek kalite ve formasyonda yetiştirme hedefine yönelen 
eğitim politikasının uygulanması ile geçirmiştir.  

Öğrencilerimizin, özellikle boş zamanlarını değerlemek için kurulması 
kararlaştırılan Mediko-Sosyal Merkezimiz 19 Mart 1966’da ve ihtiyaca uygun bir 
binada resmen hizmete açılmıştır. Tıbbi ve sosyal bölümleri ihtiva eden merkezde, 
beş binden fazla öğrencimizin muayene ve tedavileri sağlanmış; merkezin göğüs 
dispanseri bölümünde öğrencilerimizin radyografik kontrolleri yapılmış; iki bin 
ciltlik bir  kütüphane ile okuma salonu, altı binden fazla öğrencimizin istifadesini 
mümkün kılmıştır.  

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemiz, gece öğrenimine başlayarak binden 
fazla lise mezunu gencimize yüksek öğrenim yapabilme imkan sağlamıştır.  

Fakülte ve yüksek okullarımızdan büyük bir kısmı, lisans ve doktora 
yönetmeliklerini değiştirerek bünyelerini, eğitim usullerini bu yeni yönetmelik 
esaslarına göre teşkilatlandırmışlardır.  

Eğitim Fakültemizin teşkilat kanunu çıkmış; böylece, üniversitemizin bu en 
genç ve kendisinden çok şey beklenilen fakültesi normal, sıhhatli çalışma 
imkanlarına kavuşturulmuştur  

Müspet ilimlerle uğraşan dört fakültemizin, kendi bünyelerinde FKB 
sınıfına sahip olmaları yolundaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu yıl 
Tıp ve Veteriner Fakültelerimizde FKB sınıflarına öğretime başlamaları imkan 
dahiline girmiştir. Bu çalışmaların, hem Fen Fakültemize temel bilimler için daha 
çok eleman yetiştirme, hem ilgili diğer dört fakülteye kendi ihtiyaçlarına daha uygun 
bir FKB öğrenimi yapma imkanı sağlama bakımından faydalı olacağı, 
memleketimizin şiddetle ihtiyaç duyduğu temel bilimler, Tıp, Eczacı, Ziraat ve 
Veterinerlik ihtisas dallarında daha çok eleman yetiştirilmesine imkan sağlayacağı 
inancındayız. Nitekim, bu sayede Tıp Fakültemizin  Tıp Fakültesi FKB sınıfı için 
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elli; Veteriner Fakültemizin de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi için yüz 
FKB öğrencisi alması mümkün olacaktır.  

Gerek müspet, gerekse manevi ilimler alanında matematik ve istatistik 
araştırma usullerine geniş ölçüde başvuran üniversitemizde elektronik bir hesap 
merkezine duyulan şiddetli ihtiyaç, geçen yıl mesut bir şekilde sonuçlandırılmış ve 
Fen Fakültesi’nde Ankara Üniversitesi Elektronik Hesap Merkezi’nin kurulması ve 
bu ders yılında hizmete girmesi imkan sağlanmıştır.  

Anadolu’muzda tarih boyunca kurulmuş çeşitli medeniyetleri ilmi açıdan 
tetkik ve bu konuda milletlerarası ilmi çalışma ve işbirliğini gerçekleştirmek için 
üniversitemize bağlı bir "Anadolu Medeniyetler Enstitüsü" kurulmuştur.  

Üniversitemiz İnşaat Müdürlüğü’nün başarılı çalışmaları, ilgili fakülte ve 
yüksek okul idarecilerinin üstün gayret ve alakaları sonunda geçen yıla ait yatırımlar 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, Tıp Fakültesi Morfoloji binasının, İlahiyat Fakültesi 
binasının, Dil ve  Tarih-Coğrafya Fakültesi kürsüler, kafeterya ve dershane 
bloğunun, Eczacılık Fakültesi laboratuar ve idare binasının, Fen Fakültesi laboratuar 
ve kürsüler bloğunun, Eğitim Fakültesi’ni de içine alan Hukuk Fakültesi ek 
inşaatının, Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Endüstri Bitkileri binalarının, Veteriner 
Fakültesi Küçük Hayvan Poliklinik binasının, Siyasal Bilgiler Fakültesi Amfiler 
bloğunun ve Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Yüksek 
okulu ile Toplum Hekimliği Enstitüsü bloklarının geçen yıl ve bu ders yılı hizmete 
girmeleri imkanı sağlanmıştır. Üniversitemiz için ayrı ayrı her biri bir değer olan bu 
bina ve tesisler içersinde, öğrencilerimizin 1966-1967 ders yılını daha rahat ve 
müsait şartlar içersinde geçireceklerini düşünmekle duyduğumuz bahtiyarlık 
gerçekten derindir. Uzun süreli inşaat ünitelerinin, geçen ders yılına düşen kısımları 
da gerçekleştirilmiştir. Tıp Fakültemizin Psikiyatri ve Göğüs Hastalıkları binaları, 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemizin Tiyatro tatbikat sahnesi ile dershane bloğu kaba 
inşaatı ve Kütüphane binası, Eczacılık Fakültesi kürsüler binası, Fen Fakültesi 
kürsüler kütüphanesi ile kafeterya bloğu, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu binası ile diğer bloklar kaba inşaatı, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın-Yayın Yüksek Okulu binası birinci kısım kaba inşaatına başarı ile 
devam edilmiştir; bu üniteler, gelecek ders yılı hizmete hazır hale getirileceklerdir.  

Üniversitemiz, her yıl olduğu gibi geçen yıl da öğretim üyelerinden bir 
kısmının daha ileri akademik kademelere erişmesiyle ve öğretim ailesine katılan 
elemanlarla yeni bir güç kazanmıştır.  

Geçen ders yılı içerisinde yirmi iki doçentimiz profesörlüğe, kırk beş 
asistanımız doçentliğe yükselmişlerdir; yeniden iki yüz yirmi bir gencimiz de 
asistanlık görevine atanmışlardır. Bu arada maalesef acı kayıplarımız da olmuş; 
değerli üç profesörümüz, bir okutmanımız, bir öğretim görevlisi üyemiz ebediyete 
intikal etmişlerdir. Aziz hatıraları önünde hürmet ve tazimle eğilirim.  

Geçen ders yılımız, çok sayıda ilmi araştırma ve istişare çalışmalarının 
yapılması ile geçmiştir. Üniversitemiz öğretim üyeleri, çeşitli yabancı memleketlerle 
memleketimiz arasındaki kültürel temaslarda ve milletlerarası kurumlardaki 
çalışmalarında mühim ve çok değerli hizmetler ifa etmişlerdir.  
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Üniversitemizin muhtelif fakülte ve yüksek okulları tarafından 1965-1966 
ders yılı içersinde milli ve milletlerarası ilmi kongre, konferans, seminer, yuvarlak 
masa ve sempozyum çalışmaları tertiplenmiştir. Bunlara ilave olarak, çok sayıda 
öğretim üyemiz yabancı memleketler üniversitelerinde ders, konferans vermek, 
seminerlere katılmak suretiyle gerçekten başarı sağlamışlardır. Üniversitemiz 
davetlisi olarak yurdumuza gelen yabancı öğretim üyelerinin çalışmaları da aynı 
şekilde memnuniyet verici olmuştur.  

Üniversitemizin yeni açılacak üniversite ve fakültelerin kuruluşlarıyla ilgili 
yardım ve işbirliği çalışmaları geçen yılda devam etmiştir. Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültemiz, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin; Veteriner 
Fakültemiz İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin; Tıp Fakültemiz de 
Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşlarına yardımcı olmuşlardır.  

Üniversitemizin geçen yıl gerçekleştirdiği Türkçe ve yabancı dildeki kitap 
ve dergi şeklindeki ilmi yayınları, özellikle muhteva ve taşıdıkları ilmi değer itibarı 
ile memnuniyet verici durumdadır.  

Böylece geçen ders yılı ile ilgili açıklamalarımı tamamlamış bulunuyorum. 
Müsaade buyurulursa, şimdi de bu yıl gerçekleştirme arzusunda olduğumuz 
konularda bilgi vereceğim.  

Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerleme konusunu köklü bir şekilde 
çözebilmek için ikinci beş yıllık plan döneminde gerçekleşmek üzere bir Ankara 
Üniversitesi sitesinin ön çalışmalarını tamamlayarak ilgili makamların tetkikine 
sunmuş bulunuyoruz. Merkezi bir üniversite kütüphanesini, her türlü spor tesislerini, 
öğrenci lokallerini, Mediko-Sosyal bina ve tesislerini, üniversite matbaası ile 
Rektörlük bürosunu ve öğrencilerimiz için lüzumlu diğer tesisleri ihtiva edecek olan 
bu sitenin gerçekleşmesi için lüzumlu proje çalışma hazırlıklarını yapmak üzere de 
1967 yılı bütçemizde gerekli ödenek teklifi yapılmış bulunmaktadır.  

Gerçek Türk Sanatları tarihi üzerindeki ilmi çalışmaları düzenlemek, Türk 
sanat ve kültürünü bütün dünyaya ilmi yollardan tanıtabilmek için üniversitemize 
bağlı olarak kurmağı düşündüğümüz "Türk Sanatları Tarihi Enstitüsü” ile ilgili 
hazırlıkları tamamlayıp faaliyete geçirmek arzusundayız.  

Ankara’mızın uygun bir yerinde açacağımız bir "Ankara Üniversitesi Satış 
Merkezi" yardımıyla üniversitemiz yayınları ile diğer çalışma mahsullerini daha 
elverişli şartlarla öğrencilerimizin ve ilgililerin istifadesine sunmak kararındayız. Bu 
satış merkezi yardımı ile üniversitemiz hakkında Türk kamu oyuna devamlı bilgi 
verme imkanını da sağlayacağımız inancındayız.  

Memleketimizin çeşitli sosyal ve ekonomik meselelerini müspet ilmin 
yardımı ile inceleyip ilmi çözüm yollarına varabilmeği kolaylaştırmak için 
üniversitemiz öğretim üye ve yardımcıları tarafından bu konularda yapılacak ilmi 
araştırma projelerini desteklemek için üniversitemize bağlı bir "Ekonomik ve Sosyal 
Bilimler Araştırma Merkezi”nin kurulmasındaki büyük fayda ve lüzuma inanıyoruz. 
Bu yolda da gerekli çalışmaları bitirip bahis konusu araştırma merkezini yeni ders 
yılında faaliyete geçirmek arzusundayız.  
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Bu ders yılı çalışmalarımızın mühim bir kısmını, yukarda da arz ettiğim 
gibi, bina ve tesislerimizin inşaatı ve planlanan zamanda hizmete girmeleri ile ilgili 
her türlü tedbirlerin uygulanması hususu teşkil edecektir.  

Buraya kadar yaptığım açıklamalar, üniversitemizce başarılı bir sonuca 
eriştirilen veya eriştirilmek üzere olan çalışmalarımız hakkında siz sayın 
misafirlerimize yeter bir bilgi vermiştir kanısındayım. Bu başarıları elde etmiş 
olmaktan öğretim üyesi, öğretim yardımcısı, öğrencisi ve idarecisiyle Ankara 
Üniversitesi iftihar duymaktadır. 

Ancak, bu güzel sonuçların alınmasında resmi ve özel kuruluşlarımızdan 
büyük yardım, destek ve anlayış görmüş bulunuyoruz. Bunu şükranla ifade ederken 
aynı yakın alaka, yardım ve anlayışın artan bir şekilde devam edeceğine inanıyor ve 
bu inançladır ki, çözüm bekleyen bazı problemlerimiz üzerinde bir kere daha 
durmak istiyorum.  

Öğrencilerimizin, boş zamanlarını değerlendirme ana dertleri yanında, burs, 
yurt ve kredi meseleleri çözüm beklemektedir. Üniversite öğretim üyeliği 
mesleğinin başlıca ve temel kaynağı olan üniversite asistanlığı, büyük mali 
güçlüklerle karşı karşıyadır. Bazı fakültelerimizin bazı dallarında asistanlık, diğer 
resmi ve özel kuruluşların ve hususile de Devlet eli ile ve Devlet parası ile kurulmuş 
olan bazı yüksek öğrenim kurumlarının rekabeti ile karşı karşıyadır. Bu bakımdan en 
büyük sıkıntıyı da hemen bütün bölümlerinde Fen Fakültemiz çekmektedir.  

Fakülte ve yüksek okullarımızın yayın tahsisatları yetersizdir. Bu yüzden, 
öğretim üye ve yardımcılarımızın ilmi eserlerinin basılması büyük ölçüde 
aksamaktadır.  

Üniversite öğretiminde lüzumlu kitap, alet ve sair öğretim araçlarının satın 
alınması için gerekli tahsisatın azlığı yanında, döviz ve gümrük formalitelerinin 
azameti yüzünden bazı fakültelerimiz mevcut tahsisatlarını dahi kullanma imkanını 
bulamamaktadır. 

Ziraat ve Veteriner Fakültelerimizin deneme çiftliklerine, müspet ilimlerle 
meşgul diğer Fakültelerimizin laboratuarlara olan ihtiyaçları bütün ciddiyetiyle 
devam etmektedir. Halen, iki Tıp Fakültemizin Dişçilik Yüksek Okulları ile Hukuk 
Fakültemizin Ceza Hukuku Uzmanlık Yüksek Okulu’nun; Siyasal Bilgiler 
Fakültemize bağlı Basın - Yayın Yüksek Okulu’nun; Veteriner Fakültemize bağlı 
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu’nun teşkilat 
kanunları çıkarılamadığı için bu yüksek öğrenim kurumlarımız normal bir çalışma 
düzenine kavuşamamışlardır.  

Tabi olduğumuz mali usuller, bütçe formülleri, satın alma ve ihale esasları, 
üniversitemizin rasyonel şekilde çalışmasını büyük ölçüde önlemekte, mevcut mali 
kaynaklardan azami istifadeyi imkansız kılmaktadır. Üniversite bütçelerimizdeki 
giderlerden büyük bir kısmının cari harcamalar şeklinde mütalaası ve bu çeşit 
giderlerdeki zaruri artışların büyük mukavemetle karşılaşması, “en verimli yatırım, 
eğitim için yapılan giderlerdir," gerçeğine de aykırı düşmektedir.  



 172 

Üniversitemizin tümü, mali güçlükler ve kadro imkansızlıkları dolayısıyla 
kaliteli idari personel tedarikinde; özellikle Tıp Fakültelerimiz vatandaş sağlığı için 
fevkalade lüzumlu teknik personel ve hemşire tedarik ve istihdamında güçlüklerle 
karşı karşıya bulunmaktadır.  

Esasen malumunuz olan bu dertleri tekrarlarken, bir kısmının çözümünün 
uzun vadeli tedbirlere bağlı bulunduğunu ve memleketimizin çok daha mühim ana 
problemleriyle yakından ilgili olduğunu biliyor ve kabul ediyoruz. Ancak, kısaca arz 
ettiğim bu dertlerin büyük bir kısmının, alınacak kısa vadeli tedbirlerle ve kolaylıkla 
çözülebileceğine, memleketimize munzam herhangi bir mali yük yüklemeyeceğine 
inanıyoruz. Bu inançladır ki, gerekli tedbirlerin süratle alınmasını ilgililerden 
bilhassa rica ediyoruz.  

Diğer yandan üniversitemiz problemlerinin bir kısmının çözümünde özel 
kurumların bağışlarıyla burs ve kredi yardımlarının büyük ölçüde yardımcı 
olacağına inanıyoruz. Bu konuda, esasen mevcut olan hayırlı teşebbüslerin arttığını 
ve sahasını genişlettiğini görmek, en samimi dileğimizdir.  

 

Sevgili üniversiteli gençler: 

Sözlerimi size hitap ederek bitirmek istiyorum. Sizler, maddi imkanları 
fevkalade sınırlı, buna karşılık evlatlarının iyi yetişmesi için her türlü fedakarlığı 
cömertçe gösteren bir milletin çocuklarısınız.  

Milletimize ve muhterem ailelerinize vereceğiniz en iyi karşılık, çok 
çalışmak, muvaffak olmak ve üniversitedeki yerlerinizin kısa zamanda sizi izleyen 
kardeşlerinize bırakmaktır. İlim ve teknolojinin her gün büyük bir hızla geliştiği, 
inanılması güç yenilikler getirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Feza ilmindeki gelişmeler, 
elektronik beyinlerin tekamülü, ikinci sanayi inkılabına vücut veren otomasyon 
cereyanı ve sibernetik ilmi, milletlerarası bir ilim yarışına yol açmış bulunmaktadır. 
Böyle bir ortamda yaşayan siz Aziz Türk gençlerinin başlıca görevi, bu ilim 
yarışında büyük milletimize layık olduğu yeri ve mevkii kazandırmaktır. Bunun için 
de fevkalade çok çalışmanızın gerektiğini asla unutmayınız. Muasır ilmin 
iktibasında, yabancı dil bilgisinin yerini ve taşıdığı hayati önemi daima hatırlayınız. 
Memleketimizin yüksek menfaatlerinin, ancak sağlam bir bilgi ve müspet ilim 
kafasıyla korunabileceğini biliniz. Çözüm bekleyen sayısız yurt probleminin sadece 
ve yalnızca müspet ilimle hallinin mümkün olduğunu asla kafanızdan çıkarmayınız.  

Şahıslar, hadiseler, ve müesseseler hakkında hüküm vermekte aceleci 
olmayınız; hükümlerinizde, ilim metodlarından ve objektif ölçülerden mutlaka 
yararlanınız. Birbirinizi seviniz ve sayınız.  

 

Aziz Türk Gençleri: 

Sizler, manevi değerleri fevkalade yüksek bir milletin evlatlarısınız. Ayrıca 
Atatürk gibi insanlık tarihinin en büyük önderlerinden birinin nesli olmak 
bahtiyarlık ve şerefine sahipsiniz. Onun hayatı, eserleri, düşünceleri sizler için, 
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başka hiç bir milletin çocuklarının sahip olmadığı yol göstericilerdir. Daima 
hatırlayınız ki, O, her sözünü sizler için söylemiştir, size güvenmiştir.  

 

Atatürk gençleri: 

Her birinizin ayrı ayrı üstün kabiliyetlere, yüksek karaktere ve büyük bir 
çalışma gücüne sahip olduğunuza inanıyoruz. Sizden beklediğimiz, elinizdeki 
imkanlardan en iyi şekilde faydalanmanız ve bu vasıflarınızı ispat etmenizdir.  

Önümüzdeki ders yılında ve bütün hayatınızda size saadetler ve başarılar 
dilerim.  
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1967-1968 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Misafirlerimiz, Değerli Öğretim Üye ve Yardımcılarımız, Sevgili 
Öğrenciler: 

 

Bütün mensupları için sağlık, saadet ve başarılarla dolu olması dileği ile 
Ankara Üniversitesi’nin 1967-1968 ders yılını açıyorum. Bu güzel günümüzü 
şereflendiren muhterem misafirlerimizi, üniversitemiz adına sevgi ve saygılarımla 
selamlarım. 

Geçmişte olduğu gibi bu yılda açılış günü münasebetiyle Ankara 
Üniversitesi’nin geçen ders yılı çalışmalarının kısa bir özetini yapmak, sonra da, 
önemli bulduğumuz meselelerimizi ve bunların çözümü ile ilgili görüşlerimizi 
açıklamak istiyorum. 

Fakülte sayısı on üçü bulan üniversitemizde halen beş yüksek okul, bir 
kolej ile çok sayıda enstitü, araştırma merkezi ve benzeri kuruluş mevcut 
bulunmaktadır. Öğrenci sayısı on dokuz bine varmış olan Ankara Üniversitesi’nin 
öğretim kadrosu iki bine yaklaşmış, idari personel sayısı ise, beş yüzü aşmıştır. 

Üniversitemiz öğrencilerinin, bilhassa koruyucu sağlık hizmetlerini yerine 
getirmek ve hususile de boş zamanlarını değerlemek için kurulmuş olan Mediko-
Sosyal Merkezimizin dahiliye, psikolojik danışma, diş ve göz servislerinde 9885 
öğrencimizin muayene ve tedavileri yapılmış, ilaçları verilmiştir. Ayrıca, göğüs 
hastalıkları bölümünde 11.200 öğrencimiz radyografik testten geçirilmek suretiyle 
kontrole tabi tutulmuştur. Mediko-Sosyal Merkezimiz, iki bin ciltlik bir kitaplık ve 
okuma salonları ile 7500 öğrencimizin istifadesini mümkün kılmıştır. 

Üniversitemiz İnşaat Müdürlüğü’nün geçen yıl çalışmaları başarılı 
olmuştur. İlgili idarecilerin de çok yakın alaka ve gayretleri ile gerçekleştirilen bu 
başarı sayesinde yatırım bütçemizle öngörülen hedeflere erişilmesi imkanları 
sağlanmıştır. Bu cümleden olarak, Fen ve Eczacılık Fakültelerimizin bulundukları 
yerde ve takriben 370 bin metre karelik bir sahada öğrencilerimizin boş zamanlarını 
değerleme maksadıyla ve ikinci beş yıllık plan döneminde gerçekleştirilmesi 
öngörülen Ankara Üniversitesi sitesinin proje çalışmaları tamamlanmıştır. Gelecek 
yıl bütçesine bu proje ile ilgili uygulamaları için gerekli yatırım tahsisatı da devletçe 
sağlanmıştır. Çok yakında düzenlenecek bir sergi ile maket ve planları kamu oyunun 
bilgisine sunulacak olan bu tesisler arasında, öğrencilerimizin şiddetle ihtiyacı 
bulunan kafeterya, kantin, lokal, merkezi bir kitaplık ve okuma salonları, her türlü 
spor tesisleri, müzik ve konser salonları ile Mediko-Sosyal binası ve lüzumlu diğer 
tesisler yer almaktadır. Bu projenin gerçekleşmesi halinde, öğrencilerimizin layık 
bulundukları modern tesislere kavuşacağını, bugün kendilerini üzen çeşitli 
güçlüklerin kökünden çözüleceğini düşünmek, hepimize haklı bir sevinç ve gurur 
vermektedir. 
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Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro tatbikat sahnesi; Eczacılık 
Fakültesi B bloğu kaba inşaatı; Eğitim Fakültesi tadil ve büyük tamir işleri; İlahiyat 
Fakültesi bahçe tanzimi ve duvar inşaatı ile diğer tamir ve tadil çalışmaları; Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu ikmal inşaatı ile diğer tamirat işleri; 
Veteriner Fakültesi Viroloji ve Hayvan Besleme Kürsüsü binaları ile kalorifer 
tesisleri ve krematoryum inşaatı; Ziraat Fakültesi Zirai Kuvvet Makineleri Kürsüsü 
inşaatı ile beş yüz kişilik amfi ve diğer tamirat işleri; Tıp Fakültemizin 1200 yataklı 
hastane proje çalışmaları ve diğer inşaat işleri aksamadan yürütülmüş, bu sayede bir 
kısmının hemen, bir kısmının da mali yıl sonundan önce hizmete açılması imkanı 
sağlanmıştır. 

Üniversitemiz yatırım işlerine ait açıklamalarımı, bu konudaki başarının 
gerçek sahiplerini Fakültelerimiz dekanlarının teşkil ettiğini; İnşaat Müdürlüğümüz 
değerli elemanlarının ancak dekan arkadaşlarımın üstün gayret, destek ve alakaları 
sayesinde rahat çalışma imkanına kavuştuklarını bir kere daha ifade ve teyit ile 
kendilerine şükranlarımı sunarak tamamlamak istiyorum. 

Geçen yıl içerisinde yirmi doçentimiz profesörlüğe, kırk yedi doktor 
asistanımız doçentliğe yükselmişler; yeniden 129 değerli gencimiz de asistanlık 
görevine atanmışlardır. Böylece, üyelerinden bir kısmının daha ilen akademik 
kademelere erişmesi ve yeni elemanların katılmasıyla güç kazanan üniversitemiz 
öğretim ailesi, Prof. Dr. Yavuz Abadan, Prof. Dr. Bedi Ziya Egemen, Doç. Dr. 
Kenan Kayır ve Asistan Dr. Aytekin Yakar’ın ebediyete intikalleri ile büyük bir 
kayba uğramıştır. Kendilerinin aziz hatıraları önünde hürmet ve tazimle eğilirim. 

Üniversitemiz için geçen ders yılı ilmi araştırma, yayın ve diğer ilmi 
faaliyetler bakımından başarılı geçmiştir. Öğretim üye ve yardımcılarımız tarafından 
yürütülen araştırma çalışmaları, gerek sayı, gerekse muhteva itibariyle takdir ve 
tebrike şayan bir durum arz etmiştir. 

Türkçe ve yabancı ilim dillerinde yayınlanan kitap, dergi ve yayınlar da 
memnuniyet verici durumdadır. 

Yine Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının katılmış 
bulundukları milli ve milletlerarası ilmi kongre ve konferanslarla seminer ve 
sempozyum çalışmalarında sağladıkları başarılar gerçekten yüz ağartıcıdır. 

Çok sayıda öğretim üye ve yardımcılarımızın yabancı memleketler 
üniversitelerinde verdikleri ders ve konferanslarla katıldıkları seminerlerde 
kazandıkları başarı, Ankara Üniversitemizin yabancı ilim dünyasındaki muteber 
mevkiine yeni katkılarda bulunmuştur. 

Çeşitli fakülte, yüksek okul ve enstitülerimiz ile araştırma merkezlerimizin 
yabancı memleketler üniversitelerinin mümasil kuruluşları ile devam ettirdikleri 
karşılıklı ilmi işbirliği ve mübadele çalışmaları, teknik yardım faaliyetleri geçen 
yılda başarılı ve verimli olmuştur. Ziraat Fakültemizin Göttingen Georg August 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültemizin Batı Berlin Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi ile yapmış oldukları karşılıklı ilmi işbirliği ve teknik yardım 
anlaşmaları, bu yoldaki çalışmaların başarılı iki örneğidir. 
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Üniversitemizin, yeni açılacak üniversitelerle fakültelere yardım 
konusundaki çalışmaları, geçen ders yılı olağanüstü bir gelişme göstermiştir. 
Üniversitemize bağlı olarak Diyarbakır’da açılan Diyarbakır Tıp Fakültemiz, 
Adana’da açtığımız Adana Ziraat Fakültesi ile Elazığ’da kurduğumuz Elazığ 
Veteriner Fakültemiz izlemiş bulunuyor. Bu yeni üç fakültemizin kuruluşu ve 
gelişmesi sorumluluğunu üzerlerine almış bulunan Ankara Tıp, Ziraat ve Veteriner 
Fakültelerimiz değerli mensuplarına bilhassa teşekkür etmek isterim. Bu konuda 
dileğimiz, üç yeni fakültemizin süratle gelişerek bulundukları yurt köşelerinde 
kurulacak genç üniversitelerin çekirdeğini teşkil etmeleridir. 

Geçen ders yılı, Ankara Üniversitesi için çok sayıda kanun tasarısının 
hazırlanarak yetkili makamlara sunulması konusunda kesif bir çalışma ile geçmiştir. 
“Üniversite Personel Kanunu Tasarısı” ile “Üniversiteler Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ilave edilmesine dair 
kanun tasarısı” gibi bütün özerk üniversiteleri ilgilendiren müşterek ana kanunlar 
yanında müspet ilimlerle meşgul dört fakültemizin kendi bünyelerinde FKB 
öğrenimini mümkün kılacak tasarı, evvelce kurulmuş yüksek okullarımızın teşkilat 
ve tahsisat kanun tasarıları, Ankara Üniversitesi kadro kanununa ek kadrolar kanun 
tasarısı, Diyarbakır Tıp, Adana Ziraat ve Elazığ Veteriner Fakülteleri’nin teşkilat ve 
tahsisat kanun tasarıları, Tıp Fakültemizde Full-Time çalışmayı imkan dahiline 
sokacak döner sermaye kanun tasarısı gibi münhasıran Ankara Üniversitesi’ni 
ilgilendiren kanun tasarılarını da örnek olarak verebilirim. 

Üniversitemiz öğretim üye, yardımcı ve idari personeli ile sair 
hizmetlilerini çok yakından ilgilendiren sağlık sandığı konusu üzerinde, büyük bir 
hassasiyetle durulmuş, etraflı çalışmalar yapılmıştır. Neticede, konunun kanun yolu 
ile çözümünün en uygun şekil olduğunda görüş birliğine varılmış, bu maksadın 
sağlanması için de, üniversitemizin teklifi ile “Üniversiteler Kanunu’nun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ilave edilmesine dair 
kanun tasarısı”na özel bir madde ilave edilmiştir. 

Sadece üniversitemizi ilgilendiren ve başlıcalarını biraz önce zikrettiğim 
tasarılardan yalnız Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu ile Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Teşkilat Kanunu tasarıları kanunlaşmıştır. 

 

Sayın dinleyicilerim: 

Buraya kadar yapmağa çalıştığım açıklamalarla üniversitemizin geçen bir 
yıllık faaliyetlerinin çok kısa bir özetini vermiş bulunuyorum. Sonuç, başarılıdır. 
Bundan dolayı da haklı olarak gurur duyuyoruz. Ankara Üniversitesi, 1 Kasım 1966 
ile 1 Kasım 1967 tarihleri arasında çok şeyler yapmış, çok işler başarmıştır. Ancak 
bu, bazı güçlüklerimizin bulunmadığı, bir diğer deyimle, önümüzdeki yıla 
çözümlenmemiş problem kalmadığı anlamına gelmez. Aksine, önce özerk 
üniversiteler sonra da Ankara Üniversitesi olarak çok ciddi bazı problemlerimiz 
vardır; bunlar, bütün çalışmalarımıza rağmen kısmen veya tamamen 
çözümlenmemiş olarak önümüzdeki ders yılına intikal etmiş bulunmaktadır. 
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Geçen yıl da arz ettiğim gibi, bu problemlerden bir kısmının çözümünün 
uzun vadeli tedbirlere bağlı bulunduğunu ve memleketimizin mühim ana davaları ile 
yakından ilgili olduğunu biliyor ve kabul ediyoruz. Ancak, birazdan ve sadece en 
mühimlerini arz edeceğim bu dertlerin büyük bir kısmının da alınacak kısa vadeli 
tedbirlerle ve kolaylıkla çözülebileceğine samimi olarak inanıyoruz. 

Üniversite öğretim üyeliği mesleğinin başlıca kaynağı ve gelecek 
bakımından yegane teminatı olan üniversite asistanlığı müessesesinin maruz 
bulunduğu ciddi mali güçlükler, üzülerek söyleyeyim, geçen yıl da 
halledilememiştir. Halen bazı fakültelerimizin bütün dallarında, bazılarının da bir 
kısım şubelerinde asistan bulma imkanı hemen hemen kalmamıştır. Sayıları, her gün 
büyük bir hızla artan çeşitli devlet kuruluşları ile özel teşekküllerin büyük rekabeti 
karşısında bilhassa Fen Fakültemiz ile Tıp Fakültemizin klinik öncesi dalları çok 
büyük bir sıkıntı içerisindedir. Özerk üniversitelerin bu konudaki en büyük 
üzüntüleri, bilhassa devlet eliyle ve devlet parası ile kurulmuş bazı yüksek öğrenim 
kuruluşları ve yeni üniversiteler karşısındaki fırsat müsavatsızlığıdır. 

Bugün özerk üniversiteler olarak bizim asistanlarımıza sağlayabildiğimiz 
mali imkanların 5-6 mislini, bir diğer devlet üniversitesi kolaylıkla verebilmektedir. 

Özerk üniversiteler, uzun ve çok şerefli geçmişleri olan, bugün de bilhassa 
yeni kurulan üniversite ve yüksek okulların muhtaç bulundukları öğretim kadrosunu 
büyük ölçüde sağlayan ana, temel müesseselerdir. Asistanlık müessesesinin, içinde 
bulunduğu çıkmazdan kurtulması, böylece yeni üniversitelerin geleceğini de teminat 
altına almış olacaktır. 

Aynı durum, akademik kariyerinin ileri kademelerdeki mensupları ile idari 
personelin, teknik ve sağlık elemanları için de bahis konusudur. Esasen mevcut olan 
büyük farklılık ve eşitsizlikler, geçen yıl devlet eliyle kurulan yeni yüksek öğrenim 
kurumları karşısında daha da artmış ve şiddetlenmiştir. 

Devlet üniversiteleri arasında yaratılmış olan bu farklı durum, üzülerek 
söyleyelim, özerk üniversitelerin bütün mensupları arasında çok haklı bir üzüntüye 
ve huzursuzluğa sebep olmaktadır. Bu üzüntü ve huzursuzluk, geçen yıl, bilhassa 
artmış durumdadır. 

Geçen yıl da belirttiğim gibi halen tabi bulunduğumuz mali mevzuat, bütçe 
usulleri, satın alma ve ihale esasları, hem kaynaklarımızın büyük ölçüde israfına yol 
açmakta, hem de üniversitemizin en uygun şekilde idaresini güçleştirmektedir. 
Mevcut sistemde, üniversitelerin gelişmesini büyük ölçüde engelleyen husus, 
lüzumlu kaynakları bulmaktan ziyade bu kaynakların kullanılmasındaki güçlük ve 
irrasyonellikte kendini göstermektedir. 

Üniversitemizin, diğer özerk üniversitelerle müşterek ciddi meseleleri 
arasında araştırma ve yayın için gerekli kaynaklardaki kifayetsizlik, lüzumlu öğretim 
alet ve sair araçlarının satın alınması için ödenek yetersizliği, tabi tutulduğumuz 
döviz ve gümrük formaliteleri yüzünden mevcut tahsisatı dahi kullanamama gibi 
mühim problemleri de zikretmek isterim. 

İşte, gerek yukarda arz ettiğim, gerekse sizleri daha fazla yormamak için 
sözünü edemediğim diğer meselelerin çözümü için evvelce bahsettiğim iki ana 
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kanun tasarısı ile üniversitemize ait diğer tasarıların en kısa zamanda 
kanunlaşmaları, bize yegane hal yolu olarak görülmektedir. 

“Üniversiteler Personel Kanunu Tasarısı ile Üniversiteler Kanunu’nun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ilave edilmesine dair 
kanun tasarısı”nın bir an önce kanunlaşmaları, devlet üniversiteleri arasındaki farklı 
muamelelere son verme ve özerk üniversitelerde huzuru bir an önce sağlama 
bakımından fevkalade zaruri ve hayati işlemler olarak görülmektedir. 

 

Değerli Öğretim Üyelerimiz: 

Konuşmamı bitirmeden önce üniversitemizin siz muhterem mensuplarına 
da hitap etmek istiyorum. Malumunuz olduğu gibi gösterilen büyük itimat ve 
teveccühten kuvvet alarak ifaya çalıştığım Rektörlük görevi sona ermek üzeredir. İki 
yıllık hizmet süresi içerisinde, hiçbir art düşüncenin esin olmaksızın, üniversite 
öğretim üyelik vekar ve haysiyetini her şeyin üstünde tutarak, sadece ve yalnızca 
Ankara Üniversitesi için, bu büyük irfan ocağının ilerlemesi gayesiyle samimiyetle 
ve inanarak çalıştım. Karar ve icraatımda yalnız kanunların ve vicdanımın sesine 
uydum. Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu sayın üyelerinden daima büyük 
yardım ve destek gördüm. Huzurunuzda kendilerine teşekkürlerimi ve en derin 
saygılarımı sunarım. Görevimin şerefli ağırlığını, başta Genel Sekreterimiz olmak 
üzere bütün rektörlük mensubu değerli mesai arkadaşlarımın yorulmaz çalışkanlığı, 
vefalı işbirliği büyük ölçüde azalttı. Kendilerine teşekkür ve sevgilerimi sunarım. 

 

Aziz gençler: 

Sözlerimi, size hitap ederek bitireceğim. Bu yıl aramıza katılan ve sayıları 
dört bine yaklaşan yeni öğrencilerimizi en iyi dileklerle kutlar, kendilerine üniversite 
öğrenimleri süresince de üstün başarılar dilerim. 

Milletler arasındaki ilim ve teknoloji yarışması, geçen yıl da artan bir hızla 
devam etti. Yine geçen yıl insanlık, çeşitli problemlerin çözümünde müspet ilmin ve 
ilim metodlarının başarılı şekilde uygulanmasına şahit oldu. 

Medeni dünyadaki yerini çoktan almış bulunan memleketimizin de çözüm 
bekleyen çok sayıda meseleleri  vardır ve olacaktır. Atatürk, Cumhuriyetimizi 
emanet ettiği siz Türk gençlerine, memleket meselelerinin çözümünde başvurmanız 
gereken yolu, göstermiştir. O büyük insan, sahibi olduğunuz yüksek manevi 
değerlen müspet ilimle tamamladığınızda başaramayacağınız hiçbir zorluk 
bulunmadığını, aşamayacağınız hiçbir engelin olmadığını, size bizzat kendi hayatı 
ve yaptıkları ile ispat etmiştir. 

 

Sevgili gençler: 

Üniversite, müspet ilmin, objektif düşüncenin, müsamaha ve hoş 
görürlüğün en iyi öğrenilmesi, en iyi tatbik edilmesi gereken kutsal bir yerdir. 
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Üniversitede öğretim yapan gençler, hükümlerinde, kanaatlerinde objektif olan, 
karşısındakinin fikirlerine hürmet etmesini bilen, fikre fikirle mukabele eden ve 
meseleler hakkında arada mevcut görüş ayrılıkları ne kadar derin olursa olsun 
karşısındakini sevebilen, sayabilen kimselerdir. 

Üniversite öğrenimini, hiçbir zaman çalışmanın sonu değildir. Orada, 
gayeye giden en kısa ve en emin yol, yani metotlu çalışma öğrenilir. 

Üniversiteli gençler olarak öğreniminiz süresince elde edeceğiniz bu 
çalışma alışkanlığını ve geliştireceğiniz manevi değerlen, hayata atıldığınız zaman 
dağılacağınız yurt köşelerine, sorumluluk yükleneceğiniz her kuruluşa 
götüreceksiniz. Böylece, üniversite öğreniminin asıl gayesi olan hür düşüncenin, 
fikre saygının, metotlu çalışmanın öğreticisi ve uygulayıcısı olacaksınız. 

Size inanıyoruz ve güveniyoruz; milletlerarası ilim ve teknoloji 
yarışmasında ve yurt kalkınmasında milletimize layık evlatlar olarak yüzümüzü ak 
çıkaracağınızdan asla şüphemiz yoktur. 

Yeni ders yılının ve bütün hayatınızın sonsuz başarı ve saadetlerle dolu 
olmasını dilerim. 
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1968-1969 ÖĞRENİM  YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

     

Sayın Misafirlerimiz, Değerli Öğretim Üye ve Sevgili Öğrenciler, 
Yardımcılarımız: 

 

Yeni ders yılını, hepimiz için başarılı olması dileği ile açıyorum. Açılış 
törenimizi huzurlarıyla şereflendiren misafirlerimize teşekkür ve saygılarımı 
sunarım.  

Bildiğiniz gibi, aralarında memleketimizin de bulunduğu yirmiden fazla 
ülkede, üniversiteler geniş ölçüde olaylara sahne olmuşlardır. Sosyal, kültürel ve 
politik bünyeleri farklı, ekonomik gelişme seviyeleri değişik çeşitli memleketlerdeki 
bu üniversite olaylarında, müşterek ve köklü bazı ana sebepler yanında her 
memleketin kendine has özel bazı faktörlerin rolü olduğu da bir gerçektir. 

XX. asrın ikinci yarısını karakterize eden başlıca özellik, modern ilim ve 
teknolojide kaydedilen baş döndürücü ilerleme ve bu ilerlemenin toplumlar 
üzerindeki derin tesirleridir.  

Modern ilim ve teknolojideki bu büyük gelişmeye vücut veren, onun, 
toplum hayatı üzerindeki tesirlerini araştırıp çözüm yollan bulan, her şeyden önce 
yeter sayıda ve nitelikte yetişmiş insan gücüdür. Bu insan gücünü sağlayan başlıca 
kaynak da, tüm eğitim kuruluşları ve bunlar içinde eğitim ve araştırma imkanları ile 
bilhassa üniversitelerdir. Günümüzde üniversitelerin temel problemi, hizmetinde 
çalıştıkları ülkenin, modern ilim ve teknolojideki çok hızlı gelişmeye ayak 
uydurabilmesi için gerekli kalifiye insan gücünü yetiştirecek yeterlikte olma 
meselesidir.  

Modern ilmin ve teknolojik gelişmenin ortaya koyduğu gerçek, 
üniversitelerin bu konudaki yeterliği ile memleketlerin gelecekleri ve bekaları 
arasındaki çok yakın ilgidir.  

Bütün dava, üniversiteleri, böyle bir gelişmeye ayak uyduracak araştırma ve 
eğitim imkanları ile teçhiz edebilme noktasında toplanmaktadır. Bu da, devletçe 
memleket çapında kısa ve uzun vadeli tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.  

Bütün bu nedenler dolayısıyladır ki, üniversite olaylarını, sadece ve 
yalnızca bir üniversite sorunu olarak ele almak ve çözüm yolu aramak, hatalı bir 
düşünüş tarzı olacaktır. Gerçekte konu, memleketin bütününü ilgilendiren bir 
genişlik içersinde mütalaa edilmek; uzun vadeli bir genel eğitim meselesi olarak 
devletçe ele alınmak durumundadır.  

Üniversite olayları, geçen öğretim yılı sonlarında üniversitemizde de 
öğrenci hareketleri şeklinde başlamış, gençlerimiz, esası, daha mükemmel bir 
şekilde yetişip geleceğe daha iyi hazırlanmak arzusu olan bazı isteklerde 
bulunmuşlardır. Öğretim üyelerimizce takdire layık bir anlayış ve hoşgörü ile 
karşılanan bu isteklerden bir kısmının gerçekleşmesi, üniversitemizin; diğerlerinin 
tahakkuku ise, devletin gücü ve imkanları dahilinde görülmüştür.  
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Geçen Haziran’da başlayan olayları bu şekilde değerleyen üniversitemiz, 
alınması gerekli tedbirlerden öğretimle ilgili olanlarını, yani lisans ve doktora 
yönetmeliklerindeki değişiklikleri, fakülteler yetkili organları ile Senato seviyesinde 
karara bağlayarak Temmuz ayı içersinde yürürlüğe koymuştur. Öğretimle ilgili diğer 
konularla araştırma mevzuundaki temel sorunlar, Üniversitemiz Senatosu’nca 
Haziran ayı içersinde görevlendirilen yedi ihtisas komisyonu tarafından incelenmiş, 
getirilen tekliflerden büyük bir kısmı Senato’da Temmuz ayı içersinde karara 
bağlanmıştır. Bu kararlar, bir kitap halinde yayınlanarak kamu oyunun, yetkili 
makamları ve bütün ilgililerin bilgi ve tetkikine sunulmuştur.  

Üniversite sorunlarının çözümünde müşterek söz sahibi olma prensibini, 
Üniversitemiz Senatosu son oturumunda eşit sayıda profesör, doçent, asistan ve 
öğrenci temsilcilerinden kurulmasına karar verdiği "Fakülte" ve "Üniversite" karma 
kurulları aracılığı ile gerçekleştirmeyi öngörmüş durumdadır.  

Fakülteler yetkili organlarında halen müzakereleri tamamlanmak üzere olan 
diğer temel mevzulardaki kararlarda, en geç bu ay sonuna kadar kesin şeklini alacak 
ve yine ayrı bir kitap halinde kamu oyuna, yetkili makamlara ve bütün ilgililere 
sunulacaktır.  

Üniversiteler de, kamu hizmeti gören diğer kuruluşlar gibi beşeri ve maddi 
unsurların birleşmesiyle oluşmuşlardır. Üniversitelerin beşeri yapısını öğretim 
üyeleri, öğretim yardımcıları, yöneticiler ve öğrenciler teşkil eder. Aynı kuruluşun 
parçaları demek olan öğretim üyeleri, yardımcılar, yöneticiler ve öğrenciler bir 
bütündür, bir küldür. Bunlardan birini, diğerlerinden ayrı düşünmeye imkan yoktur. 
Üniversitelerimizin, dolayısıyla de memleketimizin geleceğinin teminatı, geniş 
ölçüde bu gruplar arasındaki karşılıklı saygının, sevginin, güven ve işbirliğinin 
devamına bağlıdır. Ayrı menfaat gruplarının haklarını isteme de ve alma da 
kullandıkları veya kullanmayı düşündükleri metodlar, üniversiteler için 
düşünülemez. Düşünüldüğü veya uygulandığı takdirde de, bundan bütünü ile 
üniversite ve tabiatı ile de bütün memleket büyük ölçüde zarar görür. Üniversite 
mensubu olan herkes, öğretim üyesi, öğretim yardımcısı, yönetici ve öğrenci olarak 
fikre fikirle mukabele etmeyi, karşı fikirdekilere saygılı olmayı, hakkını, kanun 
yoluyla ve hukuk düzeni içersinde almağı bilmelidir.  

Türkiye’mizin gelecekteki yetişmiş insan gücü olan bugünkü üniversite 
gençliğinin, memleketin mevcut imkanlarının en rasyonel şekilde kullanılması 
suretiyle çok daha elverişli burs, yurt, kredi ve boş zamanlarını değerlendirme 
şartlarına kavuşturulmasının önemini kabul ettiğimiz içindir ki, devletçe bu konuda 
alınacak her türlü tedbiri memnunlukla karşılayacağız. Üniversitemiz de bu arada 
öğrencilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılama çalışmaları içerisindedir. Geçen 
yılki konuşmamda projelerinin tamamlandığını bildirdiğim Ankara Üniversitesi 
sitesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. 370 bin metrekarelik bir alanı 
kaplayan bu sitede, öğrencilerimiz için yurt, kantin, kafeterya, lokal, merkezi 
kitaplık ve okuma salonu, açık ve kapalı spor tesisleri, müzik ve konferans salonu ile 
diğer sosyal tesisler yer almaktadır.  

Yine geçen yılki açılış konuşmamda üzerinde bilhassa ve ısrarla durduğum 
ve son rektörler toplantısı münasebetiyle yayınlanmış bulunan bildiride bütün Türk 
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üniversitelerinin de ittifak ettikleri konu, üniversite asistanlarının mali durumlarının 
en kısa zamanda düzeltilmesi arzusudur. Çözümü, devletin yetkisine giren bu 
fevkalade hayati meselenin, halen Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu’nda 
bulunan tasarının bir an önce kanunlaşması ile hallinin, en isabetli yol olduğunda 
bütün üniversiteler hemfikirdirler.  

 

Sevgili gençler:  

Sizler, hızla gelişen bir dünyada son derece önemli coğrafi ve politik bir 
yere sahip ve bu gelişmeye mutlaka ayak uydurması gereken bir memleketin 
çocuklarısınız. Ayrıca, sizlere sağlanan yüksek tahsil imkanlarından faydalanmak 
için üniversiteyi bir an önce bitirmenizi bekleyen kardeşlerinizin mesuliyetini de 
taşıyorsunuz.  

Maddi imkanlarınız gayet sınırlı, işiniz güçtür. Fakat, güç işi başarmanın 
şerefi ve mutluluğu daha yüksektir. Esasen siz, maddi imkansızlıkları telafi edecek 
manevi üstünlüklere sahipsiniz. Muhterem aileleriniz, sizler için her türlü fedakarlığı 
yapmaktadır.  

En büyük imkansızlıklar içinde en büyük zaferi kazanmış, en zengin ve 
iftihar edilecek geçmişe sahip bir milletin çocuklarısınız.  

Çalışmanın, azmin, ileri görüşün, inanışın mucizeler yarattığını dünyaya 
öğreten Atatürk'ün neslisiniz. O'nun hayatı, eserleri, düşünceleri sizler için başka hiç 
bir milletin çocuklarının sahip olmadığı yol göstericilerdir. Bütün bunlar, elinizdeki 
imkanlardan en iyi şekilde faydalanmanızı ve üstün vasıflarınızı ispat etmenizi 
mümkün kılacaktır.  

Yeni ders yılında ve bütün hayatınızda size saadetler ve başarılar dilerim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 183

 

 

Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ 

REKTÖR 

(1969-1980) 

 

1328 yılında Kırcaali’de doğdu. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. 1935 yılında Edirne Erkek Öğretmen 
Okulunda göreve başladı. 30/04/1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi İlmi Yardımcılığına, 30/11/1944 tarihinde Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Asistanlık kadrosuna, 21/06/1946 yılında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doçentlik kadrosuna, 13/05/1954 
yılında da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlük 
kadrosuna atanmıştır. 1969-1980 yılları arasında 11 yıl Rektörlük yapmıştır. 
10/12/1981 yılında emekli olmuştur. 
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1969-1970 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

  

Sayın Bakanlar, Sayın Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri ve 
Yardımcılarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,  

 

1969-1970 öğretim yılını sağlık içinde başarılı olması dileğiyle açıyorum. 
Üniversitelerin açılış törenleri, yıl dönümü törenleri gönülleri güzel ideallere bağlı 
insanlara yeni bir hız imkanı, istikbale güvenle bakmanın rahatlığını sağlar. 
Üniversite sadece öğretim ve araştırma yapan, bunların metodlarını öğreten bir 
müessese değildir. O, aynı zamanda, mazide kazanılan bilgi ve tecrübeleri yeniden 
tetkik süzgecinden geçirmek suretiyle bir millet hayatının geleceğini etkileyen bir 
ocaktır. Burada toplanan bilginler fikir hayatımızın yönünü tayin eden yolu gösterir. 
Memleketin, dünyanın her çeşit meselesi tarihteki tekamülünün seyri içinde maziyi 
istikbale bağlayan bu köprüde derinliğine ve genişliğine incelenir. Üniversite, 
öğretim ve inceleme konularına çeşitli sorunlara dar açıdan bakmayan müesseselerin 
en esaslı olanıdır. Bu bakımdan "şekli" olan her görüş ve tutumun karşısındadır. 
Aklın, bilginin mümessilleri kabiliyet, tecrübe ve metodlarının sağlamlığı ölçüsünde 
mensubu bulundukları milletin istikbaline yön vermeyi gaye edinirler. Milletlerin 
yükselmesinde, memleketlerin kalkınmasında en büyük paya sahip çıkarlar. Mağara 
hayatından ilk madenler çağına erişebilmek için binlerce yıl geçmiş, fakat, 
insanoğlu, insanlığın en büyük icadı olan yazıyı zamanımızdan 5000 sene önce icat 
etmiş, bugün de feza ve nükleer araştırma çağına girmiştir. Çağlar zamanımıza 
yaklaştıkça göz kamaştırıcı bir süratle birinden diğerine intikal etmekte, aradaki 
boşluk çok daralmaktadır.  

İşte bu noktada üniversite görevlerinin en büyüğüne, çağa ayak uydurmak 
mesuliyetine sahip çıkmak zorundadır. Üniversitemizin bu ilerlemeye uyabilmesi, 
ilmi tekamüle katkıda bulunabilmesi için imkanların arttırılması lazımdır.  

Bugün bilginlerin büyük çoğunluğu, üniversiteler, öğrenciler, politikacılar, 
devlet adamları üniversitenin istikbalini tayin edecek sorunların münakaşasıyla 
meşguldürler. Yalnız, hemen burada ilave edelim ki bugüne kadar hiçbir devirde 
üniversite sorunları böylesine uluslararası ortak bir problem haline gelmemişti. 
Memleketimiz bu tesirden uzak kalamazdı. Bir şehirde üç ayrı kanuna bağlı üç 
devlet üniversitesi kendisini bu ortamın tam içinde buldu.  

Konuya sahip çıkan Ankara Üniversitesi Senatosu yoğun bir çalışma ile 
14.4.1969 tarihinde "Reform Tasarısı" adını verdiği tasarıyı ve genel gerekçesini 
Milli Eğitim Bakanlığı’na sundu. Tasarının detayına girmeksizin en önemli noktaları 
üstünde kısaca durmak istiyorum:  

1- Öğretim Üyeleri’nin tayin işlerini, üniversite organlarının takdir ve 
kararları uyarınca yönetilmesi gereken işleri, Hükümet karar ve denetimine bağlı 
olmaktan çıkarmak. 

2- Üniversiteye mali özerklik tanımak; Anayasanın 10. maddesindeki 
bilimsel ve idari özerklik tabirlerinde mali kelimesinin yokluğu üniversitemizi 
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bundan yoksun bırakmamalıdır. Mali hükümler uygulama ile sabittir ki üniversitenin 
ilmi ve idari özerkliğine müessirdir. Burada istenilen değişiklik diğer üniversitelere 
sağlanan mali imkan ve kolaylıkların ana üniversiteye de tanınmasıdır. Eşitsizlik her 
devir ve halde huzursuzluk konusudur; hele bilim ve araştırma müesseselerinde 
hiçbir yerde olumlu karşılanmamıştır. Denetimi kuvvetli bir mali özerklik dinamik 
bir üniversite geliştirir.  

3- Öğrencilerin yönetime katılmaları konusu: bu, henüz hiçbir memlekette 
istenildiği şekilde bir karara bağlanmış değildir. Üniversitemiz bu konuda bir rapor 
hazırlamıştır. Şimdilik, bu sorunun üniversite, fakülte ve yüksek okul karma 
kurulları sistemi içinde çözümlenmesine çalışılmaktadır. Öğrencilerin yönetimde söz 
ve oy sahibi olması kanun değişikliklerinin yapılmasına bağlıdır.  

4- Reform tasarımızın en önemli konularından bin "Tam Gün Çalışma"dır. 
Bugün reform memleketlerin şartlarına, üniversitelerin bünyelerine göre değişik 
şekillerde kendisini göstermektedir. Esasen, reform daimi bir harekettir; şartlara 
bağlı kalarak sosyal ve ilmi hadiselerin akışına, gelişmesine paralel olarak tatbik 
yolunu bulur. Üniversite reformlarının bir defada yapılıp bitirilebileceğini 
düşünmek, üniversiter anlayışla bağdaştırılamaz. Bugün hem mali özerklik, hem de 
tam gün çalışma üniversitelerimizin bazılarında yürürlüktedir, denenmiştir. Tam gün 
çalışma, memleketi bilginlerimizin ihtisasından, hizmetinden yoksun bırakmak 
değildir. Öğretim Üyeleri bağlı bulundukları kürsü, bölüm, araştırma enstitüsü adına 
laboratuvarında, atölyesinde, kliniğinde memleketin kendilerine ihtiyaç duyulan 
ihtisas alanlarında yardımcı olacaklardır. Bundaki tereddüdün sebebi, tam gün 
çalışmanın tarifindeki anlaşmazlıktan doğmaktadır.  

Reform tasarısının kanunlaşması, içinde bulunduğumuz zorlukların 
yenilmesini, öğretim ve araştırmadaki eksikliklerin giderilmesini, öğrenci ve öğretim 
üyeleri münasebetlerinin ahengini teminde, birinci derecede faydalı olacaktır.  

Son çıkan Öğretim Üye ve Yardımcıları tazminat kanunu, asistanlık 
müessesesinin değerini ortaya koyacak ve hem üniversitemizin istikbali olan 
asistanları ilme bağlayacak, hem de kabiliyetli gençlerin üniversitelerde 
toplanmasını sağlayacaktır.  

Maliye Bakanlığı’nın hiç olmazsa bu dönemde Üniversite Teşkilat 
Kanununu Millet Meclisi’ne intikal ettireceğine ve bu suretle bir üst dereceye 
yükselememe tehlikesi ile karşı karşıya kalan öğretim üyelerinin çoğalmasını 
önleyebileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki senelerde kadrosuz profesörlerin ve 
doçentlerin zor duruma düşmemeleri için yeni kadroların temin edilmesi sunulan 
tasarıların veya hazırlıkları tamamlananların kanunlaşması birçok öğretim üyelerini 
yakından ilgilendirmektedir.  

Senatomuz üniversite sorunlarını inceleme komisyonları raporlarını ve bu 
konudaki senato kararlarını yayınlamıştır. Genel eğitimle ilgili olan, öğrencilerin 
kültürel, sosyal, sağlık, kredi ve burslarla ilgili sorunları üstünde esaslı bir şekilde 
durulmuştur. Öğrencilerimizin pek çoğunun uygun olmayan şartlarda okumak 
zorunda kaldıkları malumdur. Daima artan gayret ve dikkatimize rağmen, 
öğrencilerimizin imkan ve fırsat eşitsizliği içinde bulundukları, bu sebeple bunları 



 186 

giderecek şartların en uygun sistemin bulunması zarureti vardır. Burada henüz 
yapabildiklerimiz yapmak zorunda olduklarımızın çok altındadır. Bu konuda çeşitli 
devlet kuruluşlarıyla daimi bir işbirliği halinde bulunmak zorunluluğu kendisini her 
zamankinden daha fazla hissettirmektedir.  

13 fakültemizden Diyarbakır Tıp Fakültemiz, bu dönemde öğretimine 
Diyarbakır'da, yeni binalarında başlamış bulunmaktadır. Laboratuarların bir kısmı 
tamamlanmış, diğerleri ve göğüs hastanesi inşa halindedir. Yeni binalar için arazi 
satın alınmış, proje yarışmaları hazırlığı tamamlanmıştır.  

Elazığ Veteriner Fakültesi kadro kanunu bu dönem yasama meclislerinden 
çıkarıldığı takdirde öğretim ile ilgili gerekli hazırlıklara başlanabilecektir.  

Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edilmiştir. Fakat, 1969 mali yılı ek bütçesi gerçekleşemediği için bu yıl 
öğrenci alınamamıştır. Müstakbel Çukurova Üniversitesi arazisinin kamulaştırılması 
işi devam etmekte, bina projeleri hazırlanmaktadır.  

Ziraat Fakültesi’nde ihtisas ve doktora çalışmaları yeni yönetmelik 
uyarınca, daha çok temel bilimlere ve metodolojiye dayanmaktadır. Bazı imkanlar 
sağlandığı takdirde Fakülte gece öğretimi yapmayı karara bağlamıştır. Göttingen 
George August Üniversitesi ile kurulan işbirliği verimli bir şekilde yürütülmekte, 
asistanlarımız Almanya'ya gönderilmektedir.  

Veteriner Fakültesinde "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimler Uzmanlık 
Yüksek Okulu" öğretime başlamıştır. Fakültenin bir deneme çiftliği ile, su ürünleri 
ve balıkçılık araştırma, enstitüsünün bina ve teçhizat eksikliği vardır.  

Tıp Fakültemizin 1200 yataklı öğretim hastanesinin bir an önce 
bitirilebilmesi için tahsisata ihtiyaç vardır. Bunun bitirilmesi Tıp eğitim tarihi 
bakımından dönüm noktası teşkil edecektir. Bir Tıp öğrenci yurdunun yapımı daha 
fazla geciktirilemeyecek bir hal almıştır.  

İlahiyat Fakültesi’nde, sayın Prof. Dr. Hikmet Birand, Fakülte öğretim 
üyesi iken, maalesef, çok genç yaşta vefat eden kardeşi Prof. Dr. Kamuran Birand 
için vakıf tesis etmiştir. Vakfın yıllık geliri ile muhtaç bir öğrenciye burs verilmekte, 
geri kalanları ile kitap alınmakta, bir öğrenciye de ödül bağlanmaktadır. Vakıf'a 
huzurunuzda teşekkürlerimi sunarım.  

Üniversitemiz İnşaat Müdürlüğü’nün başarılı çalışmaları, ilgili fakülte ve 
alakalı idarecilerinin üstün gayret ve yardımları ile geçen yıla ait yatırımlar 
gerçekleştirilmiştir.  

Bu sayede, içinde bulunduğumuz öğretim yılında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin Tiyatro Tatbikat Sahnesi kullanılmaya başlanacağı sahanın temini 
konusunda Milli Savunma Bakanlığı sayın ilgililerinden yardım, destek ve anlayış 
görmüş bulunuyoruz. Sitenin ikinci beş yıllık planda tamamlanması öngörülmüş 
olup 1970 yılı için dokuz milyon lira ödenek ayrılmış bulunmaktadır.  

Rektörlük sitesinde büyük miktarda öğrenci ve öğretim üyesinin ihtiyacını 
karşılayacak kapasitede kafeterya, okuma ve oyun salonları, lisan kurs odaları ve 
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sağlık durumlarını kontrol altına alacak Mediko- Sosyal Binası, 500.000 ciltlik 
Merkezi Kütüphane binası, kapalı ve açık spor sahaları ile Basımevi binası ve 
Rektörlük idare binası bulunmaktadır.  

Geçen öğretim yılında 14 doçent, profesörlüğe, 40 asistan doçentliğe 
yükselmiş, 120 yeni asistan göreve başlamıştır. Üniversitemiz bir taraftan yeni 
öğretim üyesi ve yardımcıları kazanırken, diğer taraftan, pek değerli öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Macit Erkol ve Prof. Dr. İrfan Titiz'i kaybetme talihsizliğine 
uğramış bulunmaktadır. Aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirim.  

Fakültelerimize bağlı araştırma enstitüleri, kongreler, konferanslar 
tertiplemişler dergilerini çıkartmışlar, çeşitli konularda, her biri ilme birer katkı olan 
etüdlerini yayımlamışlardır.  

Geçen ders yılında kitap, dergi ve yıllık olmak üzere 150 eser 
yayınlanmıştır.  

Yayınlarımızın Fakülteler itibarıyla dağılışı şöyledir: 

 

Fakülte                                   Kitap               Dergi                  Yıllık  

Dil ve Tarih - Coğrafya Fak. 11  7  - 

Eczacılık  Fakültesi  5  -  - 

Eğitim Fakültesi    5  -  - 

Fen  Fakültesi   5  7  - 

Hukuk Fakültesi   8  2  - 

İlahiyat Fakültesi   6  -  - 

Siyasal Bilgiler Fakültesi  20  3  - 

Tıp Fakültesi   19  6  1 

Veteriner Fakültesi  8  4  - 

Ziraat Fakültesi   29  4  - 

  TOPLAM 116  33  1 

 

Yurt dışı kongrelerine katılan, konferanslar vermek üzere yurt dışına davet 
olunan öğretim üyeleri, yabancı meslektaşları ile müşterek problemlerini tartışmak 
imkanını bulmuşlardır.  

Sözlerimi bitirmeden önce, birçok fakültelerde Haziran'da başlayan boykot 
ve işgal olayları üstünde durmak istenim. Atatürk ilkelerinin vazgeçilmez unsuru 
olan gençliğin dinamik bir üniversitenin gelişmesi için büyük çaba göstermesi 
gerektiği bir anda, ümitlerin mihrakını teşkil ettiği bir çağında, zararının en çok 
kendilerine dokunduğu görülen bir takım hareketlere girişmiş olmaları, kendilerine 
karşı beslenen güveni, sevgiyi yitirmelerine sebep olmaktadır. Hukuk düzenine karşı 
gelmenin, ona saygıda kusur etmenin, gruplara ayrılma eğilimini göstermenin, 
vatandaş gözünde en azından bu tesiri uyandırmanın, zora başvurmanın, insanı 
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yükselten fikir mücadelesinin yerini, tatbiki kolay, herkes tarafından denenebilecek 
kuvvetlere bırakma karşısında olduğumuzu, bilhassa, ifade ederim. Bütün 
davranışlarımızda çağdaş uygarlık insanı almak azmimizi belli etmeliyiz  

Haziran olaylarının tesir sahasının sınırlandırılmasında üniversite içinde 
daha derin bir yaranın açılmamasında sağ duyuyu üstün kılan öğrencilerimizin ve 
bilhassa öğretim üyeleri ile yardımcıların sabrı, hoşgörülülüğü birinci derecede amil 
olmuştur. Tarihin hiçbir safhasında sokaktan müesseslere sızan dış hareketler başarı 
sağlamamış yerini daima akla bırakmıştır. Bu gerçeğin bilinmesi fikir hareketlerinin 
gelişmesini, düşüncenin her işte hakim kalmasını sağlamıştır. Taze heyecanlarla 
beslenen enerjinizi üniversitenin itibarını yükseltmekte toplamalısınız. Gençlerimiz 
Cumhuriyet’in tarih önündeki emanetçisi olarak memleketimizin bütün evladına 
örnek olmak zorundadır. O takdirde arzulanan reformlar da daha kolay gerçekleşir.  

 

Sevgili öğrenciler: 

Öğretim ve araştırma da huzur esastır. Bu ancak karşılıklı anlayış ile, iyi 
niyetle, sevgi ile, fedakarlığı menfaate, geçimsizliğe tercih ile mümkün olur. Son 
senelerin çeşitli olayları tetkik edilirse, bilginler bir çağ değişimi içinde 
bulunduğumuzu kabulde tereddüt etmezler. Sizler bu değişime en faydalı bir şekilde 
ayak uydurmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Yüksek öğretim görenlerin 
sorunlarını siyasi istismar konusu yaptırmamakta kararlı olmalıyız. Sizler 
memleketin büyük bir ihtiyaç duyduğu moral eğitimine, manevi kalkınmaya en çok 
katkıda bulunacakların önünde yerinizi almalısınız. Atatürk ilkelerine bağlı, şuurlu 
gençlik müstakbel Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacak kaynaktır. Üniversitelerin 
ilim felsefesi müesseseler kurulurken tayin edilir. Bu, ilmin icaplarını objektif 
ölçülerle yerine getiren, memleketin şartlarına en uygun olan bir felsefedir. Bu 
görevinizi her türlü şartlar altında yapmak şartların gelişmesini beklemekten daha 
faydalıdır. Bütün öğrencilerimizin emin olmalarını isterim ki, tecrübe, tolerans 
sahibi hocalarınız üniversitemizin itibarını her şeyin üstünde tutmakta kararlıdır.  

Sevgili öğrenciler, öğretim üyeleri kendilerinde var olanı size vermekte 
tereddüt etmezler. İyi öğrenerek öğrenme ödevinizi yerine getiriniz. Biz modern 
öğretim ile uygulamayı beraber yürütmek zorundayız. Daha şimdiden araştırma 
metodlarına alışmalısınız. İnsan formasyonu ile uğraşmak sanatların en zorudur. 
Bizler bu en zor en uzun yolu seçmiş olmanın huzuru içindeyiz.  

Konuşmama burada son veriyorum; beni dinlemek lütfünde bulundunuz; 
sabrınıza teşekkür eder, saygı ve sevgi sunar, başarılar dilerim.  
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1970-1971 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

  

Sayın Konuklar, Aziz Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler: 

 

Törenimize katılmak sureti ile üniversitemize onur verdiniz; hepinize 
şükranlarımı sunarım. Bugün hepimiz, bilgi, görgü, yaş ve yetişme imkanlarımız 
birbirinden çok değişik de olsa, öğrenme-öğretme ve bu yol ile yurda en çok yararlı 
olma inancı gibi ortak bir sorumlulukla şu çatı altında, birleşmiş bulunuyoruz. 
Yüksek eğitimi, yatırımların en uzun vadelisini, kalkınma ve yükselmenin tek 
unsuru olan insan gücü yetiştirmeyi, milletin yükselmesinde, memleketin 
kalkınmasında en büyük paya sahip çıkmayı ve toplumun istikbaline yön vermeyi 
amaç edinen aklın, bilginin temsilcileri üniversiteliler:  

Yeni öğretim yılının öğretimde, araştırmada, yönetimde güçlüklerin arttığı 
ve hukuk devletinde rahatça bulunması gereken düzenin, disiplinin, özellikle, 
güvenin tartışıldığı kritik bir dönemin başındasınız. Ben bunları hiç bir kötümser 
duyguya kapılmadan, iyimserliğime gölge düşürmeden, geleceğe umutla bakarak 
sorunlarımıza çözüm yolu bulacağımıza, yeni kuşaklara daha iyi imkanlar 
sağlayacağımıza inanarak ifade ediyorum. Çünkü sizler, insanlar arası ilişkilerin 
tılsımı akli duyguları üstün kılmakta tek unsur olan eğitim aracının sahibisiniz. Bu 
araç sizlere, "Cumhuriyetin tarih önündeki emanetçisi olarak, memleketin bütün 
evlatlarına örnek olmak zorunda bulunan" Atatürk ilkelerinin vazgeçilmez unsuru 
gençlerimizi, modern ilmin, çok gelişmiş teknolojinin icaplarına göre yetiştirme 
imkanlarını sağlamaktadır. Bu göz kamaştırıcı çağ değişimi üniversitelerimizi yeni 
hizmetler, istekler, ihtiyaçlar karşısında bulundurmaktadır.  

Bu yüz yılın üçüncü çeyreğine layık olma arzumuz, ancak, bu ihtiyaçların 
karşılanması ile ölçülebilir. Bu bakımdan göz önünde tutmamız gereken en önemli 
husus, memleketlerin mesut geleceğini tayin eden zinde, hareketli kuşakları 
üniversitelerin yetiştirmiş olmasıdır. Sevgili öğrenciler, siz de iyi öğrenme 
imkanlarına sahipsiniz; size verilecek araştırma metodları ile her ciddi ve ilmi 
konuyu, her sosyal sorunu tetkik süzgecinden geçirerek bir sonuca varabilirsiniz. 
Unutmamalısınız ki, bugün milletler arasındaki çok çeşitli rekabetin mihrakını 
akıllarının duygularına hakim kılmasını, ilim ve metodlarının en doğru olarak 
uygulamasını başarmış olan üniversiteler teşkil etmektedir. Biz de buna ayak 
uydurmak zorundayız; bu da huzur içinde, öğretici ve araştırıcı eleman eksikliğini ve 
malzeme azlığını gidermek, ilim kurulları arasındaki işbirliğini temin etmek, 
müesseseye sahip çıkmak ve hepsinin üstünde metotlu ve çok çalışmak ile mümkün 
olabilir. 1970-1971 öğretim yılını bunların gerçekleşmesi arzusu ile açıyorum.  

Şimdi, 1969-1970 öğretim yılındaki çalışmalarımız üstünde kısaca 
duracağım: Üniversitemiz Senatosu, tam-gün çalışma prensibinden başka köklü 
reformların yapılmasında, temel tedbirlerin alınmasında kararlıdır. Bunun sonucu 
olarak asistanlarımızın ve öğrencilerimizin yönetime katılmasını, sorumluluğun 
paylaşılmasını karara bağlamıştır. Memleketimizin içinde bulunduğu kalkınma 
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çabasında üniversitelerin sorumluluğunu unutmamak lazımdır. Kalkınma, yetişkin 
insan gücü ile mümkün olur. Bunun yeterli olmadığını göz önünde tutan 
üniversitemiz bir nevi bölge üniversitelerinin açılmasını karara bağlamıştır. 
Üniversitemiz, "Atatürk Üniversitesi’nin ve Ege Üniversitesi’nin kurulmasını, fiilen 
katılmak suretiyle sağlamış, öğretici ve araştırıcı kadrolarını meydana getirmiştir."  

Bu yıl Diyarbakır Tıp Fakültemiz öğretime dört sınıfla devam edecektir. 
Yeni alınacak 50 öğrenci ile 300 öğrencisi olacaktır.  

Adana Ziraat ve Elazığ Veteriner Fakültelerimizin yeni öğrencileri Adana 
ve Elazığ'da öğretime başlayacaklardır. Genç öğretim üyelerimizin bu yeni 
kuruluşların kadrolarını tamamlayacaklarına inanıyoruz. Unutmamak lazımdır ki, 
maddi ihtiyaçlara ve araçlara yapılan yatırım yerini esas verimli yatırımı teşkil eden 
insan üzerine yapılana ne kadar süratle intikal ettirirse, öğretimden ve araştırmadan 
beklenen hedefe de o kadar erken ulaşılmış olur.  

Üniversitemiz, dünya üniversiteleri ile mukayese edilirse bütün eksiklerine 
ve tevazuumuza rağmen, büyük bir müessesenin mensupları olduğunuz görülür. 
Diğer üniversitelerimizin kuruluşunu sağlayanlar bir yana, 343 profesör, 236 doçent, 
849 asistan, 64 okutman, 50 uzman, 47 öğretim görevlisi ve 17839 öğrenci, 
tarihçinin bir nesil süresinde, yani 30-35 yılda elde edilen sonuç. Bu öğretim yılına 
kadrolu kadrosuz 30 yeni profesör, 59 yeni doçent ve 2984 yeni öğrenci ile 
giriyoruz. Diğer taraftan pek değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Eyüp Canat, Prof. 
Dr. Kemal Serav, Prof. Dr. Şinasi Altundağ, Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta ve Dr. 
Selçuk Başer'i kaybetme talihsizliğine uğramış bulunuyoruz. Aziz hatıraları önünde 
saygı ile eğilirim. Geçen öğretim yılında Prof. Dr. Cahit Öncü, Prof. Dr. A.Ş. Esmer, 
Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı, Prof. Dr. Ömer Tarman emeklilikleri yüzünden 
fakültelerindeki öğretim faaliyetlerine son verdiler.  Kendi ihtisas alanlarındaki 
çalışmaları, yayınları ile uzun ve başarılı öğretim yılları sırasında yüzlerce genci 
yetiştirmiş hocalarımızı huzurunuzda kutlar, şükran duygularımı sunarım.  

Son öğretim yılında araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttığına da bilhassa, 
dikkatinizi çekmek isterim, Fakültelerimiz 185 kitap, 30 dergi yayınlamıştır. 
Öğretim üye ve öğretim yardımcılarının kendileri veya yurt içinde ve dışındaki 
müesseseler tarafından yayınladıkları kitap ve makaleler bu sayının dışındadır. Bu 
eserlerin mühim bir kısmı uluslararası bilim dünyasına yapılmış birer katkıdır.  

1963 yılından beri yayınlanmayan Ankara Üniversitesi Yıllığı’nın IX. cildi 
yayınlanmış, X. cildi basılmaktadır.  

Üniversite İnşaat Md. verimli bir çalışma düzeni içinde, Fakülte 
Dekanları’nın ve idarecilerinin büyük yardımları ile geçen yıla ait yatırımları 
gerçekleştirmiş, bu yıl yatırımlarının da gerçekleşmesi için gerekli tedbirler 
alınmıştır. 2490 sayılı kanun inşaatımızı geciktirmekte, güçleştirmektedir. Yeni 
kanuna uymamız zorunlu bir hal almıştır.  

13 fakültemizin çeşitli onarım işleri için bir sene içinde 2.882.000 lira 
harcanmıştır. Gerçekleştirilmesi için çaba harcanan yatırımlar şu şekilde 
özetlenebilir: Diyarbakır Tıp Fakültesi ve 780 yataklı hastane projesi ile ilgili planlar 
teslim alınmıştır. Burada kurulması kararlaştırılmış olan üniversitenin yerleşme planı 
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yarışmaya çıkarılmıştır. Proje seçimi Aralık ayı içinde yapılacaktır. Fakültenin, daha 
doğrusu, müstakbel Diyarbakır Üniversitesi’nin yapımına önümüzdeki aylarda 
başlayacağımızı umuyoruz. Yalnız ifade edeyim 'ki bütçesi Tıp Fakülteleri içinde en 
düşük olanıdır.  

Adana Ziraat Fakültesi ile gelecekteki üniversiteye ait yerleştirme planı 
Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanları ve A.Ü. İnşaat Müdürlüğü’nün işbirliği sonucu 
hazırlanmıştır. Fakülte binaları ve bir kısım lojmanların inşaatı 1970-1971-1972 
senelerinde gerçekleştirilecektir.  

Elazığ Veteriner Fakültesi’nin ve müstakbel üniversitenin hazırlıklarının 
1971 yılı içinde tamamlanması için çaba gösterilmektedir.  

Toplam olarak 7.324 .000 liraya mal olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Merkezi Kütüphane binası bu sene içinde hizmete girmiştir. Eczacılık Fakültesi ek 
bina ikmal inşaatının 1970 mali yılı içinde tamamlanmış olmasını bekliyoruz. Bu 
girişim toplam olarak 4.806.000 liraya mal olmuştur.  

Hukuk, Siyasal Bilgiler ve Eğitim Fakülteleri’ni içine alan Sosyal Bilimler 
Fakülteleri Sitesi sahasında kurulacak olan Sosyal Tesis Binaları kazısı yakında 
başlayacaktır.  

İçinde bulunduğumuz yıl içinde Fen Fakültesi’ne bağlı Botanik binası 
hizmete girmiştir. Bu bina için toplam olarak 1.217.000 lira harcanmıştır. Sınai 
Kimya Mühendisliği ve Astronomi kürsüsü binası için 2.628.000 lira ödenmiştir. Bu 
mali yıl içinde yapılacak olan 2.914.000 lira tutarındaki çalışma ile bina hizmete 
hazır hale gelecektir. Ayrıca, Botanik kürsüsü sera binalarının ikinci kısmı da 1971 
yılında tamamlanacaktır.  

İlahiyat Fakültesi ek bina ve dershanesi için, 2.996.000 lira harcanmıştır. 
Bu sene yapılan 650.000 lira tutarındaki çalışma sonucu bina tamamlanmış ve 
mescit haricindeki aksam ders yılı başında kullanılmaya hazır hale gelmiştir.  

Ankara Veteriner Fakültesi’ne bağlı Viroloji kürsüsü binası, Araştırma ve 
Su ürünleri binası ve iç yolların inşaatı için toplam olarak 5.435.000 lira 
harcanmıştır. Bina ve yollar hizmete girmiş bulunmaktadır. Deneme Hayvanları 
binası bu dönem içinde tamamlanacaktır. Farmakoloji, Fizyoloji, Kimya, Bio-Kimya 
kürsüleri ile Radio-Bioloji Enstitüsü binalarının kazı işlemlerine başlamak için 
hazırlık yapılmıştır.  

Ankara Ziraat Fakültesi’nde Zirai Kuvvet Makineleri kürsüsü binası, 
Radio-Fizyoloji binası ve Amfi binaları tamamlanmış ve hizmete açılmışlardır. Bağ-
Bahçe kürsüsü ile Bitki Koruma binası için bu güne kadar 2.142.000 lira 
harcanmıştır. Bu iki bina ile Süt ve Süt Mamulleri binası bu sene içinde bitmiş 
olacaktır.  

Ankara Tıp Fakültesi’nin 1200 yataklı öğretim hastanesi ve Cebeci 
Hastanesi’ne yapılan ek bloklar ile Göz Polikliniği’nin yapımına devam 
edilmektedir.  
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Ankara'nın birbirinden uzak semtlerine, şu bölgede, Cebeci'de, Yıldırım-
Beyazıt-Golf Kulübü arasında, Makine Kimya tesisleri ile Bahçelievler arasında, 
eskilerin yanında yeni binalarımız yükselmektedir. Bu da yeterli değildir; eksikleri 
bir an önce gidermek için çok çalışmamız gerekmektedir.  

Öğrencilerimizin sosyal sorunlarını çözecek, boş zamanlarını 
değerlendirecek olan Rektörlük Sitesi hazırlıkları tamamlanmıştır. Genel 
kanalizasyon inşaatı için 1.520.000 lira harcanmış ve Rektörlük binası 3.000.000 
liraya ihale edilmiştir. 40.000.000 liraya çıkacağı tahmin edilen bu site tamamlandığı 
zaman büyük çapta öğrencinin ihtiyacını karşılayacak okuma, tiyatro ve spor 
salonlarını, merkezi kütüphanesini, Devrim Tarihi Enstitüsü’nü, lisan kursu 
odalarını, kafeteryayı, Mediko-Sosyal Merkezi’ni, Basımevi ve Rektörlük idare 
binasını ihtiva edecektir. İnşaat sahasının boşaltılması hususunda Milli Savunma 
Bakanlığı sayın ilgililerinden anlayış görmüş bulunuyoruz.  

Mediko-Sosyal Merkezimizin sınırlı imkanlarına rağmen, 7 mütehassıs, 
tabip öğrencilerin sağlığını, muayene ve tedavilerini temin etmenin ve koruyucu 
tedbirler almanın gayreti içindedir. Ayrıca, öğrencilerin boş zamanlarını 
değerlendirmek için sosyal ve kültürel çalışmalarda bulunmaktadır. 
Öğrencilerimizin pek çoğu uygun olmayan şartlarda okumak zorunda kalmıştır. 
imkan ve fırsat eşitsizlikleri giderilememiştir. Mali formaliteler yüzünden sizlere 
ucuz veya ücretsiz kitap temin edemiyoruz. Henüz Batı'da olduğu gibi, gece-gündüz 
kitaplıklardan istifadenize bir yol bulunamadı. Yurt sorunlarının, spor sahalarının, 
sağlık konularının, kredi sisteminin iç açıcı olduğunu beyan edemem. Yalnız, ilgili 
devlet kuruluşlarının zorlukların yenilmesi gayreti içinde bulunduklarını belirtmek 
isterim.  

Basımevimiz, fakültelerin basım isteklerini büyük ölçüde karşılamıştır. 
Basımevi, üniversitenin en önemli tesisidir. Çok daha verimli sonuçların sağlanması 
için sermayemizi arttırmak, binayı bir an önce inşa etmek, yeni makineler temin 
etmek ve bir klişe atölyesinin tesisi şarttır. Bunlar üniversite gelirlerini arttırmakla 
ilgilidir. Bu konuda da çalışmalara başladık.  

Öğretim üyelerimiz yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen kongrelere, 
seminerlere, kollogyumlara, sempozyumlara katılmışlar, yerli ve yabancı meslek 
kuruluşları ve meslektaşları ile işbirliğini devam ettirmişlerdir. Araştırma 
Enstitülerimiz çeşitli konularda her biri ilme birer katkı olan orijinal etüdler 
yayınlamakta, çeşitli araştırma projelerini geliştirmektedirler. Bu dönem, bir süre ara 
verilmiş olan üniversite haftasını yeniden tertipledik. Temmuz ortasında 
fakültelerimizi temsil eden 11 öğretim üyesinden kurulu heyet Elazığ, Bingöl, Bitlis, 
Muş, Van, Hakkari il ve ilçelerinde geziler yaparak konferanslar, açık oturumlar 
düzenledi. Gezinin tertip ve idaresinde büyük emeği geçen sayın meslektaşım Prof. 
Dr. Kamil İlisulu'ya teşekkürlerimi sunarım.  

Üniversitelerimiz, Anayasa Mahkemesi kararına da uyularak, Personel 
Kanunu’nun kapsamı dışında kaldı; şimdi "Üniversite Personel Kanunu Tasarısı" 
üstünde çalışılmaktadır. Üniversitede hiç bir müessesede aranmayan nitelik ve 
sorumluluk arıyoruz. Ancak bunların göz önünde tutulması ile hazırlanmış bir 
"Üniversite Personel Tasarısı" kanunlaştığı takdirde, üniversitenin gelişmesine 
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olumlu katkılarda bulunabilir. Üniversitelerimiz anlayışla karşılanacaklarına 
inanmak isterler.  

62. maddeye göre yurt dışında araştırma ile görevlendirilmiş bulunan 
öğretim üyelerimiz, devalüasyon sebebiyle zor durumda kaldılar. Alınacağı duyulan 
kararın bir an önce gerçekleşmesi hem üyelerimizi zor durumdan kurtaracak, hem de 
bariz bir haksızlık önlenmiş olacaktır. Bu konuda yetkililerin bir defa daha 
dikkatlerini çekmede fayda umuyoruz.  

Üniversite bütçelerinin hazırlanmasında yeni görüşlerin getirilmesine 
ihtiyaç vardır. Üniversiteler arasındaki eşitsizliği üniversitelerdeki öğrencilerin, 
öğretim üyesi ve yardımcılarının sayısı, branşlara göre öğrencilerin maliyeti 
hesaplanmak suretiyle hazırlanacak bütçelerle gidermek mümkün olur. Haksızlığın 
önlenmesinde acele edilmesi zorlukların artmasını önleyecektir.  

Dışardan getirmek zorunda kaldığımız malzeme için açılan akreditifler 
zamanında işlem görmediğinden gecikmektedir. Üniversitelere gümrük muafiyetinin 
sağlanması, onların inkişafını büyük ölçüde etkileyecektir. Bizi bu konularda 
zorlukların beklediğini biliyoruz. Ama güvenimizi yitirmeden ısrarda kararlıyız.  

Sayın dinleyenlerim:  

Mazidekilere bakınca, değişik, çoğu kendine has sorunlarla dolu bir 
çağdayız. Bunların çözüm yolları, memleketin fikir gücünü temsil eden 
üniversitelerin rehberliğinde aranmalıdır. Memleket, gerçeği ve bilgiyi yalnız akıl ve 
terbiye yolu ile bulan üniversiteden çok şeyler beklemektedir. Ankara'da 10 ayrı 
fakültesi olan üniversitemiz, laboratuarında, seminerinde, enstitüsünde memleketin 
her çeşit problemi üstüne eğilmeli, varlığını tayin eden objektifliği ve tarafsızlığı ile 
olayları aydınlatmalı ve toplumun yönünü tayinde birinci derecede etkili olma 
gayretini göstermelidir. 

Sayın Öğretim Üyeleri: Bunu başarmak için çok az insana nasip olan bir 
imkana, bilim gücüne sahipsiniz. Müesseselerimiz, içinde bulundukları bu kritik 
devrede, sizin bu gücünüzden her zamankinden daha fazla yararlanmak 
ihtiyacındadır. Yalnız, olayları tefsirde ve sorunları çözümlemede kolayca 
değişebilen, basit, herkesin üstünde konuşabileceği günlük politika akımlarının 
üstünde kalmağa özel bir dikkat göstermek zorundayız. Aksi takdirde, kasıtlı ve ilkel 
bir tutumla bütün üniversiteyi kamu oyunun gözünde küçük düşürmeye yönelmiş bir 
davranış içinde bulunanlara, üniversiteyi olduğu gibi değil, dilediği gibi görmek 
isteyenlere yardım etmiş oluruz.  

Teknik ve sosyal alanlarda memleketin ihtiyaçlarına daha kısa sürelerde 
cevap verebilmek için, ilgili bütün kuruluşlarla, iş muhitleri ve aydın çevrelerle 
planlı ve kuvvetli bağlantı kurmamız lazımdır.  

 

Sevgili öğrenciler:  

Bu çatı altında insanı yükselten her türlü fikir mücadelesinin yeri vardır. 
Fikir her yerde ve işde silahların en kuvvetlisidir. Bu gerçeğin kabulü fikir 
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akımlarının tekamülünü, akıl ve fikrin her eylemde üstün kalmasını temin eder. 
Ancak, aynı görüşlere sahip öğrencilerin kamplara ayrılması, kendi görüşlerini kabul 
ettirmek için zora başvurmaları, yani hukuk düzenine karşı gelmeleri, kanunun 
çözmesi gereken davayı kendi bildikleri yoldan çözmeye kalkışmaları yalnız 
üniversiteyi değil, devleti de inkar etmek olur.  

 

Sevgili öğrenciler:  

Şu sözlerime kulak verin: İnsanlık tarihinin en utanç verici sayfalarını 
yazmış olan kin duygusudur. Çok iyi biliyoruz ki, bütün tarihler boyunca kaba 
kuvvetler istibdat getirmiştir. Hukuk devleti içinde hür vatandaşlarız. Her şeyi 
yapabiliriz, yalnız uygar insan gibi hareket etmeğe mecburuz. Çünkü hürriyete 
liyakat, sorumluluk bilincine sahip olmakla mümkündür. Her düşünce ancak 
hoşgörü içinde gelişebilir. Bu üniversitenin vasfıdır. Kuvvet ve zor rejiminde, 
hoşgörü ve her kuvvetin üstünde başka bir kuvvet olabileceği düşünülemez.  

Önemli bir nokta daha kaldı: Kamplara ayrılmış öğrencilerin çatışması ve 
eylemleri fakültelerde öğretimi, araştırmayı, hizmet ve görev güvenini bir tarafa 
atmamalıdır. Bu tür hukuk dışı davranışların kesin olarak karşısında bulunan 
sorumlular, mutlak bir tarafsızlıkla, sorumluluklarının icabını yapacaklardır. Bu 
çabalarımızı öğretim üyelerimizin, asistanlarımızın ve bilhassa sağduyuyu üstün 
kılan öğrencilerimizin paylaşacağından eminiz. Ancak, bu takdirde hep beraber 
öğretim ve araştırmanın esası olan huzur ve sükun ortamını kurmuş oluruz.  

 

Sevgili öğrenciler:  

Yarınki Türkiye'nin sahibi olarak öğrenme aşkınızı, metod kazanma 
arzunuzu, eksilmeyen enerjinizi her gün biraz daha arttırarak istikbale güvenle 
bakın. Kendinizi sert, şekli görüş ve tutumlardan, kalıplaşmış katı insan olmaktan 
koruyunuz. Düzeyde kalmanın ağırlığından kendinizi kurtarın ve elinizdeki her 
konunun özüne ininiz. Başarı anahtarını elinizde tutmanız, ancak, bununla mümkün 
olur.  

1970-1971 öğretim yılının hepimiz için başarılı olmasını, millet hizmetinde, 
yurt kalkınmasında yapabileceğimizin en üstüne ulaşmamızı dilerken törenimizi 
şereflendiren değerli misafirlerimize, sayın öğretim üyelerine, sevgili öğrencilerime 
saygı ve sevgilerimi sunarım. 
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1971-1972 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Bakan, Anayasal Kuruluşların Sayın Başkanları, Basın ve Yayın 
Kuruluşlarının Değerli Temsilcileri, Sayın Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler: 

 

Ankara Üniversitesi’nin 1971 - 1972 öğretim yılını sağlık içinde başarılı 
olması dileği ile açıyorum.  

1946 yılında 4 fakülte halinde kurulmuş olan üniversitemiz o yıldan bu 
yana öğretime başlama törenlerini, şartlar ne olursa olsun, devam ettirmede daimi bir 
titizlik göstermiştir. Bu, geleneklerin yerleşmesinde, kuşakların birbirine 
bağlanmasında vazgeçilmesi düşünülmeyen bir harekettir. Bu törenimize onur 
vermekle bizleri mutlu kıldınız. Hepinize Ankara Üniversitesi adına şükranlarımı 
sunarım.  

Bu öğretim yılına, geçen senekinden farklı olarak, hukuk devletinde 
bulunması gereken düzenin, disiplinin, özellikle güvenin sağlandığı, devlet 
otoritesinin hakim olduğu bir dönemde giriyoruz. Üniversitelerimizi saran anarşik 
olayların olumsuz etkilerinden mümkün olduğu kadar az kayıpla bugüne gelinmiş 
ise bunu başta  imkanlarımızın, siz öğretim üyelerinin, yardımcılarının ve 
öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun insanlar arası ilişkilerin tılsımı olan aklî 
duygulara üstün kılmaktaki gayretine borçluyuz.  

1967’den bu yana dünya üniversiteleri öğrencileri, zamanında teşhis 
edilemeyen, her kuruluşun bir köşesinden tutarak istismara çalıştığı, çok dikkate 
değer bir davranış içine girmiş bulunuyor. Bazı ülkelerde gençler bir yandan 
düşünsel bir oluşma düzeyine varmakta olduklarına, öte yandan kamusal değerlerin 
belirmesine katkıda bulunma yeterliliğine ulaştıklarına hükmettirecek durumlara 
girdiler. Bu hal memleketlerin bazılarında da kamu otoritesine karşı çıkma, direnme 
şeklinde görüldü. Memleketimizde bunu fırsat bilenlerin, bu tür bir ortamı 
tasarlayanların, yani içte ve dıştaki devlet düşmanlarının eylem planlarının ilk 
hedefleri ve sonra kurbanları üniversitelerimiz ve yüksek okul öğrencileri oldu. 
Bilim yuvalarının her çeşidine sokulan anarşiyi, o yerlerin kutsallığına sığınıp 
geliştirmede bu yıkıcı örgütler ve elemanları üniversite öğrencilerinden faydalanma 
yolunu buldular. Öğrencilerimizden görünüşte kendilerine aktarılan düşüncelerin 
uygulanması halinde toplumu refaha ulaştıracaklarına inananlar oldu. Öğretimin bir 
yana atılmasında, üniversitelerin ve yüksek okulların milli yaşantıdaki rolünün, 
ödevinin, öneminin unutulmasında yarar gördüler. Biz öğretim üyeleri anayasal 
kurumun niteliklerini korumak endişesine düştük. Devletin yürütme organı 
olmadığımız için olayların altında yatan kışkırtmaları, niyetleri, kasıtları, öğrenci 
istek ve ihtiyaçlarını çoktan aşan ve temelinde ideolojik, siyasal, sosyal ve ekonomik 
nedenlerin yattığı bu hareketleri, üniversiteler olarak, durdurmaya imkan bulamadık. 
Böylece sanıldı ki, bilim adamları, üniversite öğretim üyeleri, üniversiteli genci belli 
bir biçime göre yetiştirme gayreti içindedir. Gene sanıldı ki, toplumu işkenceye, 
zulme sürükleyen olup bitenler öğreticilerin sebep oldukları sonuçlardır. Bunu 
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bilerek, isteyerek böyle göstermede fayda umanlar oldu. Üniversitelerin düşünce 
rehberliğinden, milletin istikbaline yön vermeyi gaye edinmesinden hoşnut olmayan 
sorumsuz mihraklar sinsi varlıklarını sürdürebilmek, toplumu ilerlemeden 
alıkoymak için durmadan, hem de uygar bir kisveye bürünmeye çalışarak, daha iyiyi 
yaratacak her türlü değeri bu millete, bu vatana layık görmezliğin korkunç 
karanlığına daldılar. Böylece bilim adamlarının tümü, son senelerde, tarihimizin en 
karanlık safhalarında dahi görülmemiş bir biçimde açık suçlamalara, manevi 
baskının yeni bir türüne hedef seçildi.  

Sayın Öğretim Üyeleri:  

Bu nedenlerle sizinle yaptığım son konuşmada olayları tefsirde ve sorunları 
çözümlemede kolayca değişebilen, basit, herkesin üstünde konuşabileceği günlük 
politika akımlarının, ideoloji kavgalarının üstünde ve dışında kalmağa özel bir 
dikkat göstermek zorunda olduğumuzu, aksi takdirde, kasıtlı ve ilkel bir tutumla 
bütün üniversiteyi kamu oyunun gözünde küçük düşürmeye yönelmiş bir davranış 
içinde bulunanlara, tüm üniversiteyi olduğu gibi değil, dilediği gibi görmek 
isteyenlere yardım etmiş olacağınızı bilhassa belirtmiştim. Her şeyin daha aydın 
göründüğü bugünde üniversiteliye,  yani hocasına ve tüm öğrencisine yöneltilecek 
değer hükmü de açıkça belirmiş bulunuyor. Günahlar faturasını ödemesi gerekenleri 
tarih yazdı.  

Nazik anlarda kuruluşların itibar ve değerlerinin titizlikle ne şekilde 
korunması gerektiği hakkında tarihi bir vesika sunacağım. 3.3.1924 tarihinde 
Darülfünun Emini İsmail Hakkı Beyefendi, Gazi Mustafa Kemal imzalı şu tarihi 
telgrafı alır: "Memleketimizde demokrasi ve Cumhuriyet umdelerinin mutlak ve kati 
surette tatbiki ve memleketimizin tarihi ilim ve medeniyette layık olduğu mertebei 
refiaya isal hususunda Darülfünun'umuzun kanaat ve kudreti ilmiyeye müstenit türlü 
ve şuurlu fiiliyat ve irşadatının daima en kıymetli ve müsmir amil olduğunu bu 
vesile ile de tekrar eyler". 

Bugün bütün üniversitelerimiz de o zamanın tek üniversitesinin mazhar 
olduğu şerefe layık olduklarını, büyük bir görev sorumluluğu içinde ayakta 
durmakla ve sizlerin varlığı ile ispat etmektedirler. Müesseselerin, özellikle, 
Anayasal kuruluşların tüm suçlanmasından dikkatle çekinmeli, bütün ülkeyi 
kaplayan siyasal, sosyal ve ekonomik bunalımlardan üniversite dahil bütün Devlet 
kuruluşlarının, siyasal teşekküllerin, birleşik kaplar örneğine uyacak şekilde, 
sorumluluğunu gözden kaçırmamak gerekir. "Her şey yerinde, güzel, huzur ve sükun 
içinde, yalnız üniversite kötü ve yok olmak üzere" görüşünü yaymaktan memlekete 
yalnız zarar gelir. Unutmayalım ki, bütün kuruluşlarımız ne ise üniversitelerimiz de, 
yüksek okullarımızda odur. Yalnız kuruluşların tabiatları, malzemeleri, yapısı, ve 
fonksiyonları birbirinden çok farklı olduğu için görünüşleri ve etkileri de çok değişik 
olur.  

Üniversiteye yöneltilen tenkitlerin bir çoğunda büyük bir hakikat payı 
olmasına rağmen, burada üniversite olaylarının nedenlerini özerklikte aramanın 
doğru olmadığını. biz de belirtmek isteriz. Senatomuz kararlarında da açıkça 
belirtildiği üzere, memleketin ve üniversitenin huzurunu bozan şiddet olayları ile 
üniversite özerkliği arasında ilişki kurmak çok güçtür. Türkiye içinde ve dışında 
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özerk olmayan, doğrudan doğruya siyasal iktidarlar tarafından seçilmiş veya atanmış 
kurullar eliyle yönetilen üniversite ve yüksek okullarda meydana gelen daha şiddetli 
anarşik olaylar, bu olayları üniversite özerkliğinin sonucu saymaya imkan 
olmadığını gösterecek niteliktedir. Üniversitelerde huzur ve sükunun sağlanması, 
devletin hukuk düzenini ülke çapında hakim kılmada göstereceği başarıya bağlıdır. 
Devlet, görevini başarı ile yerine getirdiği anda üniversite de şiddet olaylarının alanı 
olma talihsizliğinden hemen kurtuldu.  

Üniversiteye düşen, olayların öğrettiklerinden faydalanmak olmalıdır. 
Devletin temel düzeni içindeki yerimiz bellidir. Anayasa Kuruluşu, devleti 
koruyabilmek için yapısında değişmeler yapmak zorunda kaldı. Üniversitenin 
Anayasal statüsünde de değişiklik oldu. Öğrencilerimizden azının içine itildikleri 
ilkel kaba kuvvet zorlamaları karşısında Devlet kendi varlığını ve gücünü tanıtmak 
gereği ile üniversitelere ilişkin Anayasa hükümlerini yeni biçime bağladı. Biz de 
üniversite olarak kendimize düşeni yerine getireceğiz. Anayasa iradesini 
gerçekleştirmek borcumuzdur. Üniversite kendi kendini Anayasa ilkelerine uygun 
olarak yönetme yeterliğinde olduğunu kamu oyuna ve tarihe kabul ettirecektir. 
Devletin gözetimi ve denetimi ancak ülkenin üniversiteden beklediğini vermesi için 
kolaylıklar getirmek yolunda söz konusudur. Üniversite öğrenim ve öğretim 
hürriyetini sağlayamıyorsa, bu hürriyete gölge düşmesine göz yummakta ise, çağdaş 
bilimin isteklerine göre işleyemiyorsa, memleket kalkınmasına yardım edemiyor, 
etkide bulunamıyorsa, Devlet denetim görevini yerine getirecektir. Unutmayalım ki, 
Devlet dediğimiz biziz, kendi kendimiziz. O, hepimizin kişiliğini yansıtır. Esasen 
insanın özelliği devlet hayatında yaşamak zorunda oluşudur. Üniversite öğretim 
üyelerinin, öğretim ve araştırma görevlerini yaparken kürsülerini şu veya bu politik 
amaç uğrunda vasıta olarak kullanmamaları zorunludur. Bilimsel tarafsızlıklarını, 
objektifliklerini korumaları, anayasamızda hakim temel ilkelere aykırı düşen telkin 
ve tavsiyelerden kaçınmalarında kesin bir zorunluluk vardır. 

Konuşmamın bu kısmında anayasanın üniversitelerle ilgili 120. maddesinin 
yeni şekline göre Üniversitelerarası Kurul’da temsil edilen beş üniversitenin yetkili 
Senato üyeleri tarafından, oybirliği ile, hazırlanıp kanunlaşması için hükümete 
sunulan Üniversiteler Ortak Kanun Tasarısı’ndan da kısaca söz etmek isterim. 
Tasarıda üniversitelerin organları, seçimleri, görev ve yetkileri; sorumluluğu; 
devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri; öğrenim ve öğretim 
hürriyetlerini engelleyici eylemleri önleme tedbirleri; üniversiteler arasında öğretim 
üyeleri ve yardımcılarının görevlendirilmeleri; öğrenim ve öğretim hürriyetinin, yani 
bütün değerlerin temeli olan ana değerin teminatı içinde, çağdaş bilim ve teknoloji 
gereklerine ve kalkınma planı ilkelerine göre insan gücüne sahip olmak; Akademik 
unvanların kazanılmasında eşitliği sağlamak; gerçekçi bir tam gün çalışma ilkesi; 
karma kurulların şekillendirilmesi; disiplin işleri ve mali meseleler kapsanmış ve 
uzun zamandan beri yürütmekte olduğumuz çalışmaların ışığında hazırlanmıştır.  

Burada tartışılması süre gelen ve her nedense, bilim gerçeklerine rağmen, 
anlaşılmamasında direnilen bir ihtilaf konusuna da değinmek isterim. Yüksek 
öğretimin tümünü, üniversiteler içinde ve üniversiter nitelikte kuruluşlar olarak 
kabullenmeye imkan yoktur. Dünyanın her tarafında üniversiteler ve yüksek okullar 
hem nitelik hem de fonksiyonları yönünden birbirlerinden çok farklı birer yüksek 
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eğitim kuruluşları olarak kabul edilmiştir. Bunların üniversite haline getirilmeleri 
görüşüne katılmıyoruz. Ülkemizde de teknik bilgi veren bu tür yüksek meslek 
okullarına her zaman ihtiyaç duyulmuştur; mazisi de çok gerilere gider. Burada 
üniversiteler ve yüksek ihtisas okullarını, yani iyi bilinen hususları bir münakaşa 
konusu haline getirmekten fayda ummam. Yalnız, bizde nevi şahsına münhasır bir 
anlamda kullanılan Akademi kelimesinin ithal nedenini de bir türlü öğrenemedim. 
Bir çok meslektaşımızın da çeşitli vesilelerle belirttikleri gibi bunlar amacı 
düşünürü, serbest araştırıcıyı, önder yürütücüyü, eleştiriciyi, yetiştirmek, yani 
ülkemizin kültür kapasitesini muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak olan ve liberal 
gelenek üzerine kurulan üniversiteden kesin olarak ayrı tutulmalıdır. Hatta bunların 
şimdi gelişmekte olduğunu gördüğümüz fonksiyonel üniversitelerle de 
bağdaşmasına tabiatları ve amaçları icabı imkan yoktur. Maalesef 1971 Kasımı’nda 
bir zihniyeti, üniversiter zihniyeti savunma durumuna yönelmiş bulunuyorum.  

Akademik unvanların, payelerin kanunla tevcihi üniversitelerimizin 
standardını düşürür. Üniversitelerimizin Batı üniversiteleri seviyesine erişmeleri 
büyük emeklerin mahsulüdür. Diyebilirim ki, üniversitelerimizin en değerli başarısı 
da buradadır. Bu seviyenin muhafazasında çok titiz hareket etmemiz gerekir. Ayrıca, 
bu tür kuruluşlar birer üniversite haline getirildikleri takdirde, üniversitelerimiz yine 
ülkenin batısında, ilerlemiş bölgelerde toplanacaktır. Böylece üniversiteleri Doğu 
bölgelerine de yayma düşüncesi sadece edebiyatta kalacaktır. İçinde bulunduğumuz 
ortamı düşünelim: Yüz yıllar boyu en ağır mücadelelerden sonra sağlanabilen bir 
bütünü bölmek, tarih bilgisizliğinden, vatan coğrafyasının özelliklerini 
tanımamaktan gelen yanlış, korkunç bir görüşün sahibi çıkmak eğiliminde 
bulunanlar, bu memleketin en büyük parçasını mevhum etnik zümrelere, ayrı 
mezhep gruplarına bölmekte, vermekte sakınca görmemektedirler. Buna karşı en 
müessir silah olan bilim gücünün, öğretim aracının Doğu Anadolu’muza 
yayılmasında büyük milli yararlar olduğuna kainiyiz. Son olaylar kesin olarak 
öğretmiştir ki, üniversitelerimizde Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı’nı temel bilimler 
arasına koymakta büyük faydalar vardır. Üniversitemiz Diyarbakır ve Elazığ'da 
kurduğu Tıp ve Veteriner Fakülteleri ile Doğu’da kurmayı tasarladığı iki 
üniversitenin temel taşlarını yerleştirmiş durumdadır.  

 

Sayın öğretim üyeleri, 

Bu münasebetle size ilk defa bir buyruğun gerçekleştirilmesi için telkinde 
bulunmama izin veriniz. Önümüzdeki senelerde Dicle kıyılarında, Elazığ ovasında 
yeşillenip filizlenecek kuruluşlardan sonra bir elinizi de 1937 tarihli buyruğu 
gerçekleştirmek üzere Van'a uzatınız. Ata buyurur ki : Memleketi şimdilik üç büyük 
kültür bölgesi halinde mütalaa ederek Garp bölgesi için İstanbul Üniversitesi’nde 
başlanmış olan ıslahat programını daha radikal bir tarzda tatbik ederek  
Cumhuriyet’e cidden modern bir üniversite kazandırmak, merkez bölgesi için, 
Ankara Üniversitesi’ni az zamanda kurmak lazımdır. Ve Doğu bölgesi için Van gölü 
sahillerinin en güzel bir yerinde, her şubeden ilk okulları ile ve nihayet üniversitesi 
ile modern bir kültür şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiiliyata geçilmelidir. Bu 
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hayırlı teşebbüsün Doğu vilayetlerimiz gençliğine kazandıracağı feyiz, Cumhuriyet 
Hükümeti için ne mutlu bir eser olacaktır.  

Şimdi, tekrarından büyük üzüntü duyduğum üniversite personel kanun 
tasarısından da söz etmek zorundayım. Senatomuz çeşitli tarihlerde aldığı kararları 
ya benim aracılığımla veya mektuplarıyla siyasal iktidarların sayın başlarına 
duyurdu. Üniversite Öğretim Üye ve Yardımcıları hariç bütün devlet memurlarını 
kapsayan Personel Kanunu yürürlüğe girdiği ve uygulandığı halde, hazırlanmış ve 
Yüce Meclis komisyonlarına sevk edilmiş olan Üniversite Personel Kanun Tasarısı 
tam 15 gün önce, komisyonda görüşüleceği gün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
tezkeresi ile, Üniversite Kanunu Tasarısı ile beraber kanunlaşması isteği ile, 
görüşülmesi maalesef ertelendi. Bu suretle öğretim üye ve yardımcılarının büyük 
çoğunluğunun gittikçe artan maddi güçlüklerle karşı karşıya bıraktırmalarını siyasal 
iktidarların üniversiteye karşı yükümlü olduğu görev ve sorumluluk anlayışıyla 
bağdaştıramadık. Böylece asistanlık müessesesinin cazibeli bir hale gelmesi önlendi.  

 

Sayın Konuklar:  

Üniversitemiz diğer taraftan bütün zorlamalara rağmen bilgili insan gücünü, 
araştırıcı yetiştirme görevini, yayın ve araştırma yoluyla ülke ve dünya ilmine 
katkıda bulunma çabalarına kesiksiz olarak devam etmiştir. Memleketimizin içinde 
bulunduğu planlı kalkınma çabasında üniversitelerin sorumluluğunu unutmamak 
lazımdır. Kalkınma ancak yetişkin insan gücünü sağlayacak yeni kuşakların 
yetiştirilmesiyle mümkün olur. Bunun yeterli olmadığını göz önünde tutan 
üniversitemiz, daha önceki tecrübelerinden de yararlanarak bölge üniversitelerinin 
açılmasını karara bağlamıştı. Bunların özünü teşkil eden Diyarbakır Tıp, Adana 
Ziraat ve Elazığ Veteriner Fakültelerimiz öğretimlerine yerlerinde devam 
etmektedir. Fakültelerimiz Güney, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'da yapılacak 
üniversiter öğretim ve araştırmaların mihrakını teşkil edeceklerdir. Bu güzel idealleri 
gerçekleştirenlere, şu anda oralarda görevleri başında bulunanlara ve daha önce 
bulunmuş olanlara, buna karar veren kurullara, kanunlaştıranlara şükranlarımız 
sonsuzdur.  

13 fakülteli üniversitemiz Atatürk ve Ege Üniversiteleri’nin kuruluşunda en 
önemli paya sahip çıkmış, Orta Doğu Teknik ve bilhassa Hacettepe 
Üniversiteleri’nin öğretim üyesi kadrolarını takviye etmiştir. Böylesine bir 
kuruluşun üniversiter öğretim ve araştırma görevini yurt sathına yaymayı, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıya ulaştıracağından eminiz. Bugün 
üniversitemizde 358 Profesör, 240 Doçent, 970 Asistan, 88 Okutman, 78 Uzman, 60 
Öğretim görevlisi ve 18967 öğrencimiz vardır. Ancak bir neslin elde ettiği sonuç ve 
muazzam bir potansiyel. Bu öğretim yılına kadrolu-kadrosuz 35 yeni Profesör, 41 
yeni Doçent ve 3230 yeni öğrenci ile giriyoruz. 1402 öğrencimiz mezun oldu. Diğer 
taraftan pek değerli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, Prof. 
Dr. Ömer Ertürk, Prof. Dr. Latif Berkmen, Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Prof. Dr. 
Samim Sinanoğlu, Doç. Dr. Mehmet Cem Sar, Asist. Mustafa Sönmez'i kaybetme 
talihsizliğine uğramış bulunuyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim.  
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Geçen öğretim yılında Prof. Necati Akder, Prof. Lamia Kerman, Prof. Dr. 
Ali Rıza Gürgen, Prof. Dr. Hamit Demirtaş emeklilikleri yüzünden fakültelerindeki 
öğretim faaliyetlerine son verdiler. Kendi ihtisas alanlarındaki çalışmaları, yayınları 
ile uzun ve başarılı öğretim yılları sırasında yüzlerce genci yetiştirmiş hocalarımızı 
huzurunuzda kutlar, şükranlarımı sunarım.  

Son öğretim yılında araştırma ve yayın faaliyetlerimiz arttı. Fakültelerimiz 
ve Rektörlüğümüz 271 kitap, 38 dergi yayınlamış veya yayınlamak üzeredir. 
Öğretim üye ve yardımcılarının kendi adlarına veya yurt içinde ve dışındaki 
müesseseler tarafından yayınlanan kitap ve makaleler bu sayının dışındadır. Bu 
eserlerin mühim bir kısmı uluslararası bilim dünyasına yapılmış birer katkıdır.  

Her fakültemizde birer-ikişer şantiyemiz vardır. Ankara Üniversitesi 
milyonluk ihaleleri ile Seyhan Barajı ve Dicle kıyılarına ve başkentin beş semtine 
yayılan yeni kültür tesislerini ayağa kaldırmaktadır. Maalesef, 2490 sayılı kanun 
inşaatımızı geciktirmekte, güçleştirmektedir. Personel kanununun uygulanmasında 
ortaya çıkan aksaklıklar inşaat müdürlüğümüzü teknik eleman kaybı bakımından 
büyük zorluklarla karşılaştırdı.  

Gerçekleşmesi için çalıştığımız yatırımlar için yapılan harcamalar şu 
şekilde özetlenebilir:  

Fakültelerimizin büyük onarım işleri için bir sene içinde 2.650.000 lira 
harcanmıştır. Diyarbakır Üniversitesi Kampus planlama projesi yarışması 1970 yılı 
Aralık ayında sonuçlanmıştır. Birinci ödülü kazanan proje sahibine projenin tatbik 
işi ihale edilerek bu sene içinde 1.000.000 lira tutarında çalışmaya geçilmiştir. 
Ayrıca Tıp Bilimleri binası ile laboratuvar ve Merkezi Teshin 1. kısım kaba inşaatı 
için 4.750.000 lira harcanmaktadır. Bundan başka, üniversite sahasının tanzimi ve iç 
yollarının yapılması için Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmıştır; 
3.250.000 lira tutarındaki çalışmaya devam edilmektedir.  

Elazığ Veteriner Fakültesi’nin ve gelecekteki Elazığ Üniversitesinin 
hazırlıklarının tamamlanması için çaba gösterilmektedir. Adana Ziraat Fakültesi ve 
gelecekteki Adana Üniversitesi için bu yıl 3.000.000 lira tutarında çalışma yapılmış 
ve böylece toplam harcama tutan 3.547.000 lirayı bulmuştur. Üniversite konutları, 
1970 yılında yapılan 999.000 liralık harcamaya ek olarak 1971 yılında yapılan 
2.000.000 liralık çalışma ile bitirilecek ve hizmete girecektir. Ayrıca Altyapı 
Merkezi Teshin işleri için 3.000.000 lira tutarındaki çalışmaya başlanmak üzeredir.  

Toplam olarak 7.603.00 liraya mal olmuş bulunan Eczacılık Fakültesi ek 
bina ikmal inşaatının bitmesi için 5.000.000 liralık bir çalışma gerekmektedir.  Aynı 
şekilde, Fen Fakültesi’nin Sınai Kimya Mühendisliği laboratuarı yapımı için bu güne 
kadar harcanan 6.066.000 liraya ek olarak 1.000.000 lira gerekmektedir. 3.000.000 
liralık Rektörlük tahsisatının bir kısmının bu iki inşaatta kullanılabilmesini sağlamak 
için Devlet Planlama Teşkilatı’na baş vurulmuştur. Ayrıca, Fen Fakültesi Botanik 
kürsüsü Sera binası için toplam 1.375.000 lira tutarında çalışma yapılmıştır. Bina bu 
sene hizmete girecektir.  

Hukuk, Siyasal Bilgiler ve Eğitim Fakültesi’ni içine alacak olan Sosyal 
Bilimler Fakülteleri Sitesi sahasında kurulacak olan sosyal tesis binalarından Kapalı 
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Spor Salonu için yapılan 1.250.000 liralık çalışma devam etmektedir. Ayrıca, Eğitim 
Fakültesi I. kısım inşaatı için 1.500.000 liralık çalışma, Hukuk Fakültesi Dershane 
ve Seminer Odaları binası için de toplam 1.799.000 liralık harcama yapılmıştır. 
Çalışmalar devam etmektedir.  

Tıp Fakültemizin 1200 yataklı Eğitim Hastanesi’nin ikmali, Yakın 
Doğu’nun sayılı kuruluşlarından birine sahip olmamızı sağlayacaktır.  

Ankara Veteriner Fakültesi’ne bağlı Farmakoloji, Fizyoloji, Kimya, Bio-
Kimya ve Radio-Bioloji kürsüleri binalarının inşaatına başlanmıştır. Bu sene 
798.000 lira harcanmıştır. Radio-Bioloji Araştırma Enstitüsü binası çalışmaları 
ilerlemektedir.  

Rektörlük sitesi için ayrılmış olan 3.000.000 liralık tahsisatın 2.000.000 
lirasını Eczacılık ve Fen Fakülteleri inşaatının ikmali için kullanmak üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı ile temas kurulmuştur. 500 .000 lira tutarındaki tahsisat 
Rektörlük bahçe tanzimi çalışmaları için kullanılacaktır.  

Mediko-Sosyal Merkezimiz sınırlı imkanlarına rağmen, öğrencilerimizin 
sağlığı, muayene ve tedavilerini temin etmenin ve koruyucu tedbirler almanın 
gayreti içindedir. Kuruluşun Medikal kısmı Dahiliye, Diş, Psikolojik danışma, 
Kadın-Doğum ve Göğüs Hastalıkları dispanserlerini kapsamaktadır. Mali 
imkansızlıklar nedeniyle Merkez’in yataklı kliniği olmadığı için ayakta tedavi 
yoluna gidilmekte, önemli müdahaleleri gerektiren rahatsızlıklarda hastalarımız Tıp 
Fakültesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı hastanelere sevk edilerek 
tedavi ettirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin ilaç, gözlük, ortopedik tabanlık, 
korse ve benzeri gibi çeşitli ihtiyaçlarının masrafları da karşılanmaktadır.  

Merkezin Sosyal Servisi öğrencilerimizin boş zamanlarını en iyi biçimde 
değerlendirmeye yönelmiştir ve çalışmalarını Spor ve Kültürel faaliyet dallarında 
yürütmektedir. Kültürel faaliyetler tiyatro, müzik çalışmaları, konferanslar, film 
gösterileri ve lisan kurslarını kapsamaktadır. 80 kişilik okuma salonu, tatil günleri 
dahil her gün 8.30-23.00 arası öğrencilere açıktır. Bu sene 200 öğrencinin istifade 
edeceği yeni bir okuma salonu açmış bulunuyoruz.  

Döner Sermayeli bir kuruluş olan Basımevimiz fakültelerimizin ve Türk Dil 
Kurumu’nun basım isteklerini büyük ölçüde karşılamıştır. Bu süre içinde Basımevi 
1455.06 formayı kapsayan 153 kitap ve 147 matbu evrak hazırlamıştır. Basımevi 
üniversitenin en önemli tesisidir. Verimi yükseltmek için sermayemizi arttırmak, 
binamızı inşa etmek, yeni makineler temin etmek ve bir klişe atölyesi kurmak 
gerekmektedir. Para değerinin düşürülmüş olması üniversitemizi dış ülkelerden 
kitap, dergi ve malzeme temininde büyük zorluklar içinde bıraktı.  

Genel eğitimle ilgili olarak öğrencilerin kültürel, sosyal, sağlık, kredi ve 
burslarla ilgili sorunları üstüne ciddiyetle eğilmiş olmamıza rağmen, 
öğrencilerimizin pek çoğunun bugün de, dün olduğu gibi, uygun ve yeterli olmayan 
şartlar içinde okumak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Birçok kuruluşun gayretine 
rağmen, öğrencilerimizin imkan ve fırsat eşitsizlikleri bir türlü giderilememektedir. 
Mali formaliteler ucuz veya parasız kitap teminini engellemektedir. Geceleri Batı 
ülkeleri şehirlerinin en parlak semtlerini üniversite bölgeleri teşkil eder. Biz, henüz, 
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onlar gibi gece kitaplıklarından, laboratuvarlarından istifade imkanlarına bir yol 
bulamadık. Bu konuda bütün Devlet kuruluşlarının kesin bir işbirliği anlayışı içinde 
vatanın geleceğine sahip çıkmaları şarttır; çünkü, bugün gençlik ne ise, unutmayınız 
yarın da vatan odur.  

Öğretim üyelerimiz yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen kongrelere, 
kollogyumlara, seminer ve sempozyumlara katılmışlar, yerli ve yabancı meslek 
kuruluşları ve meslektaşları ile işbirliğini devam ettirmişlerdir. Araştırma 
Enstitülerimiz orijinal etütlerini yayınlamışlar, araştırma projelerini geliştirmişlerdir. 
Bu yaz da Üniversite Haftası tertiplenmiştir. 16 öğretim üyesinden kurulu heyet, 
Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan il ve ilçelerinde konferanslar, açık 
oturumlar düzenledi; mahalli sorunlar incelendi. Heyete katılan değerli 
meslektaşlarımıza, gezinin tertip ve idaresinde emeği geçen meslektaşım Prof. Dr. 
Şerafettin Turan'a teşekkürlerimi sunarım.  

 

Sayın Dinleyenlerim:  

Son olaylar ve gelişmeler bize bir daha göstermiştir ki, üniversitelerimiz 
Atatürkçülük ülküsünü, Atatürkçü öğretimle pekleştirmek zorundadır. Atatürk'ün 
"Cesaretimizi takviye ve idame eden, almakta oldukları terbiye ve ilham ile insanlık 
meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaklarına" 
inandığı gençliğin tümüne son 30 yılda Atatürk ilkeleri doğrultusunda yön verecek 
bir pedagog, sosyolog veya filozof yetiştiremedik. Türk milleti, tarihinin yakın 
mazisinde hiç bir millete nasip olmamış bir dehaya sahip oldu. Onun ilkelerini, 
inkılabın tarihini gençliğin bir kısmına gereği kadar öğretememenin, 
duyuramamanın ıstırabını en çok biz öğretim üyeleri çekiyoruz. Bu yönde yapmak 
zorunda olduklarımızın en çoğunu başarmanın çabasından fedakarlık etmeyi 
düşünmüyoruz. Çünkü, Atatürkçü düşünce sistemine göre yaşamak tek kurtuluş 
yolumuzdur.  

 

Sevgili Öğrenciler:  

"Fikir hürriyetinin en kıymetli timsali" olabilmeniz ancak hürriyete liyakat, 
sorumluluk bilincine sahip olmakla mümkündür. Unutmamalısınız ki, hürriyet 
faziletin paralelidir. Fazilet milli hayatımızda sadece kişisel, yalnız sosyal bir değer 
değil, aynı zamanda Anayasal bir değerdir. Faziletin kişiye kazandırdığı yücelik, 
manevi zenginliklerin en büyüğüdür. Fazilet her şeyden önce bir insanlık, uygarlık 
işidir. Türkün geleneklerine en uygun hasleti odur. Bu manevi zenginliklere ancak 
irfan, bilim yoluyla erişmek mümkündür. Bilim insana belli alışkanlığın en iyisini 
kazandırır. Milletimizin şerefle yaşaması bilime beslediği saygı ölçüsüne bağlıdır.  

Üniversiteli genç, işte sen bunun temsilcisisin. Onun için üniversitede beyin 
gücü ölümsüzdür. Akılcılık orada gelişir, oradan yaygınlaşır. Yalnız, bilimin yaygın 
bir barış ülküsü içinde yapılacağını hiç bir zaman hatırdan çıkartmamak lazımdır. 
Kendimizi kabul ettirebilmemiz, sahte teveccühlerden kurtulmamız, insanlık ailesi 
içinde varlığımızı sürdürmemiz, insan olarak kalabilmemiz, safsatadan, hurafeden 
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sıyrılmış akılcı bir toplumun insanları olarak yaşayabilmemiz bilime vereceğimiz 
itibara bağlıdır. Ülkemizi ileri götürmek ve yaratıcı olmak bilim sayesinde 
mümkündür. Yaratıcı olamadığımız sürece başkalarının sürükleyecekleri, kabul 
ettirecekleri yolu takip zorunda kalırız.  

 

Sevgili Öğrenciler:  

Memleketin nabzı sizin akılcı enerjinizde atar; memleketin gelecekteki 
mutluluğunu siz yaratacaksınız. Kendinizi sert, şekilci görüş ve tutumlardan, 
kalıplaşmış katı, kuru insan olmaktan koruyun. Düzeyde kalmanın ağırlığından 
kendinizi kurtarın ve her konunun, sorunun özüne, derinliğine inin. Öğretim üyeleri 
kendilerinde var olanı size vermekte tereddüt etmezler; siz de iyi öğrenme ödevinizi 
yerine getiriniz. Size verilecek araştırma metodları ile her ilmi konuyu, her sosyal 
sorunu tetkik süzgecinden geçirerek olumlu bir sonuca varabilir ve ancak o zaman 
taze bilim gücünüzle beslenen ateşin heyecan ve enerjinizi şu ocağınızın, 
Üniversitenizin, onun da üstünde Türkiye'nin itibarını yükseltmekte 
toplayabilirsiniz. Her davranışınızda ahlakın başında gelen vatanseverlik duygunuz 
ve çağdaş uygarlık insanı olmak azminiz belli olmalıdır.  

Beni dinlemek lütfunda bulundunuz. Sabrınıza teşekkür eder, huzurları ile 
Üniversitemizi şereflendiren Değerli Konuklarımızı, Sayın Öğretim Üyelerimizi ve 
Sevgili Öğrencilerimizi saygı ve sevgiyle selamlarım.  
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1972-1973 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Cumhurbaşkanı: Törenimize onur vermekle Ankara Üniversitesi 
mensuplarını mutlu kıldınız, şükranlarımı arz ederim. 

 

Ankara Üniversitesi’nin 1972-1973 öğretim yılını başarılı olması dileğiyle 
açıyorum. Daha 26 yıl önce 4 fakülte halinde kurulmuş olan üniversitemiz o günden 
bu güne, hatta müstakil fakülteler halinde iken de, öğretime törenle başlamaya çok 
dikkat etmiştir. Bu yapılmış olan işlerin, yapılması gerekenlerin en azından üç 
kuşağın tanıklığında belirlenmesini, öğüt ve eleştirilerin derlenmesini sağlar. 
Geleneklerin yerleşmesine yardımcı olur. 

Son öğretim yılında olduğu gibi, bu yıla da Devlet otoritesinin hakim 
olduğu, güvenin sağlandığı bir ortamda girmiş olmanın huzuru içindeyiz. Bu ortam 
öğretimde pek kısa sayılan üç sömestrilik bir süre içinde dahi olumlu sonuçların 
belirmesine, karşılıklı güvenin ve hele insanlar arası iyi ilişkilerin kurulmasına 
büyük ölçüde yardımcı oldu. 

Siz sayın öğretim üyeleri, sanatların en zorunu, Türk toplumunun 
geleceğine yön vermeyi amaç edinen yüksek seviyeli insan gücünü yetiştirmeyi, 
aynı zamanda araştırıcılığı, yani yurt ve dünya ilmine katkıda bulunmayı seçmiş 
durumdasınız. Sizler üç büyük imkana, eğitim aracına, bilim gücüne ve sağlam 
araştırma metodlarına sahipsiniz. Bunlar sizlere gençlerimizi, teknolojinin akıllara 
durgunluk veren gelişmesi karşısında şaşkın bir duraklama geçiren 20. yüz yıl 
insanını modern bilimin verilerine göre yetiştirme olanaklarını sağlamaktadır. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonraki göz kamaştırıcı çağ değişimi yalnız üniversitelerinizi 
değil, bütün kuruluşları ve hepimizin kişiliğini yansıtan devleti yeni, büyük 
hizmetler ve ihtiyaçlar karşısında bulundurmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın 
son çeyreğine sahip çıkma arzumuz, bu ihtiyaçların karşılanması ve Atatürkçü 
düşüncenin temel taşlarından biri olan bilim üstünlüğü ilkesini insanda ölümsüz, 
sınırsız olan beyin gücüne dayandırmakla mümkündür. Bugün uluslararasındaki 
şaşırtıcı, amansız rekabetin mihraklarını, akıllarını, ilim ve metodlarını en doğru 
olarak kullanmasını ve uygulamasını başaran üniversiteler temsil etmektedir. Biz de 
bu yarışa katılmak zorundayız. Bu ise huzur içinde, eksiklerin giderilmesiyle, 
metotlu ve çok çalışma ve hepsinin üstünde öğretici-öğrenci ve araştırıcı ilişkilerinin 
en olgun bir şekilde ayarlanmasıyla mümkündür. 

Bütün öğrencilerinin bilmesini isterim ki, bütün Anayasa değerleri gibi, 
üniversite de hepimizin çok dikkatli ve uyanık bekçiliğine tevdi edilmiştir. Bütün 
öğrencilik süresince ve hatta hayatta onun sahibi olduğunuzu, onun bir parçasını 
temsil ettiğinizi hiçbir zaman unutmayınız. Sizin olan üniversiteyi, bu büyük bilim 
ocağını Anayasa iradesine göre korumak ödevinizdir. Üniversite, yine biliniz ki, 
milletinizin ve insanlığın düşünsel yapılarından biridir. Belirli bir standardı, 
değişmez bir havası ve hele evrensel bir yapısı vardır. Bunları zedelememelidir. 
Üniversite tekmil bilim dallarının, çeşitli araştırma prensiplerinin en ahenkli bir 
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gelişme gösterdiği araştırma, inceleme, öğretme, öğrenme ve sonra da yaratma ve 
yayma yeridir. Bu işleri başka kurumlar yapamaz; çünkü hiçbir kurum üniversitenin 
sahip olduğu kapsayıcı evrenselliği taşıyamaz. Onun içindir ki, devletin anayasa 
düzeni üniversite öğretim üyesine, öğretim yardımcısına serbestçe araştırma ve 
yayında bulunma ödevini vermiştir. Bundan öğrencilerimiz de yararlanmalıdır; 
akılcı yolda düşünce alışkanlığını kazanmanız geleceğimizi güvenlik içine alır. 
Üniversite yaratmak yalnız kararla olmaz; yukarıda saydığım yapısal unsurları yoksa 
üniversite adını vereceğimiz kuruluşa ad bulmakta güçlük çekeriz. 

Sözlerimin bu bölümünde bizleri ve üniversiter zihniyete sahip her kişiyi 
düşündüren bir hususa değinmeden geçemeyeceğim. Her Devlet kurumundan 
görevini yapması beklenir. Bunların her biri her şeyden önce kendi kendini 
denetleyebilmelidir. Yalnız, bütün dava denetlemede hangi ölçütlerin 
gözetileceğidir. Şüphesizdir ki, hiç kimse kendine göre doğru, ya da haklı bellediği 
bir çizgiyi devletin anayasal kuralına tercih hakkına sahip olamaz. Bunda çok 
dikkatli olmamıza ve muazzam mevcudumuza rağmen, pek az üniversitelinin içine 
itildikleri ilkel kaba kuvvet zorlamalarına bakarak bilim adamlarının, 
üniversitelerimizin tümü açık suçlamalara hedef oldu. Anayasal bir kuruluşu, 
evrensel bir değeri, uygarlığın getirdiği bir ürünü böylesine kötülemek, çıkmaz bir 
yoldur. Üniversitelinin düşünce rehberliğini, ulusun geleceğine yön vermeyi, tarihi 
gelişimi içinde dünyanın uygar ülkeleri arasındaki yerini almayı gaye edinmesinden 
hoşnut olmayan sorumsuz mihrakların sinsi varlıklarını sürdürmelerine, en iyiyi 
yaratacak her türlü değeri bu ulusa, bu vatana layık görmezliğin karanlığına 
bürünenlere mani olmalıyız. Bu endişe ve nedenlerle sizlerle yaptığım her 
konuşmada olayları izahta, bilimsel görüşleri tartışmada, sorunları çözümlemede çok 
kolay değişen, basit, herkesin üstünde konuşabileceği günlük politika akımlarının 
üstünde kalmaya çok dikkat etmek zorunda olduğumuzu, aksi takdirde, çok ilkel bir 
tutumla bütün üniversiteliyi üniversitesiyle birlikte milletin gözünde küçük 
düşürmeye kararlı bir davranış içinde bulunanları, tüm üniversiteyi olduğu gibi 
değil, dilediği gibi göstermek isteyenlere, onların da sayısı çok az da olsa, yardım 
etmiş olacağımızı ısrarla belirtmiştim. Öğretim görevimizi, araştırma ve 
incelemelerimizi yerine getirirken bölümlerimizi, kürsülerimizi, enstitülerimizi, 
mesleğimizin kutsallığı ile bağdaşamayacak politik amaçların değil vasıtası haline 
getirmek, bu şüpheyi dahi uyandıracak bir tutum içine girme eğiliminden kesin 
olarak çekinmek zorundayız. 

Atatürkçülükten, Kemalizm’den söz etmek kolay olabilir; asıl zor olanı 
O’nun başlattığı, gerçekleştirdiği inkılapları korumak, ilerletmek, özellikle bütün 
millete mal etmektir. Üniversiteli olarak bizler Cumhuriyet’e, Atatürkçü düşünceye 
karşı gevşeme salgını ile mücadele açmak zorundayız. Vatanı bütün yapan onun 
evladıdır. Dünyaya, insanlığa da hizmet etmenin yolu vatana yapılan hizmetle 
başlar. Memleketin bugünkü seviyeye erişmesinde üniversitenin Atatürk’ün üç 
görüşme sadık kalmış olmasının büyük payı vardır: 

Milletimizin şerefle yaşaması bilime beslediği saygı ölçüsüne 
bağlılığındadır. Onun en güzel ifadesini filozoflarımızın eserlerinde değil, bizim, bu 
üniversitenin alın yazısında bulursunuz: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” 
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Türk toplumu her an uygarlık yarışmasının seferberliği içindedir; 
Türkiye’yi bir batılı değerler devleti haline getiren düşünce, memleket insanını 
çağdaş batı uygarlığı cumhuriyetinin insanı olarak yetiştirme azmimizdir. 

Memleketimizde demokrasi ve cumhuriyet umdelerinin kesin olarak 
uygulanması ve memleketimizin layık olduğu yüksek seviyeye erişmesinde, 
üniversitelerin bilimsel görüşlerine dayanan uygulama ve uyarmalarının daima en 
değerli  ve en verimli amil olduğunun Atatürk tarafından en manalı şekilde daha 
1924 yılının başında açıklanmış olması, bilim müesseselerini göreve çağırma 
şeklinin en ilmi, en gerçekçi olanıdır. 

Büyük görev anlayışı içinde, üniversitelerinin kalkınması uğruna daimi bir 
çalışma temposu içinde kalmış bulunan en yüksek karar organımız Senato bu 
çalışma dönemini tamamlamıştır. Meslektaşlarımın bilim yuvalarına sahip çıkmada 
gösterdiği enerjiye ve dikkatlerine hayranım; üniversiteler kendilerini oluşturan 
bilginlerinin omuzları üstünde yükselir. 

Beş üniversitemizin yetkili temsilcileri ve Senatomuz tarafından 
hazırlanmış bulunan “Üniversiteler Ortak Kanun Tasarısı” Büyük Millet Meclisi 
komisyonlarında görüşülmektedir. Tasarının Anayasal teminat altında bulunan 
üniversite özerkliğini zedelemeden kanunlaşacağı ümidimi paylaşacağınıza inanırım. 
Bu münasebetle çok hassasiyet gösterdiğimiz bir konuya, akademik unvan ve 
payelerin kanunla tevcihinin üniversitelerimizin seviyesini düşüreceğine değinmek 
isterim. 

Üniversitenizin Batı üniversiteleri düzeyine erişmesi sizlerin ve sizlerden 
öncekilerin büyük emekleri ürünüdür. Bu kolay olmamıştır. Üniversitemizin en 
değerli başarılarından biri de budur; bu seviyenin korunmasında göstereceğiniz 
titizlikten fedakarlık etmeyiniz. Üniversitenizin dünya üniversiteleri arasındaki yeri 
çok kuvvetlidir, sağlamdır. Her yıl geçtikçe bu kuvveti artırmak, ilim adamlarımızın 
görevi olmalıdır. 

Öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının gittikçe artan maddi 
güçlüklerle karşı karşıya bırakılmalarını önleyecek “Üniversite Personel Kanun 
Tasarısı” yeniden hazırlanmış ve kanunlaşması için Milli Eğitim Bakanlığı’na 
sunulmuştur. 

Üniversitelerimizin, ülkemizin planlı kalkınma çabasındaki sorumluluk 
payı büyüktür. Planlı kalkınma yetişkin insan gücünün eseridir. Onu da üniversite 
sağlar. Üniversitemiz, bu kalkınmada payına düşeni yerine getirmek üzere daha önce 
yaptıklarına daha büyük ilave olarak Dicle’nin karşı sahillerinde Diyarbakır Tıp 
Fakültesi ve 1030 yataklı hastahanesinin sari ihalelerle 90 milyonluk inşaatına 
devam etmektedir. Ceyhan Barajı kıyılarındaki Ziraat Fakültemiz inşaatı konutlar 
yapısının yeni ihaleler ve sari ihalelerle 34 milyonluğu tamamlanmış olacaktır. Pek 
yakında Elazığ Veteriner Fakültesi tesislerimizin inşasına başlanacaktır. Burada 
önemli olan, her üç fakültemizin de öğretime yerlerinde devam etmeleridir. 
Şimdiden bir mamureyi müjdeleyen Diyarbakır Tıp Fakültemiz bu Haziran’da, diğer 
ikisi de bunu izleyen yıllarda ilk mezunlarını vereceklerdir. Bilim adamları dünyanın 
hangi köşesinde olursa olsun en iyi çalışma koşullarını, imkanlarını arama hakkını 
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taşır; çünkü bilir ki, bilim uluslararası bir niteliktir. Buna rağmen, şartların 
gelişmesini beklemeden, mevcut şartlar içinde de bu fakültelerin kuruluşuna ön ayak 
olanlara, şu anda öğretime orada devam eden arkadaşlarıma, görevlerini tamamlamış 
olanlara şükranlarım sonsuzdur.  

Üniversitemiz geride bıraktığımız dönemde bilgili insan gücünü ve 
araştırıcıyı yetiştirme görevini yerine getirmiş, her dilde yaptığı yayınlarla ülke ve 
dünya bilimine katkıda bulunma çabasını artırmıştır. Bugün üniversitemizde 362 
profesör, 243 doçent, 960 asistan (maalesef az), 79 öğretim görevlisi, 64 uzman, 79 
okutman ve yenilerle birlikte 20.000 öğrencimiz vardır. Bir neslin elde ettiği sonuç, 
muazzam bir potansiyel. Bu öğretim yılına 23 yeni profesör, 32 yeni doçent ve 3129 
yeni öğrenci ile giriyoruz. 1686 öğrencimiz mezun oldu. Diğer taraftan pek değerli 
öğretim üyelerimizden Prof. Dr. H. Demircioğlu, Prof. Dr. H. Birand, Prof. Dr. İlhan 
Özer, Prof. Dr. Kerim Ö. Çağlar, Prof. Dr. Nail Oraman’ı kaybetme talihsizliğine 
uğramış bulunuyoruz; aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirim. Geride bıraktığımız 
öğretim yılında Prof. Dr. C. Alagöz, Prof. Dr. T. Çağatay, Prof. Dr. Feridun N. 
Uzluk, Prof. Dr. R. Adasal, Prof. Dr. Süreyya Tanay, Prof. Dr. Kazım Köylü, Prof. 
Dr. Sait T. Tekeli ve Prof. Dr. İbrahim Yarkın emeklilikleri yüzünden, Prof. Dr. S. 
Özbek Milli Eğitim Bakanı ve Kontenjan Senatörü, Doç. Dr. B. Üçok, Kontenjan 
Senatörü seçilmeleri nedeniyle emekli olarak fakültelerindeki öğretim faaliyetlerine 
son verdiler. Kendi ihtisas alanlarındaki çalışmaları, yayın ve araştırmaları ile uzun 
ve başarılı öğretim yılları sırasında yüzlerce genci yetiştirmiş değerli hocalarımızı 
huzurunuzda kutlar, sağlık dileklerimle şükranlarımı sunarım. 

Yayın ve araştırmalarımızda büyük atışlar görülmektedir. Fakültelerimiz, 
Rektörlüğümüz çeşitli boyutlarda ve her dilde 240 kitap ve broşür, 68 dergi 
yayınlamıştır. 32 kitap, 34 dergi baskıdadır. Öğretim üye ve öğretim yardımcılarının 
yurt içinde veya dışındaki kurumlar tarafından yayınlanmış olan kitap makaleleri bu 
sayının dışındadır. 

İnşaat ve onarım rakamları ile sabrınızı tüketmeden çekinirim. Plana 
bağlanmış işlerimizi Devlet kuruluşlarının anlayış ve yardımları ile gerçekleştirme 
imkanlarına sahibiz. Böylece, her fakültemizde birer ikişer şantiyemiz vardır. 
Ankara’nın beş büyük semtine yayınlan yeni kültür tesislerini ayağa kaldırıyoruz. 
2490 sayılı kanunun geciktirici, güçleştirici hükümlerine ve teknik personel 
teminindeki sıkıntıya rağmen, Eczacılık Fakültesi’nin ek binasını, yeni Eğitim 
Fakültemizdi, Veteriner Fakültemizin enstitülerini, Ziraat Fakültemizin meyve ve 
sebze soğutma-muhafaza işletmesi işlerimizi daha fazla geciktirmeden tamamlama 
çabasındayız. Yeni Rektörlük binamız tamamlanmıştır; taşınma hazırlıkları 
içindeyiz. 

Gerçekleşmesi için çalıştığımız yatırımlar ve bunlarla ilgili harcamalar şu 
şekilde özetlenebilir: 

Diyarbakır, Elazığ ve Adana illerimizde kurulmuş olan fakültelerimizin 
çekirdek teşkil edeceği geleceğin üniversiteleri ile ilgili çalışmalara devam 
edilmektedir. 
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1967 yılında kurulmuş olan ve gelecekteki Ziya Gökalp Üniversitesi’nin 
başlangıcı olan Diyarbakır Tıp Fakültesi’nin, geçen sene yapılan bir protokol ile 
Kara Yolları Genel Müdürlüğü’ne verilen Kampus Saha Tanzimi ve İç Yollar işi 
için 1972 mali yılında 1.500.000 lira ödenek ayrılmıştır. Aynı mali yıl içinde Tıp 
Fakültesi bina inşaatı için 500.000 lira ve 130 yataklı hastane yataklar bloğu için de 
3.000.000 lira verilmiştir. 

1967 yılında kurulmuş olan Adana Ziraat Fakültesi ve dolayısıyla Adana 
Üniversitesi inşaat çalışmaları ilerlemektedir. Üniversite konutları I. Kısım işleri için 
1.000.000 lira, Merkezi Teshin I. Kısım işi için 300.000 lira, Ziraat Fakültesi I. 
Kısım inşaatı Merkezi Binası, Bahçe Bitkileri bölümü ve Tarla Bitkileri bölümü için 
3.000.000 lira, Üretim Çiftliği inşaatı için 300.000 lira ödenek mevcuttur. 1972 mali 
yılında Merkezi Teshin I. Kısım işi için 2.700.000 lira, Ziraat Fakültesi II. Kısım 
inşaatı için 3.000.000 lira ve Üniversite Konutları III. Kısım işi için de 3.000.000 
lira verilmiştir. Çalışmalar ihale safhasındadır. 

Gelecekteki Fırat Üniversitesi’nin başlangıcını teşkil eden ve 1968’de 
kurulmuş olan Elazığ Veteriner Fakültesi’nin inşaat hazırlıkları ilerlemektedir. 
2.000.000 lira ödeneği olan üniversite kampus alt yapı tesisleri işi ihale 
safhasındadır. Barakalar, İmar ve İskan Bakanlığı ile Makine Kimya Endüstrisi’nden 
alınmıştır. Bu iş için 1972 mali yılında 500.000 lira verilmiştir. 

Ankara Tıp Fakültesi tesisleri bu yıl içinde önemli gelişmeler göstermiştir. 
İnşaatı 1.000.000 liraya mal olan Cebeci Hastanesi Radyoloji Kobalt Tedavi Ünitesi 
ile 1.500.000 liraya mal olan KBB-Nöroloji Kliniği tamamlanarak 1972 senesinde 
hizmete açılmıştır. Göz Bankası ikmal inşaatı ile Gastroenteroloji Kliniği inşaatının 
kısa zamanda hizmete hazır hale gelmesi için çalışılmaktadır. Bundan başka, 
tamamlandığı zaman Yakın Doğu’nun sayılı kuruluşlarından biri niteliğini 
kazanacak olan 1200 yataklı Öğretim Hastanesi çalışmaları ilerlemektedir. Bu tesis 
için 1972 yılı sonuna kadar toplam olarak 63.676.000 lira harcanmış olacaktır; 
Poliklinik ve Gündüz Hastanesi kısmının 1973 senesinde hizmete açılması için 
çalışılmaktadır. Cebeci Hastanesi Hemşire Koleji asistan ve hemşire yatakhaneleri 
inşaatı devam etmektedir. Tesis 1973 senesinde hizmete girecektir. Ayrıca, Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu’nun projeleri 1972 mali yılının sonunda tamamlanacaktır. 
Cebeci Hastanesi Reorganizasyon ve Merkezi Polikliniği inşaatı mimari yarışması 
Eylül 1972’de sonuçlanmış ve uygulanacak olan birinci proje, yarışma jürisince 
seçilerek kamu oyuna tanıtılmıştır. 

Eğitim Fakültesi’nin 18.000.000 lira proje tutarlı inşaat hazırlıkları 
ilerlemektedir. Hukuk Fakültesi Dershane ve Seminer Odaları ve Amfi çalışmaları 
devam etmektedir. 1972 mali yılında bu iş için 1.500.000 lira ödenek verilmiştir; yıl 
içinde harcanacaktır. Ayrıca, Hukuk, Siyasal Bilgiler ve Eğitim Fakülteleri’ni içine 
alacak olan Sosyal Bilimler Fakülteleri Sitesi sahasında kurulmakta olan Kapalı 
Spor Salonu çalışmalarına devam edilmektedir. 1972 mali yılında 2.470.000 lira 
ödenek verilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi bina ikmal inşaatı için 1.000.000 lira ödenek konulmuş 
olup, işin tamamlanması için gerekli olan 4.000.000 lira ödeneği temin etmek için 
Devlet Planlama Teşkilatı’na başvurulmuştur. 
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Veteriner Fakültesi’ne bağlı Farmakoloji, Fizyoloji, Kimya, Bio-Kimya ve 
Radio-Biyoloji kürsüleri binalarının inşaatına devam edilmektedir; 1972 mali yılı 
için 1.015.000 lira ödenek verilmiştir. 

Ziraat Fakültesi’ne bağlı Meyve ve Sebze Soğutma, Muhafaza İşletmesi 
inşaatı çalışmalarına başlanmış ve 1972 Mali Yılı için 1.500.000 lira ödenek 
ayrılmıştır. Ayrıca, Süt Bitkileri Merası inşaatının hazırlıklarına başlanmıştır. 

Üniversite Rektörlük sitesi için 500.000 lira ödenek ayrılmış olup, iş ihale 
edilmiştir. 

Yatırım harcamaları dışında, fakültelerimizin büyük onarım işleri için 1972 
yılında, şu ana kadar 484.433 lira harcanmış olup, 1.850.000 lira tutarında iş ihalesi 
yapılmıştır. 

İlk defa 1965-1966 ders yılında faaliyete geçen Mediko-Sosyal Merkezi’nin 
amacı öğrencilerimizin tıbbi ve sosyal alanlardaki problemlerine yardımcı olmaktır. 
Sınırlı imkanlarına rağmen, öğrencilerimizin sağlığı, muayene ve tedavilerini 
yaptırmanın, koruyucu tedbirler almanın gayreti içindedir. Medikal kısım, Dahiliye, 
Diş, Psikolojik Danışma, Kadın-Doğum, Göğüs Hastalıkları Dispanserleri ve Göz 
servisinden ibarettir. Henüz yataklı bir öğrenci kliniğinin sahibi olamadık. Önemli 
müdahaleleri gerektiren durumlarda öğrencilerimizi Tıp Fakültesi’nde ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde tedavi ettiriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin 
çeşitli ilaç, gözlük ve ortopedik cihaz ihtiyaçları da merkezimizce karşılanmaktadır. 

Sosyal servisimiz öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeye 
yönelmiştir. Bu servis öğrencilerimize kültürel ve spor faaliyetleri olmak üzere iki 
alanda hizmet etmektedir. Kültürel faaliyetlerimiz tiyatro, müzik çalışmaları, 
konferanslar, film gösterileri ve lisans kurslarını kapsamaktadır. Şuna da işaret 
etmek isterim ki, binlerce üniversitelinin toplandığı semtin ortasındaki Cebeci 
Stadyumu’nun üniversiteye bağlanması büyük bir boşluğun doldurulmasını 
sağlayacaktır.  

Merkezimizin 200 kişilik okuma salonu ve 5000 kitaplık bir kütüphanesi 
vardır. Bu, Ankara’nın her gün saat 8.30’dan 23.00’e kadar açık kalan en mütevazı 
kütüphanesidir. 

Çeşitli kurumlarımızın gayretine, daima dikkatine rağmen, 
öğrencilerimizin, imkan ve fırsat eşitsizlikleri bir türlü giderilemiyor. Mali 
formaliteler, geçersiz alışkanlıklar, ucuz ya da parasız kitap teminini 
engellemektedir. 

Öğrencilerimize uzun kış gecelerinde sıcak kütüphanelerde okumak, 
çalışmak olanaklarını sağlayamıyoruz. Geceleri Batı ülkelerindeki şehirlerin en 
parlak semtlerini üniversite kütüphaneleri, tiyatro ve müzik salonları teşkil eder. 
Ayrıca, genel eğitimle ilgili olarak kültürel, sosyal, sağlık, kredi ve burslarla ilgili 
istek ve sorunlar üstüne eğilmiş olmamıza rağmen, bugün de pek çok öğrencinin 
uygun ve yeterli olmayan şartlar içinde okumak zorunda kaldıklarını görüyoruz. 
Hepimizin, bütün devlet kuruluşlarının, sağlam bir işbirliği anlayışı içinde, vatanın 
geleceğine sahip çıkması şarttır. 
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Öğretim üyelerimiz yurt içinde ve dışında tertiplenen kongrelere, 
seminerlere katılmışlar, yeni buluş ve gelişmeleri, araştırmaların sonuçlarını 
meslektaşları ile tartışmışlardır. Araştırma enstitülerimiz, bilim kurumlarına 
sundukları projeleri geliştirmişlerdir. Fakültelerimize bağlı araştırma enstitülerinin 
geliştirilmesi zaruretine, sağlam kurulacak bir yabancı dil okulunun lüzumuna, her 
imkan ve fırsattan faydalanarak kütüphanelerimizin, laboratuvarlarımızın 
zenginleştirilmesini ön plana almamız gerekiyor. Bilimdeki muazzam hamleden 
yararlanmayı yeni teçhizat ve neşriyatı takip sağlar, çeşitli nedenlerle 
kütüphanelerimiz bilhassa batı yayınlarını teminde güçlük çekmektedir. Bu arada 
dünya bilim tarihine büyük katkılarda bulunmuş bir ulusun evladı olarak önemli bir 
eksikliğimize de işaret etmek isterim: Türk Bilimler Akademisi. Bu konuda, Ankara 
Üniversitesi’nin fikir öncülüğünden çekineceğini düşünemem. 

Döner sermayeli bir kuruluş olan Basımevimiz fakültelerimizin basın 
isteklerini büyük ölçüde karşılamıştır. Bu süre içinde Basımevi 1985 formayı 
kapsayan 175 kitap ve 125 basılı evrak hazırlamıştır. Türk Tarih Kurumu 
Basımevi’nden sonra teknik olanak bakımından Ankara’nın ikinci kuruluşu olan 
basımevimizin verimini yükseltmek için ona yeni makineler temin etmek, 
sermayesini artırmak ve çalışmalarını daha uygun şartlar içinde sürdürebilmesi için 
yeni bir Basımevi binası kurmak gerekmektedir. Basımevimizin üniversitemizin en 
önemli tesislerinden biri olduğu gerçeğinin herkes tarafından kabul edilmesi gerekir. 

 

Sevgili Gençler: 

Memleketimizin içine düştüğü korkunç bunalımın ıstırabını nasıl 
yaşadığımızı hocalarınız en iyi bilenlerdir. Şimdi sizlere bir düşünceden, bir 
felsefeden söz edeceğim; görüşlerimi sizlere yakından tanıyan biri olarak, 
paylaşacağınızdan eminim. Milletimiz dünya tarihinin son yüzyıllarından hiçbir 
millete nasip olmamış bir dehaya sahip oldu. Asıl deha odur ki, ölümünden sonra 
yıllar değil, asırlar boyu yaşar. Dün, bugün, her yerde, her işte kimin ilkelerinden, 
düşüncesinden söz ediliyor? Parlamentoda tasarılar hangi doğrultuda 
kanunlaştırılmak veya Türk toplumuna kimin ilke, felsefe ve düşüncelerine göre yön 
verilmek isteniyor? 

Atatürkçü düşünce ile dünyaya yeni bir hayat felsefesi geldi. Bizler bunu 
Atatürkçü öğretimle pekleştirmek zorundayız; aksi takdirde tarih bizi 
affetmeyecektir. Atatürkçü devletin hayat maddesi Atatürkçü insandır: biziz. Bu, 
toplumumuzu uygar dünyada saygı gören, insanlığın yararlanacağı yenilikler getiren 
kişilerin yaşamakta olduğu mutlu bir dünya haline dönüştürmek demektir. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuruluş amacına uygun bir Batı uygarlığı devleti olmaktan 
alıkoyacak ya da bu ülküsünde geciktirecek her davranış, hatta her düşünüş, hür 
düşünce değildir. Aşırılığın neresinden, hangi renginden gelirse gelsin Atatürk 
inkılaplarına karşı olan her hareket, her düşünce köhnedir; irticadır. Atatürkçü 
düşünce sistemine göre yaşamak, Türk’ün geleneklerine en uygun olanıdır; 
safsatayı, hurafeyi değil, modern eğitimi, bilgiyi, ruhsal ve kişisel refaha ulaştıracak 
yaşayışı ülkenin her köşesinde kurmak zorundayız. Cumhuriyeti bu anlayışa göre 
kuran ve yaşatan gücü zayıf düşürmeye hakkımız yoktur. İnançlarımız, 
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düşüncelerimiz her şeyden önce onları oluşturacak koşullara muhtaçtır. Bu koşulları 
devletin mayasında, cumhuriyetin dehasında bulabiliriz. Yeni bir yaşayış üslubu 
içine girmekte olduğunuz şu anda, sizleri dünyanın bugünkü misli görülmemiş 
çeşitli bunalımları içinde Cumhuriyet kuşağı Türk gençleri olarak temel 
değerlerimize sımsıkı sarılmaya çağırıyorum. Şüpheli baskı merkezlerinin etki 
kampanyalarına karşı koyunuz. Akılcı, gerçekçi yolda Atatürkçü düşünceden en 
ufak bir taviz vermeyin. O bize göre biçilmiş en uygun bir gömlektir; yama, ek 
kabul etmez. Ancak o zaman, Atatürk’ün “Cesaretimizi takviye ve idame eden, 
almakta oldukları terbiye ve ilham ile insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, 
fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaklarına” inandığı Türk Gençliği görevini 
başarmış olur. Yalnız, Atatürk’teki hür düşüncenin gerçek anlamını iyi bilelim. O, 
“İstiklal benim karakterimdir” derken hür düşüncenin, zihninizden geçeni ya da size 
başkaları tarafından kolayca sindirilmek isteneni kabullenmek demek olmadığını 
ifade etmektedir. Onun için kendi kendinizi kalıpların cenderesine 
hapsetmeyeceksiniz. Size söylenenleri kendi kendinize tartışın, eleştirin. Ancak, o 
zaman değerlerin gerçek olanları ortaya çıkar; bu gerçeklerin biri de, sizin yeni yeni, 
taze taze kazanacağınız ve kazandığınız bilgi ve metodunuzla oluşan, yeşerip 
filizlenen, ateş dolu heyecan ve enerjiniz ile şu ocağınızın-üniversitenizin, onun da 
üstünde vatanınızın itibarını yükseltmek olsun. 
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1973-1974 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Cumhurbaşkanı, Törenimize onur vermekle Ankara Üniversitesi 
öğretim üyelerini, öğretim yardımcılarını, öğrencilerini mutlu kıldınız; şükranlarımı 
sunarım. 

 

Ankara Üniversitesi’nin 1973-1974 öğretim yılını öğretimde, araştırmada 
ve yönetimde başarılı olması dileğiyle açıyorum. 27 yıl önce 4 fakülteden oluşan 
üniversitemiz, cumhuriyetin 50. yılında öğretime 15 fakülte halinde devam 
etmektedir. Millet hayatının geleceğini etkileyen bu ocakta 50 yıl boyunca toplanan 
bilginler, yalnız düşünsel hayatımızın yönünü tayin etmekle yetinmemişler, onlar 
milletin tüm kalkınmasına öncülük etmişlerdir. Millet kalkınmasında büyük paya 
sahip çıkmak, katkıların süreklisini ortaya koyabilmek, siz öğretim üyelerinin 
kabiliyet, tecrübe ve sağlam metodlarına bağlıdır. Üniversiter görevlerin en 
büyüğüne, çağa, teknolojinin muazzam gelişimine ayak uydurmak sorumluluğuna 
sahip çıkmak ve ulusumuzu Batının 20. yüzyıl insanının elde ettiği bilim verilerine 
göre yetiştirmek zorundayız. Bu, üniversitelerimizi, eskisine bakınca, daha büyük 
hizmetlerle ve ihtiyaçlarla karşı karşıya bulundurmaktadır. Planlı kalkınma 
döneminde üniversitelerin sorumluluğu büyük anlam taşır. Kalkınma bilgili insan 
gücünü, araştırıcıyı yetiştirmekle mümkündür. Bunun içindir ki, üniversite her 
toplumda özel yerini almıştır. O, bütün Anayasa değerleri gibi, hepimizin yalnız 
dikkatine, uyanıklığına değil, bilgisine, insan yetiştirmedeki maharetine emanet 
edilmiştir. 

Üniversite yalnız milletimizin değil, insanlığın düşünsel ürünlerinin 
zirvesinde yerini alan evrensel bir kuruluştur. Gerçeği öğrenmenin yolu, uygar 
dünyada yerimizi sağlamlaştırmanın çaresi, yalnız ve ancak bir yerden, eğitimden 
geçer. Devlet hayatının omurgası eğitime dayanır. Akla dayanan uygar eğitim yoksa, 
hukuk devleti de olmaz. 

Çeşitli kurumların hiç biri üniversitenin kapsayıcı evrenselliğine sahip 
değildir. Onun için insan yetiştirme sanatını hiçbir kurum yapamaz. Bizim, 
üniversitenin anayasal ve bilimsel görevi, memleketin geleceğini emniyet içinde 
tutacak uygar kafaları yetiştirmektir. Bunda başarıya ulaşmak, üniversitelinin 
sorumluluk yükünü iyi bilmesine ve neleri başarmakla yükümlü olduğunun bilincine 
ermesiyle mümkündür. Ancak o zaman, memleket işlerinde varacağımız kararlarda 
pay sahibi olmasını istediğimiz genç dimağların duygusal, mistik, şaşırtıcı, oyalayıcı 
güç ve etkenlerden arınmış olarak, gerçeklere eğilebilecek yetenekleri kazanmaları 
mümkün olur. 

Henüz tam anlamı ile dinmemiş bir bunalımı aşma halinin son 
basamaklarındayız. İnanıyoruz ki, üniversitelerimizin en başta gelen ödevi 
anayasanın dayandığı temel ilkeleri, ilmin gerçeklerini sonuna kadar savunmaktır. 
Zira, geçmişteki derslerle, tecrübelerle, üniversitenin gelişme aşamalarının 
öğrettikleri ile biliriz ki, Devlet kuruluşunun sağlamlığını ve gücünü ülkenin bilim 
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kurumları emniyet altında tutar. Bizim tarihsel görevimiz vardır; onu hiç 
unutmayınız. Kanun yapıcıya ışık tutmak zorundayız. Bu gerçek, üniversiteyi 
devletin vazgeçilmez bir danışma kurulu durumuna getirmiştir. Yürütücülerin bu 
gerçeği benimseme dereceleri, başarılarının ölçüsü olacaktır. İleri, uygar ülkelerde 
siyasal toplumların her türlü yapısını üniversiteler şekillendirmiştir. Devlet ana 
düzeninin özlediği geleceği üniversiteler hazırlar. Bu özelliği bakımından 
üniversiteler bütün dünyada uygarlığın oluşmasını, yerleşmesini, gelişmesini 
sağlayan ve böylece toplumu ve insanlığı refah ve mutluluğa götüren varlıktır. 
Bizim de, Türk toplumu olarak haysiyetimizle çağdaş uygarlık düzeyine 
yükselmemiz bu evrensel ürüne vereceğimiz değere bağlıdır. Bunun idraki içinde 
bulunan üniversitelerin öğretim sorumluları kendilerini yüce amaçlara adamış bilim 
adamlarıdır. Hal böyle iken, itiraf etmek zorundayım ki, bir süreden beri bir yandan 
üniversitelerimiz, bütün uyarmalarımıza rağmen, tehlikeli bir şekilde itibardan 
düşürmek, tüm üniversite öğrencilerini, evladını hor görmek; öte yandan da öğretim 
üyelerinin ve öğretim yardımcılarının erdemliliğinden çıkar sağlamak girişimleri 
belirmiş bulunmaktadır. Buna rağmen, son senelerde, bu yolun da çıkmazlığı 
anlaşılmakta, ulusal kuruluşlarımız tarihsel görevlerini kesiksiz bir şekilde 
sürdürebilmek olanaklarından çok şey kaybetmemektedir. 

Sayın öğretim üyeleri, sizler Anayasal durumunuzun, bilim ve akıl 
gücünüzün, eğitim aracınızın kişiliğinize kazandırdıkları ile kendi iddiasız 
dünyanızın sahiplerisiniz. Hiç tereddüt etmeyiniz ki, milletimiz, bütün tarihi 
boyunca, zaman zaman içine düştüğü güçlüklere rağmen, bilim adamlarına 
güvencini, saygısını yitirmemiştir; aksini iddia, iyi niyetten uzak, yersiz geçersiz bir 
tutumdur. Milletimiz, milletlerin bütünlüğünü ve dinamizmini nasıl yitirdiğini çok 
iyi bilir. Üniversiteler bir itidal unsuru ve denge kaynağı olma hüviyetlerini 
korumaktadırlar. Üniversitelerimiz günümüzün dünya koşulları ve kendi 
toplumumuzun gerçekleri ve geleceği bakımından unutulmayacak değerlere itibar 
etmektedir. Bir noktanın gözden uzak tutulmamasında büyük yarar vardır. Milletin 
üniversiteden, her Devlet kuruluşundan daha fazlasını, daha iyisini beklemesinin 
önde gelen sebeplerini, millete yeni hedefler göstermesi, yeni metod ve sistemler 
ortaya koyması, ulusal kalkınmayı hızlandırması, canlı tutması ve özellikle liderleri, 
düşünsel güçleri yetiştirmesi teşkil eder. Bu ilkeler üniversiteyi milletinin tabii 
rehberi, bilim gücü kaynağı durumuna getirmiştir. Bakınız bunu Atatürk ne şekilde 
ifade buyurmuş: “Memleketimizde demokrasi ve Cumhuriyet umdelerinin mutlak ve 
kati surette tatbiki ve memleketimizin tarihi ilim ve medeniyette layık olduğu 
mertebei refiaya isal hususunda darülfünunumuzun kanaat ve kudreti ilmiyeye 
müstenit türlü ve şuurlu fiiliyat ve irşadatının daima en kıymetli ve müsmir amil 
olduğunu bu vesile ile de tekrar eylerim.” 

Devletin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmesine en etkili yardımda 
bulunma zorunluluğunun idraki içinde bulunan üniversitemiz, her yıl geçtikçe, daha 
önce yaptıklarına yenilerini eklemektedir. Bu öğretim yılında 15 fakülte halinde 
öğretime devam edeceğiz. Üniversitemizin hedefi yurt sathına yayılmak, kalkınma 
çabasında sorumluluk payımızın gerektirdiğini yerine getirmektir. Diyarbakır Tıp 
Fakültemiz, ilk 42 mezununu geride bıraktığımız öğretim yılında verdi; bunu Elazığ 
Veteriner, Adana Ziraat Fakültelerimizin yerlerinde verecekleri mezunlar takip 
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edecektir. Cumhuriyetin 50. yılında iki yeni Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültesi ve 
Antalya Tıp Fakültesi, yeni öğrencileriyle öğretime başlıyor; dört yeni fakültemiz de 
(Konya Fen, Diyarbakır Fen, Elazığ Edebiyat ve Elazığ Fen Fakülteleri) 
kuruluşlarını önümüzdeki öğretim yılına kadar tamamlama çabasındadırlar. 

Diyarbakır’da, Dicle’nin bir yakasında öğretim devam ederken, öbür 
yakasında da 80.500.000 liralık eğitim ve sağlık sektörü binalarının yapımı; 
Adana’da Ziraat öğretimi sürdürülürken fakültemizin kürsü binaları, konut ve 
lojmanları Ceyhan barajı kıyılarında yükseliyor. Elazığ’da Anatomi bölümü ve 
dekanlık binaları yapımına hızla devam olunuyor. İstanbul Üniversitesi tarafından 
kurulmuş olan Veteriner Fakültesi’nin öğretim sorumluluğunu üniversitemiz üstüne 
almıştır. 

Ankara’da ilk kurulan fakültelerimizin eksikleri giderilirken, plana 
bağlanmış işlerimizi de gerçekleştirme imkanlarına sahibiz. Eczacılık ve Eğitim 
Fakültemiz binaları ve kapalı spor salonu ikmal inşaatı; Veteriner Fakültesi 
Farmakoloji, Kimya, Biyokimya ve Radyobiyoloji kürsüleri ikmal inşaatına, Ziraat 
Fakültemizin Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü, Hayvan Yetiştirme ve Bitki Koruma 
kürsü yapımına devam olunmaktadır. Ankara’nın büyük semtlerinde yeni yeni kültür 
tesislerimiz yükseliyor; Cebeci Hastanesi yeni kuruluşlara kavuşurken, Morfoloji 
binası arkasındaki 1200 yataklı öğretim hastanemiz Yakın Doğu’nun sayılı 
tesislerinden biri olarak yükselmektedir. Yeni Diş Hekimliği Fakültemizin yapımına 
başlanmış, Rektörlük büromuz da yeni binasına taşınmıştır. Veteriner Fakültemiz, 
ilk defa olmak üzere hazırlayacağı bir deneme çiftliği arazisine sahip olacaktır. 

Mediko-Sosyal Merkezimiz, çok sınırlı imkanlarına rağmen, 
öğrencilerimizin sağlığı, muayene ve tedavilerini yaptırmakta, koruyucu tedbirler 
almaktadır. Henüz, yataklı bir öğrenci kliniğinin sahibi olamadık; önemli 
müdahaleleri hastanelerimizde yaptırmaktayız. Sosyal servisimiz, olanaklarımız 
ölçüsünde, öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeye yönelmiştir. 200 
kişilik okuma salonumuz gece gündüz açıktır. 

Çeşitli kuruluşlarımızın çabalarına rağmen, öğrencilerimizin imkan ve fırsat 
eşitsizlikleri bir türlü önlenemiyor. Geçersiz alışkanlıklar, mali formaliteler, ucuz 
veya parasız kitap teminini önlüyor. Uzun kış gecelerinde açık, sıcak kütüphaneler, 
spor sahaları, yüzme havuzları, tiyatro ve müzik salonları, kullanışlı, ölçülü kantinler 
bugün de bir hayal olmaktan ileri gidemiyor. Batı üniversitelerinin bu bakımlardan 
mesut öğrencilerini gördükçe, artan ıstırabımız da bu hayalleri gerçekleştirmeye 
yeterli olamıyor. Genel eğitimle ilgili olarak, kültürel, sosyal, sağlık, kredi ve 
burslarla ilgili istek ve sorunlar üstüne eğilmiş olmamıza rağmen, bugün de pek çok 
öğrencinin uygun ve yeterli olmayan şartlar içinde okumak zorunda kaldıklarını 
görüyoruz. Hepimizin, bütün devlet kuruluşlarının, sağlam ve içtenlikli bir işbirliği 
anlayışı içinde vatanın geleceğine sahip çıkması şarttır. 

Bütün rejimlerin, sistemlerin dayandığı asıl unsur insan ise, üniversiteninki 
de öğrencisidir. Müesseselerimizin şekil ve usullerinde yapılacak değişiklikler, bu 
müesseselerin hayatiyetini sağlayan, yürüten unsura gereken değeri ve önemi 
vermeğe, bunları mümkün olduğu ölçüde iyi şartlar içinde yetiştirmeye ve 
yetişenleri de kendi sahalarında çalıştırmaya yönelmelidir. Geride bıraktığımız 
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öğretim yılında yeni Üniversiteler Kanunu yürürlüğe girdi. Üniversitemiz Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’ndan aldığı yetki ile Yüce Anayasa mahkemesinden 
Üniversiteler Kanunu’nda anayasaya aykırı bulduğu ve aykırılığında tereddüde 
düştüğü hükümlerinin iptalini isteyen bir dava açmış bulunuyor. 

Üniversitemiz 1972-1973 öğretim yılında bilgili insan gücünü ve 
araştırıcıyı yetiştirme görevine devam etmiş; her dildeki yayınları ile ülke ve dünya 
bilimine yaptığı katkıları sürdürmüştür. Üniversitemiz, Atatürk ve Ege 
Üniversiteleri’nin kuruluşunda en önemli paya sahip çıkmış, Orta Doğu Teknik ve 
bilhassa Hacettepe Üniversitesi’nin öğretim üyesi kadrolarını ikmal ve takviye 
etmiştir. Bugüne kadar, çoğu Ege ve Hacettepe Üniversiteleri’ne ait olmak üzere, bu 
üniversitelere 55 Profesör, yani o günkü mevcudumuzun dörtte birini göndermiş 
bulunuyoruz.  

Üniversitemizde 378 profesör, 252 doçent (4 fakülte iken tüm öğretim 
üyeleri 30’u geçmezdi), 1021 asistan, 73 öğretim görevlisi, 67 uzman, 64 okutman 
ve yenileriyle birlikte 20.000’e yakın öğrencimiz olacaktır. Geçen öğretim yılında 
1500 mezun verdik. Bu öğretim yılına 25 yeni profesör, 44 yeni doçent ile giriyoruz. 
Diğer taraftan pek değerli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Burhan Köni, Prof. Dr. 
Mustafa Akdağ, Doç. Dr. İlhan İmamoğlu ve öğretim görevlisi Dr. Cemil Ziya 
Şenbay’ı kaybetmek talihsizliğine uğramış bulunuyoruz; aziz hatıraları önünde saygı 
ile eğilirim. Geride bıraktığımız öğretim yılında Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu, 
Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin, Prof. Dr. Nusret Karasu, Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya 
Ülken, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Sabri Doğuer, Prof. Dr. Arif Akman ve 
Prof. Dr. Turgut Yazıcıoğlu emeklilikleri yüzünden fakültelerindeki öğretim 
faaliyetlerine son verdiler. Kendi ihtisas alanlarındaki çalışmaları, yayın ve 
araştırmaları, dekanlık, rektörlükleriyle uzun ve başarılı öğretim yılları süresince, 
yüzlerce genci yetiştirmiş değerli hocalarımızı huzurunuzda kutlar, sağlık 
dileklerimle şükranlarımı sunarım. 

Son öğretim yılında yayın ve araştırma faaliyetlerimiz artmış, öğretim üye 
ve öğretim yardımcıları yurt içinde ve dışında tertiplenen kongrelere, kollogyumlara, 
seminer ve sempozyumlara katılmışlar, mesleki işbirliğini sürdürmüşlerdir. 
Araştırma enstitülerimiz ve üyeleri fakültelerimiz ve Rektörlüğümüz çeşitli 
boyutlarda ve her dilde 175 kitap, 45 dergi yayınlanmıştır. 90 kitap baskıdadır. 

Rektörlükçe Doğu Karadeniz bölgesinde tertiplenen Üniversite Haftasına 
16 öğretim üyesi katılmış, konferanslar, paneller, açık oturumlar düzenlenmiş, 
mahalli sorunlar incelenmiştir. Cumhuriyetin 50. yılını kutlama çalışmaları 
programına giren bu haftalara, önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş, Antakya, 
Gaziantep illerinde devam edilecektir. Siyasal Bilgiler Fakültemiz de bir hafta süreli 
ve 8 öğretim üyesinin katılmasıyla Karadeniz illerinde ayrı bir hafta düzenlenmiştir. 
Fakültelerimiz Cumhuriyetin 50. yıldönümü münasebetiyle ulusal ve uluslararası 
kongreler tertiplemişler, özel yayınlarda bulunmuşlardır. Dil ve Tarih–Coğrafya 
Fakültesi Tiyatro Kürsüsü Deneme Sahnesi tarafından Atatürk’ün Büyük Nutku 
dramatize edilmiştir. İlk defa yapılan bu deneyi seyretmenizi diliyorum. 

Basımevimiz, fakültelerin isteklerini büyük ölçüde karşılamıştır. Basımevi 
en önemli tesislerimizdendir. Çok daha verimli sonuçların sağlanması için 
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sermayemizi arttırmak, binayı bir an önce inşa etmek, yeni makineler temin etmek 
ve bir klişe atölyesinin tesisi şarttır.  

Üniversitemiz cumhuriyetin Anadolu’daki ilk üniversitedir. İnkılapları 
pekiştiren, temelinde vatan gerçekleri yatan bir rejimin, bir sistemin katıksız eseridir. 
Türkiye’nin itibarını yükselten, Atatürkçü düşüncenin, cumhuriyetin her girişimine, 
her yeniliğine damgasını vuran, ana ilkelerle uyuşmaz gördüğü engelleri gereksiz 
hale getiren 50.000 mezunun ocağıdır Ankara Üniversitesi. Üniversitelerin nereden 
başlayıp, nereye geldiğini göstermek ve cumhuriyetimizin 50 yılda sağladıklarına iki 
örnek vermek isterim. Hukuk Fakültesi 1923’de 301 öğrenciye ve birkaç öğretim 
üyesine sahipti. Şimdi 3350 öğrencisi var. Ziraat Fakültemiz 1934’de 12 mezun 
vermiş, şimdi ise 163; o tarihte hiç Türk profesör ve doçenti yok; bugün öğretim üye 
sayısı 79’u, mezun sayısı 5000’i bulmuş. Bu örnekler bütün fakülteler için 
geçerlidir. Temel bilimler doktorası yapan ilk Türk bu çalışmasını 1885’de, ikincisi 
1919’da tamamlamıştır; bu günkü durumla kıyaslayınız. Daha sonraki yıllarda ise, 
örneğin1926-28 yılları arasında ihtisasını yapan iki Veteriner hekim vardı. 
Uzmanlaşma, bütün sahalarda, asıl 1930’dan sonra kendini göstermektedir. 

Hep yaptıklarımızdan söz ettim; eksiklerimiz de çok. Laboratuvarlar, 
kütüphaneler en son araç, buluş ve yayınlarla zenginleştirilmeli; yurt içi, yurt dışı 
araştırma imkanları, yayın olanakları arttırılmalı; inşaatımızı zor durumlara 
düşülmeyecek ölçüler içine almalıyız. Dünya üniversiteleri arasındaki bilimsel 
gücümüzü yitirmemek için çok dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız. Çağdaş bilim 
dünyasının bir üyesi, ortağı olarak, dünya ilmine katkıda bulunma gayretlerimizi çok 
arttırmalıyız. Yurt üniversiteleri arasındaki seviye eşitliğinin sağlanması lazımdır. 
Mali özerklik halledilmiş değildir; birine çeşitli kolaylıklar tanımak, diğerini genel 
usullere tabi tutmak bir çözüm yolu değildir. 

Dünya bilim tarihine büyük katkılarda bulunmuş bir ulusun evladı olarak 
çok önemli bir eksikliğimizin süregeldiğini belirtmemiz lazımdır. Türk Bilimler 
Akademisi’nden yoksunuz. Daha ne kadar beklenecek, kestiremem. 

 

Sevgili öğrenciler: 

Her zamanki gibi, şimdi de sözlerimi sizlere seslenerek bitireceğim. Türk 
Cumhuriyeti’nin özelliği devlet siyasal rejimin dünyaca bilinen kalıpların ötesinde 
topluma yeni bir nefes getiren, ruh veren, mazlum topluluklara bağımsızlık içinde 
insan gibi yaşama yollarını açan “Atatürkçülük” dediğimiz bir düşünce sistemine 
dayanmakta oluşudur. Atatürkçü düşüncenin ağırlık noktasında insan, insan 
haysiyeti, insan haysiyetinin değer üstünlüğü vardır. O zamanlar hiç kimse Türk’ün 
gerçekleştirdiklerine inanmak istemiyordu; geleceği kucaklayan akıl ölçülerinde 
başka ölçü tanımayan bu güç aşaması, bu felsefe, şaşkınlık yaratmıştı. Atatürkçülük, 
taklitçiliğe yer vermeme anlamında batı uygarcılığıdır. Atatürk batı uygarlığını amaç 
edinmekle Türk’ün yaradılışında ve yeteneklerinde gizli becerilerin kendini gösterip 
ortaya çıkmasını, yaratıcılık ustalığını göstermesini, düşüncede özerk olmasını göz 
önünde tutmuştur. Ancak, bu sayede kendi kendimizi bulabilmiş, bir millet 
olabilmiş, uygar dünyaya katkıda bulunabilmişizdir. Atatürk de bilim anlayışı 
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medeniyet kavramının da temelini teşkil eder; çağdaş medeniyet bilime dayandığı 
için Atatürk tarafından benimsenmiştir. 

Atatürk’ü zaman zaman, yer yer yitirmiş olmanın bahtsızlığını Türk 
Cumhuriyeti’nin mayasındaki sırra ermekle giderebiliriz. Bu sırrı ancak gençlik 
çağında çözmek mümkündür. Çünkü, gelecekçi bir felsefe olan Atatürkçülüğün 
gerçekleştiricisi olan gençlik, aydın gençlik, batılı düşüncedeki gençlik, Atatürk’ün: 
“Cesaretimizi takviye ve idame eden, almakta oldukları terbiye ve ilham ile insanlık 
meziyetinin, vatan muhabbetinin en kıymetli timsali olacaklarına” inandığı 
gençliktir. Bilinç huzuru ile ödevlerinizi her an diri, canlı tutmanız gerekecektir. 
Çünkü, özerk üniversite, demokratik cumhuriyete düşünsel yaşama imkanı sağlayan 
nefestir. Bu özerklik, tıpkı hukuk devleti gibi, hukukun, hak düşüncesinin, bütün 
insanlık için vazgeçilmez genel ilkelerin üstünlüğüne dayanır. 

Atatürkçü düşüncenin en mükemmel yapıtı cumhuriyettir. Onun içindir ki, 
üniversite özerkliğinde, üniversite öğretim üyesinin özgürlüğünde öğrencimizin 
uygarlık teminatını görüyoruz. Bağımsız düşünebilen, çeşitli düşünüşler arasında en 
iyisini seçip tercih edebilen, kendi milli toplumunu çağdaş imkanlara kavuşturma 
yollarını arayan akılcı üniversite öğrencileri özlemindeyiz. Geleceğimizin güvenliği 
sizdedir. Milletlerinin bütünleşmesinde büyük paya sahip dehaların, gençliğine sahip 
çıkma öngörürlüğünün nice örnekleri vardır. Düşündüğünüzü açıklamaktan 
korkmayın; yeter ki açıkladığınız şey düşünce denmeye layık olsun; yeter ki, 
safsatayı ve hurafeyi düşünce biçimine sokma gafletine düşmeyin... Başkalarının 
düşüncelerine saygılı olun ve kendi düşüncelerinizi de başkalarına zorla kabul 
ettirme yoluna sapmayın. Türkiye’mizin içine sürüklendiği bunalımların bir nedeni, 
Atatürkçü doğrultunun gereği kadar tutarlı ve kararlı bir ölçüde izlenememesidir. 
Kökü dışarıda olan akımlar esasta az veya çok ölçüde bir kapitülasyonu hazırlar. 
Ona dönmek imkansızdır. 

Üniversite insan ve düşünce demektir; üniversitenin kendi insan gücü 
öğrencisindedir. Üniversite kanunsal kuruluşu ne olursa olsun öğrencisinin 
niteliklerine göre değer taşır. Arzulananların gerçekleşmesine yalnız üniversitenin, 
üniversite öğretim üyesinin, üniversite öğrencisinin çabaları ile ulaşılamaz. Türk 
Milli Eğitimi’nin en alt düzeyinden başlayarak topluma Atatürkçü düşüncenin şart 
koştuğu ruhu, ateşi kazandırmak zorundayız. Cumhuriyetin akıl ötesi girişimlere yer 
vermesi düşünülemez. Toplumu, cumhuriyeti işe yaramaz hale düşürmek isteyenler 
olabilir. Cumhuriyet öncesinin, milli devlet öncesinin özlemini veya yabancı bir 
uygulamanın hasretini çekenler görülebilir. Bizim demokrasi ve özgürlük 
anlayışımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ilkelerine göre varolması zorunluluğu 
ile sınırlıdır. Bu sınırları silahların en güçlüsü fikir gücümüzle sonuna kadar 
savunacağımızdan emin olmanızı isterim. Bu sisteme göre yaşamak tek kurtuluş 
yolumuzdur. Ne demokrasiyi, ne özgürlüğü, ne de anayasamızda tanımlanan, 
Atatürk ilkelerine dayanan cumhuriyeti hiçbir bahaneye feda edemeyiz. 

Yarın Devlet yönetimi sorumluluğunu yükleneceksiniz; bir noktayı asla 
aklınızdan çıkarmayın... Atatürkçülüğün ilk şartı hiçbir bahane ile hiç kimseye, 
hiçbir koşul altında en önemsiz gibi görünebilecek tavizi vermemektir. 
Cumhuriyetin gerektirdiği davranıştan ayrılmayı hoşgörü ile karşılamayın; akıl 
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kapısını akıl dışına aralamayın... Bir tek Atatürk var: Vatan kurtaran ve modern 
Türkiye devletini, ilkeleri doğrultusunda kuran Atatürk... 

 

Sevgili öğrenciler: 

Üniversiteler geri kalmışlığa, geri gitme heveslerine, sapıklığın her çeşidine 
karşı kurulmuş bilim kaleleridir. Şimdi bu kalelerden birinin içindesiniz. Her türlü 
olumsuz kıpırdanışı etkisiz kılmak zorundasınız. Üniversiteniz hür düşüncenin zapt 
edilmez kalesi olarak kalmalıdır. Yalnız, hür düşünce beraberinde sorumluluklar da 
getirir; sorumluluklarını ölçemeyen kişi, hakkını kullanma hakkından aciz demektir. 

Şimdi ailesine katıldığınız bu ocakta öğretim üyelerimiz ve öğretim 
yardımcılarımız memleketin kültürel kalkınmasına faydalı olabilmek için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayacaklardır; bütün bilgi hazinelerini açacağınız anahtarları 
size vermekle, ödevlerin en kutsalını ve en zevklisini yerine getirmiş olacaklardır. 

Sizden Atatürkçü düşüncenin mihrakında birlik istiyorum; sizden 
tarihimize, varlığımıza temel olan bu düşünce çevresinde bütünlük istiyorum. 
Parçalanan aydın azınlığı, kuşaklar arası kinleşme ihtimali bu birliğe yardımcı 
olamaz. Birlik akıl için geçerli tavsiyeleri dinlemekle mümkün olur. 

Birbirinize güveniniz, yardım ediniz; üniversitenizin, kesinlikle, onun da 
üstünde vatanınızın, milletinizin onur ve itibarını yükseltmek için daha şimdiden 
yarışların en güzeline, mutlulukta sonuçlanacak birlik yarışına başlayınız. Sizin bunu 
başaracağınız güvenci içinde hepinize üniversitemizin bütün öğretim üyelerinin, 
öğretim yardımcılarının içten başarı ve üniversiteyi temsil etmekle onur duyan 
rektörünün mutluluk dileklerini bildirmekle sevinç duymaktayım. 

Yeni öğretim yılı hepinize iyilik getirsin, başarı dolu olsun. 
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1974-1975 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Cumhurbaşkanı:Törenimize onur verdiniz. Ankara Üniversitesi 
öğretim üyelerini, öğretim yardımcılarını, öğrencilerini, tüm personelini mutlu 
kıldınız; şükranlarımı arz ederim. 

 

Ankara Üniversitesi’nin 1974-1975 öğretim yılını, öğretimde, araştırmada, 
yönetimde ve anayasal bir kuruluştan beklenenlerin başarılı olması dileğiyle 
açıyorum. 

Şu anda Kıbrıs sorunu uluslararası düzeyde bir tartışma konusu halinde 
bulunmaktadır. Üniversitemiz ve üniversitelerimiz Kıbrıs sorununda da kendilerini 
yeni görevlerle karşı karşıya saymaktadırlar. Kıbrıs’ta Türk ve insan haklarını 
korumak, özgürlüğü sağlamak, insanı insan haysiyeti içinde yaşatmak ve hukuk 
düzenini hakim kılmak için girişilmek zorunda kalınan Barış Harekatı Milli Birlik ve 
Beraberlik içinde sürdürülmüş, devletin bütün organları ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
kendilerine düşen tarihi görevi, harekatın amacına ve niteliğine titizlikle sadık 
kalarak üstün bir başarı ile gerçekleştirmişlerdir. Kıbrıs barış harekatının bundan 
sonraki dönemi de dış dünyada zaman zaman kendini gösteren ve kaynağını 
ekonomik veya küçük politik çıkarlarda bulan haksız davranış veya kararlara 
rağmen, hiç şüphesiz, milletçe aynı milli birlik ve beraberlik içinde başarıya 
ulaştırılacaktır. Kıbrıs barış harekatı nedeniyle Yunanistan ve çeşitli kuruluşlarınca 
ülke ve ulusumuza yöneltilen haksız, iyi niyet dışı, yalana dayalı propagandayı 
etkisiz kılmak, dünya kamuoyuna ve uluslararası kuruluşlara Kıbrıs sorununu, tarihi 
gelişim içindeki gerçek şekliyle tanıtmak amacıyla, üniversitelerimiz çalışmaya 
başlamışlardır. Ankara Üniversitesi’nin sorumluluğunda yürütülen ve kademeli 
olarak planlanan bu çalışmada, Kıbrıs sorunu önce genel çizgileriyle, sonra bütün 
ayrıntılarıyla ele alınacak ve yabancı dillerde bilgiye sunulacaktır. Çalışmaların ilk 
bölümü sonuçlanmıştır. 

Barış harekatı sırasında ve sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihi anıtların 
zarara uğramamasında gösterdiği dikkat ve çabaya bu fırsattan yararlanarak işaret 
etmek isterim. Anıtları yerinde inceledik; 1954’deki Lahey Anlaşması’na rağmen, 
kendisine ait olmayan,  inşasında, tarihi gelişiminde hiçbir katkısı bulunmadığı ama 
zorla sahibi çıkmak istediği manastırı, kiliseyi, kale ve şatoları beton tabana basan 
uçaksavar toplarıyla tahkim etmek, ünlü bir manastırı insan öldürme sanatını ve 
tekniğini öğreten bir gerilla-komando okulu haline getirmek, ondan sonra suçluluk 
kompleksi içinde şikayetçi olmak; asıl bunlar barbarlık hareketidir. İnsanlığın ortak 
kültür mirasından habersiz, ona saygısız barbarların uyguladığı yöntemlerdir. Bunlar 
51 sene önce geçerli gibi görünürdü; uygar dünyanın bir üyesi olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde kesinlikle geçersizdir. Daracık bir kesimde, tahkim edilmiş bu 
tarihi anıtların zarara uğramaması için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gösterdiği dikkat 
her türlü övgüye layıktır. Bugün bütünüyle sağlam durumda bulunan bu anıtsal 
kalıntılar, varlıklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne uygar dünyanın teşekkürlerini 
ifade etmektedirler. 
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Üniversiteler, insan ve çevresinin sorunlarını bilimsel araştırma yolu ile 
inceleyip çözüm getiren, böylece millet hayatının geleceğine yön veren, düşünsel 
hayatımızı etkili gücüyle yücelten ve milletçe kalkınmamıza öncülük eden 
kuruluşlardır. 

Ankara Üniversitesi’nin üniversitelerimiz arasında ayrı bir yeri olduğunu 
belirteyim. Başkentin üniversitesi yeni bir çağın, bir devrimin ilk kurumudur. Kendi 
yapısını kendi oluşturmuştur. Hukuk düzeninin üstünlüğü, hukukun her yerde eşit 
uygulandığı, adalet ve yasa gücünün en büyük güç olduğu ilkesine inanç ve hele 
cumhuriyete gölge düşürmeme ödevinin verildiği Hukuk Fakültemiz, Atatürk’ün 
eliyle açıldı. Çatısı altında bulunduğumuz iddiasız ve fakat gelecekleri kucaklayan 
sağlamlığı ile batı uygarlığı özelliklerini Türk asaletli görünüşü içine yerleştirmiş 
olan bu Fakültenin (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin) isim babalığını yaptı. 
Planlı kalkınma döneminde sorumluluğumuzun anlamını, özellikle, çağa, 
teknolojinin muazzam gelişimine ayak uydurmak, ulusumuzu batının 20. yüzyıl 
uluslarının elde ettiği bilim verilerine göre yetiştirme zorunluluğumuzun şimdiki 
olumlu sonuçlarını, ileri Batı örneklerine göre kurulmasını gerçekleştirdiği bugünkü 
Ziraat ve Veteriner ile kuruluşlarını onlardan kısa bir süre sonra tamamlayan Fen ve 
Tıp Fakültelerimizce borçluyuz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi güç şartlar içinde 
kışlalarda başlattığı sürekli çalışmalarıyla yalnız üniversitemizi güçlendirmekle 
kalmadı, kendi içinden öğretim üyelerini göndermek suretiyle Ankara’da bir başka 
üniversiteyi, Hacettepe’yi, Diyarbakır’da bir ikinci üniversiteyi, İzmir’de ve 
Antalya’da üçüncü ve dördüncü Tıp Fakülteleri’ni, yani Türk tıbbını evrensel üne 
eriştiren ve eriştirecek ocakların kurulmasını sağladı. Bu ne büyük bir katkıdır 
Bunun yanı sıra Ziraat Fakültemizin Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çukurova 
Üniversitesi’nin kuruluşuna esas olan Adana’da üçüncü Ziraat Fakültesi; Veteriner 
Fakültemizin Elazığ ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülteleri’nin, yine yalnız 
kendi öğretim üyeleriyle öğretime devam etmesini sağladığı bilim ocakları büyük bir 
gelişme içindedir. Siyasal Bilgiler Fakültemizdi yıllar önce bünyemize alarak 
yapımızı güçlendirdik; yetiştirdiği gençler yurt içinde ve dışında Maliye, İç ve 
Dışişleri Bakanlıkları’nın çok önemli görevlerini başarı ile yürütmektedirler. Her yıl 
gittikçe artan aydın din adamını, araştırıcıyı yetiştiren İlahiyat Fakültemiz, dünyanın 
her yönünde zaman içinde büyük ölçüde önemini artıran eğitim konularını bilimin 
verilerine göre bir öğretim ve araştırma laboratuvarı haline getiren ve kendisinden 
pedagoji reformunu gerçekleştirmesini beklediğimiz Eğitim Fakültemiz, kısa bir 
süre içinde kuruluşunu tamamlayarak yurt düzeyinde söz sahibi olmuş Eczacılık 
Fakültemiz, yüksek okuldan Diş Hekimliği Fakültesi’ne dönüşen kuruluşumuz ve 
nihayet Fen ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri’nin Diyarbakır’da ve Elazığ’da 
kurdukları Fen ve Edebiyat Fakülteleri, Ankara Üniversitesi’nin, cumhuriyetin bu ilk 
meyvesinin, kendisine özgü sorumlulukları karşısındaki tutumunun bir ifadesidir. 

Henüz özerk üniversite statüsüne kavuşmamış olan üniversiteleri, 
akademileri ve devletleştirilen yüksek okulları da besliyoruz. Bu yıl, sözünü ettiğim 
kuruluşlar arasında bulunan Orta Doğu Teknik ve Karadeniz Teknik 
Üniversiteleri’nden başka İstanbul, Ege ve Hacettepe Üniversiteleri’ne, Kara Harp 
Okulu’na, Polis Enstitüsü ve diğerlerine görevlendirdiğimiz 151 doçent ve 
profesörümüz oralarda haftada 611, günde 122 saat ders okutmaktadır. Bunun 
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anlamı öğrenci kontenjanımıza buralarda okuyan binlerce gencin ilavesi demektir. 
Biz bu yardımı yapamayacak duruma düştüğümüz anda, bu kuruluşlardan önemli bir 
kısmı zor durumda kalır. Böylesine bir yardımın benzerine, değil Türkiye’de 
(bilerek arz ediyorum), dünyada rastlayamazsınız.  

Bunların yanında Atatürkçülüğü bilimsel araştırmalar konu yapan Devrim 
Tarihi Enstitüsü bizim içimizde, Türk Tarih ve Dil Kurumları üniversitemizin 
desteğindedir. Üniversitemiz devlet siyasal organlarının hemen yanı başında bir 
danışman, bir yol göstericidir. Bu rolü ile devlet yönetimine katılışı yüksek ölçüde 
olmaktadır. Ulusal sorunlar karşısında üniversitemizin duyarlığı, onun ne kadar 
yüksek bir birleşik bilinç içinde olduğunu gösterir. Karar organlarının bilim 
gerçeklerine uymayan, dinamik objektifliği koruyamayan, modern devlet anlayışına 
uygun düşmeyen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkelerini karşılamayan 
demokratik ve laik hukuk devletini uzaktan-yakından zedeleyebilecek bir davranış 
içine düştükleri gösterilemez. Çünkü, üniversite yönetim ve karar organlarını 
oluşturan bilim adamları Ankara Üniversitesi’nin kendi düşünce çocuklarıdır. 
Üniversitemizi üniversite yapan bu mimarlardır; o yüce kurullara başkanlık etmekle 
onur duyan rektörleri olarak Üniversite Yönetim Kurulu’na ve senatörlerimize 
teşekkür borçluyuz. Zor dönemlerde üniversitelerine yapabileceklerinin en çoğunu, 
en doğrusunu verdiler. 

Öğrenci yönünden ne kadar sevindirici bir çoğalma karşısında isek, öğretim 
üyelerimiz bakımından da zenginleşmekteyiz. Geçen ders yılında üniversitemiz 80 
yeni profesör ve doçent kazandı. Yeni bilgilerle, daha ileri yöntemlerle, olgun 
pedagojik prensiplerle aramıza katılıp kürsülerimize çıktılar; her birini hepiniz adına 
ilersi için umut dolu duygularla selamlamak benim gerçek mutluluğum oluyor. 

Konuşmamın bu bölümünde eğitim sorununa değineceğim. Bu alanda 
ciddi, gerçekçi ve sürekli bir planlamayı zorunlu kılan sorunlarla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısının gerekli kıldığı yetişmiş insan 
gücünü dikkate alarak orta öğretim, mesleki öğretim ve yüksek öğretim arasındaki 
ilişkileri ve bozulan dengeyi, organik bağı yeniden kurmak zorundayız. Mevcut 
üniversitelerimize, yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere yenilerini 
eklemek zorundayız. Yalnız, yeni üniversitelerin hangi öğretim alanlarında ve hangi 
bölgelerde kurulacağı sorunu, her türlü günlük ve politik endişenin üstüne çıkılarak 
gerçekçi ve bilimsel ölçülerle çözümlenmelidir. Bilgiler dinmeyen gelişme içindedir.  
Teknolojik ilerleme her gün yeni uzmanlıklar arıyor. Onun için de üniversite sorunu 
bir ülkenin çağdaş uygarlık düzeyinde yer alabilmesi sorunudur. Sayıları durmadan 
artan öğrenciye cevap vermek, üniversite ile ilişki kurarak yaşadığımız çağa uymak 
zorunluluğunu duyan yetişkinlerin isteklerini karşılama ödevi, üniversite sorununu 
bir ülkenin yarını sorunu haline getirmiştir. Üniversite sorununun çözümlenebilmesi, 
üniversitenin bir yandan üst düzeyde bilimsel araştırmaları yürütebilmesi, diğer 
yandan gerekli insan gücünü yetiştirebilmesi, siyasal iktidar-üniversite işbirliğinin 
sağlanabilmesi ve problemin ciddi bir plan içinde ele alınmasına bağlıdır. 

Üniversitenin özerkliği, üniversitenin bilimsel görevini yerine 
getirebilmesinin temel şartıdır. Üniversite özerkliği, üniversiteye tanınmış bir 
imtiyaz değildir; üniversitenin görevlerini yerine getirebilmesi için zorunlu sayılan 
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bir anayasal hukuki statüdür. İdari özerklik bilimin teminatı olduğuna göre, 
üniversite özerkliğinde idari ve bilimsel özerklik diye bir ayırım yapılamaz. Bu 
nedenle bütün üniversitelerimizin (özerk) eğitim kuruluşları haline getirilmesinin 
ısrarlı takipçisiyiz. 

Siyasal iktidardan ve yasama organından, Anayasa Mahkemesi’nin kararını 
beklemeksizin, Üniversiteler Kanunu’nda mevcut anayasaya aykırı ve özerklik 
kavramı ile bağdaşmayan hükümlerin değiştirilmesini bekliyoruz. Üniversiteler 
olarak, pek yakında, Üniversiteler Kanunu’nda ve Üniversite Personel Kanunu’nda 
yapılması gerekli değişiklikleri gösteren bir tasarıyı siyasal iktidara sunacağız. 

Üniversite her gün biraz daha devletin istekleri ile karşı karşıyadır.Özerk 
üniversite kendi kendine aşmak, devlet yönetimine şu veya bu etki altında olmayan, 
bağımsız ve objektif, yalnız bilim yararının gerektirdiği gerçekleri açıklamak 
zorundadır. Böylece, toplum yaşamına kurallar getirecek olan siyasal iktidar 
memleket iyiliğine, insanlık iyiliğine iş görmede (adı üniversite olan) güvenilir bir 
dayanak, sağlam bir yardımcı bulur. 

Yatırımlardan söz etmeyeceğim; Ankara’nın her yönünde büyük kültür ve 
sağlık kuruluşlarımız yükseliyor. Bu sene Ankara içindeki yatırımlarımız 
253.327.000 liradır. Kuruluşunu tamamlayan Çukurova Üniversitesi’ne 86.450.000 
liralık binalarını devrettik. Diyarbakır, Elazığ ve Antalya’da 250.327.000 liralık 
yatırımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Cebeci Hastanesi yeni kuruluşlara 
kavuşurken, 1200 yataklı Öğretim Hastahanemiz Yakın Doğu’nun sayılı 
tesislerinden biri olarak yükseliyor. 

Yeni Diş Hekimliği Fakültesi binamızın yapımına devam ediliyor. 

Son öğretim yılında yayın ve araştırma faaliyetlerimiz çok artmıştır. Çağdaş 
bilim dünyasının ortağı olarak dünya ilmine katkıda bulunma gayretlerimizi çeşitli 
boyutlarda ve dillerde yayınlanan 188 kitap, 50 dergi ile ortaya koyduk. Öğretim üye 
ve yardımcıları yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen kongrelere katılmışlar, mesleki 
işbirliğini sürdürmüşlerdir. Her yıl geçtikçe dünya ölçüsünde bilimsel değere sahip 
araştırıcı ve öğretim üyelerimizin sayısı artmakta, eserleri bilim dünyasının aradığı 
değerler arasında yerlerini almaktadır. Her zaman iki noktayı göz önünde tutmanız 
gerekir:  

1- Dünya üniversiteleri arasındaki bilimsel gücümüzü yitirmemek. 

2-Yurt üniversiteleri arasındaki seviye eşitliğini sağlamak şarttır. Yeni 
üniversiteler açarken, en çok ikincisine dikkat etmek gerekir; tehlikeye dikkatinizi 
çekerim. Bir öğrenci 180-200 öğretim üyesine sahip bir fakülteden diplomasını 
alırken aynı alanda yetişen ikinci öğrenci de 20 öğretim üyesi olan ikinci fakültenin 
mezunu oluyor. Bizi, aleyhimize olmak üzere Batı üniversitelerinden ayıran bir 
eksikliğe de henüz çare bulmuş değiliz: 544 profesör ve doçentimize karşılık, 883 
asistanımız vardır. Daha şimdiden gelecekteki güçlüklerin nedenlerini hazırlıyoruz. 

Geri bıraktığımız öğretim yılında pek değerli öğretim üyelerimizden Prof. 
Dr. Celal Tarıman, Prof. Dr. İ. Kılıç Kökten, Doç. Dr. Refakat Çiner, Doç. Dr. 
Ethem Tokmakçıoğlu’nu kaybetmek talihsizliğine uğradık. Aziz hatıraları önünde 



 223

saygıyla eğilirim. Bu öğretim yılında Prof. Dr. Semiha Tunakan, Prof. Dr. Mahmut 
Koloğlu, Prof. Dr. Osman Fazıl Berki, Prof. Dr. Şerif Çanga, Prof. Dr. Burhanettin 
Öktem emeklilikleri yüzünden fakültedeki öğretim faaliyetlerine son verdiler. Kendi 
ihtisas alanlarındaki çalışmaları, yayın ve araştırmaları ve başarılı öğretim yılları 
süresince yüzlerce genci yetiştirmiş değerli hocalarımızı huzurunuzda kutlar, sağlık 
dileklerimle şükranlarımı sunarım. 

Yukarıda arz ettiğimiz yatırımlara, çeşitli kuruluşlarımızın çabalarına 
rağmen, öğrencilerimizin imkan ve fırsat eşitliklerini bir türlü sağlayamıyoruz. Bu 
yıl da parasız kitap temin edemeyeceğiz. Açık-kapalı spor sahalarının, yüzme 
havuzlarının, tiyatro-müzik salonlarının, sade-temiz kantinlerin eksikliğini bir türlü 
gideremiyoruz. Sayın yetkililerin yasalarımız hakkındaki beyanları, arz ettiğim 
eksikliklerin önemli bir kısmının çaresi olacağı umudu içinde mutluluğumuzu 
arttırmaktadır. Türk ve Batı üniversiteleri arasındaki en büyük fark, öğrencilere 
tahsis edilen sosyal tesisler arasında, mukayeseye imkan vermeyen, büyük 
boşluktur. Bugün öğrencimizin önemli bir kısmı yeterli ve uygun olmayan şartlar 
içinde okumak zorundadır. Özellikle belirtmek isterim ki, hepimizin, bütün devlet 
kuruluşlarının, sağlam ve içtenlikle bir işbirliği halinde vatanın geleceğini temsil 
edenlere sahip çıkması zorunludur. 

 

Sevgili Öğrenciler: 

Üniversitemizi oluşturan canlı değerler sizlersiniz. Sizler gibi, Atatürkçü 
kuşağın oluşturduğu mükemmel hamurdan övünülecek bir gelecek yaratılacaktır. 
Unutmayınız, üniversite sizindir; bu yapılar, laboratuvarlar, kitaplıklar, klinikler 
sizin öz malınızdır. Devlet üniversite hizmetlerinin görülebilmesi için milli savunma 
ve sağlık görevi yanında en yüksek ilgiyi sizlerin Cumhuriyet aydını olarak 
yetişmeniz uğruna harcıyor. Bunun için, sizlerin, “üniversite bilinci” dediğimiz 
bilince varmanız gereklidir. Burada hiçbir değerin yarışamadığı rakipsiz değer 
bilimdir. Sizlerden, başka milletler çocuklarınınkinden daha üstün yetenekler 
bekliyoruz. 

Çünkü, biz Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa halindeyiz; sizin bu ulusal 
girişimde payınız yüksek olmalıdır, ülkenin yarını, mutlu ve uygar geleceğin umudu 
olarak siyasal sorunlarla uğraşınızda, her türlü siyasal tercihiniz, yalnız, Atatürk 
ilkeleri çizgisinde olabilir. Atatürk ilkeleri çağdaş uygarlığa devamlı bir yönelişin 
ifadesidir. Bu yöneliş bugün anayasamızda sosyal-demokratik-laik hukuk devleti 
olarak ifadesini bulmuştur. Böyle olmadığı takdirde devletimizi devlet yapan, 
devletimize kimliğini kazandıran değerleri yitiririz. 

Atatürkçü düşüncenin hoşgörüsü siyasal hayatımızda türlü siyasal 
kuruluşların ortaya çıkmasını sağlamış bulunuyor. Bunların ilan ettikleri amaçlara 
erişmek için başvurdukları yolların eriştireceği menziller ve bunlara ulaşma çare ve 
metodları da Atatürk ilkelerine uygun olmalıdır. 

Düşünce düzeyinde tartışmayı önleyen, kaba kuvvet kullanan anlayışın 
daima kesinlikle karşısında olunuz. Unutmayınız ki, akıl, bütün yüceliğine karşın, 
taassubu, kör inanışı, hurafe ve safsatayı yıkmak için kuşaklar boyu savaşmak 
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zorunda kalmıştır. Bağımsız düşünceye sahip olmalısınız. Her fikirde bir gerçek payı 
olabileceğini unutmayınız, katı görüşlere angaje olmayınız. Tartışmayı, daha iyiyi 
aramayı reddeden direnişlere iltifat etmeyin, aksi halde kendi düşünce 
özgürlüğünüzü yok etmiş olursunuz. Üniversite size bütün düşünceleri, sistemleri 
öğretecektir. Gelişen bilim dünyasının yeniliklerini izleme ve bunları sizin ve 
ülkenin yararlanmasına sunma olanakları hazırlayacaktır. Siz en iyisini seçiniz; 
yalnız dikkat edin ki, bu “en iyi” devletimizi kurmuş, yüceltmiş, saygın ve onurlu 
kılmış bulunan Atatürk devrimleri inancını daha da geçerli, daha da yaşamımıza 
yerleşik hale getirebilecek bir “en iyi” olsun. Atatürk devrimlerini ayırma ve 
milletimizin özelliğini meydana getirenlerini ortadan kaldırma girişimlerinin altında, 
Türkiye Cumhuriyeti devletini çağ dışı bırakmak “suikastı” yatmaktadır. Biz, 
geçmişten ders alan geleceğin devletiyiz. Dünya devletlerinin geri kalmışları arasına 
itilmeye layık olamayız. Yirminci yüzyıl Türkleri, inandıkları uygarlık ilkeleri ile, 
cumhuriyetin kazandırdığı irade beraberliği ile, yaşadıkları bölgede etkin ve denge 
sağlayacağı bir Türkiye yaratmışlardır. 

Şimdi öğrencisi olduğunuz bu kutsal ocakta, çok değerli, kendilerini size 
adamış öğretici kadrolarımız ve üniversitelerimizin tüm olanakları, açıkladığım 
amaçlar için, yurdun kalkınmasına yararlı olabilmek için, bütün güçleriyle, 
yanınızdadır. Onların sağlam metodlarından, bilgi hazinelerinden, eksilmeyen bir 
dikkat ve tam bir uyanıklık içinde yararlanmak zorundasınız. 

Sizleri, üniversitede kazanacağınız yeni bilgi ve metodları, idealizm ve 
enerjilerine eş kılma yeteneklerine sahip, Atatürk meşalesinin aydınlattığı yolda 
geleceği kucaklayan, Türkiye’nin geleceğini oluşturacak 20 bini aşkın gencimizi, 
sevgi ile kucaklıyorum. 

Öğretim üyelerimize, öğretim yardımcılarımıza, öğrencilerimize 
Üniversiteyi temsil etmekle onur duyan rektörünün mutluluk dileklerini duyurmanın 
sevinç ve heyecanını yaşıyorum. 

1974-1975 öğretim yılı hepinize iyilik getirsin, başarı dolu olsun. 
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1977-1978  ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Yargı Organlarının Sayın Başkanları, Sayın Rektörler, Cumhurbaşkanlığı 
Sayın Genel Sekreteri, Sayın Konuklar, Sayın Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler: 

 

Törenimize onur verdiniz; Ankara Üniversitesi öğretim üyelerini, öğretim 
yardımcılarım, öğrencilerini ve personelini mutlu kıldınız; şükranlarımı kabul 
buyurun. 

Bugün hepimiz, bilgi, yetişme ve görgü olanaklarımız birbirinden farklı da 
olsa, öğrenme-öğretme ve bu imkânla milletimize ve insanlığa en çok yararlı olma 
bilinci içinde ortak bir sorumlulukla burada toplanmış bulunuyoruz. Öğretim üyeleri 
meslektaşlarım, sizler yüksek öğretimi-eğitimi, sanatların en zorunu, yatırımların en 
uzun vadelisini, yani Türk toplumunun geleceğine yön vermeyi, kalkınma ve 
yükselmenin tek unsuru olan yüksek seviyeli beyin gücünü yetiştirmeyi ve aynı 
zamanda araştırıcılık yetenekleriniz ile Dünya bilimine katkıda bulunmayı amaç 
edinen bilimin temsilcilerisiniz. Düşünsel gücünüzün etkin üstünlüğünü hakim 
kılmada rakipsiz kaynağa, eğitim araçlarına sahipsiniz. Eğitim ve araştırmada sahibi 
olduğunuz sağlam metod, öğrencilerimizi, modern bilim verilerine göre yetiştirme 
olanaklarını sağlamaktadır. Son büyük savaş beklenenin çok üstünde bir çağ 
değişimini beraberinde getirdi. Bu yalnız bizi değil, bütün dünya üniversitelerini ve 
devletleri büyük ihtiyaçlar ve hizmetler karşısında bıraktı. Bu hızlı çağa ayak 
uydurma arzu ve çabamız ancak eğitimin, bu güçlü aracın, Atatürkçü düşüncenin 
yerinden oynatılamaz temel taşlarından biri olan bilimin üstünlüğü ilkesini, insanda 
sınırsız olan beyin gücüne dayandırmaktaki başarısına bağlıdır. 

Üniversitemiz çok güçlü bir öğretici ve araştırıcı potansiyele sahiptir. Bu 
güç, Ankara içinde ve dışında dört üniversitemizin kuruluşunu ve gelişmesini 
sağlamış, bazılarının da öğretim kadrolarının oluşturulmasına büyük katkıda 
bulunmuştur. 

Kadrolarımızı ülkenin kalkınmasına, dünya bilimine önemli katkılarda 
bulunan bilim adamlarımız oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretimi, araştırıcılığı ve 
büyük bir kesimi de kamu hizmetini (üçlü görevi) bir arada yürüten öğretim 
üyelerimiz, ülkeye yayılmakta olan üniversitelerimizi kalkındırmaktadır. 
Günümüzde üniversitemiz önemli bilim dallarında dünya bilimine yetişme çabasını 
tamamlamış ve bazı dallarda yetişkin bilim adamlarımız onların eksikliklerini dol-
durma durumuna gelmişlerdir. Dünyaca aranan bilim adamlarımızın sayısı tahminin 
üstündedir. Bu güçlü kadronun üniversiter öğretimi yurt düzeyine yayma çabasını, 
amaca daha uygun, gerçekçi ve haklılık ölçüleri içinde geliştirmeli ve 
programlaştırmalıyız. Bunun amacı, şu üç hayati konuda başarıya ulaşmayı 
sağlamaktır: a) Daha çok öğrenci yetiştirmek; b) Yetişmiş insan gücü açığını 
kapatmayı ve yetişeni yetiştiği dalda görevlendirmek; c) Bölgeler arasındaki farkı 
gidermek. 
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Hızla artan nüfus, sanayileşme atılımları, şehirlere göç, büyük köylerin 
kentleşmesi ve özellikle ekonomik ve sosyal gelişmelerin kazandığı boyutlar, 
yüksek öğrenim ihtiyaç ve arzusunu duyan pırıl pırıl gençlerimizin de sayısını büyük 
ölçüde artırmış olmasına rağmen, bunların ancak çok sınırlı bir bölümüne yüksek 
öğrenim olanağını sağlayabiliyoruz. Yeni açılan üniversiteler de bu ihtiyacı 
karşılayacak bir düzeye erişmekten çok uzaktır. Yeni üniversitelerin açılması, yük-
sek öğretim planlaması içinde yetişmiş insan gücü ihtiyacının ve istihdam 
olanaklarının birbirine paralel kılınması gerçeği içinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
üniversitelerin yetkili organlarının işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. Bu, coğrafya 
bölgelerinin özelliği, nüfus yayılımı, ulaşım imkânları göz önünde tutularak karara 
bağlanmalıdır. Bazı bölgelerde fakültelerin bir merkezde toplanması yerine, bölgeye 
dağıtılması da düşünülebilir. Siyasal peşin hükümle, bölgesine çok yardım etme 
arzusu ile ve üniversitelerin haberi olmaksızın üniversite açılmamalıdır. Müstakil 
fakülteler açmayı da denemeliyiz. Üniversite açılmadan önce öğretim üyesi ihtiyacı 
hesaplanmalı, hazırlıklar tamamlanırken yatırım başlamalıdır. Aksi takdirde, 
milyonların yatırıldığı büyük yapıları boş bırakmak durumunda kalabiliriz. Hangi 
dalda öğretim üyesi bulunursa o dalı açma arzusu, istihdam sorunlarının kaynağı 
olur. Üniversiteler, genel üniversite anlayışının dışında, ülkenin toplumsal yapısının 
koşullarına göre kurulmalıdır. Kanımızca asıl sorun ilk ve orta öğretimde vakit 
geçirmeden yapılacak öğretim reformu ile çözümlenme yoluna getirilebilir. 
Üniversite bu öğretim zincirinin son halkasını temsil etmekle, hepsinin bir bütünü 
oluşturduğunu belirtmiş oluyorum. 

Paralel öğretim ve gece öğretiminin yapılması hakkındaki hazırlıkların 
karara bağlanması, yeni üniversitelerimize alınmakta olan öğrenci sayısından kat kat 
fazla olabilir. 

Ankara Üniversitesi cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak, daha önceki 
kuruluşları potasında eriterek, bilgi ve tecrübesine eklediği yaratma gücünden tam 
zamanında yararlanmıştır. Mazidekilere bakınca değişik, çoğu kendine özgü 
sorunlarla dolu bir çağda yasıyoruz. Bunların çözüm yollan, ülkenin bilim gücünü 
temsil eden üniversitelerin rehberliğinde aranmalıdır. Ülke, gerçeği yalnız akıl ve 
eğitim yolu ile bulan üniversiteden çok şey beklemektedir. Yalnız bilimin yaygın bir 
barış ülküsü içinde gelişeceğini unutmamak gerekir. Zafer ve başarılar kendisini 
izleyecek barışı sağladığı ölçüde yüceleşir. 

Üniversitenin yasal ve bilimsel görevi, ülkenin geleceğini güven içinde 
tutacak uygar gençler yetiştirmektir. Üniversite bu görevini anayasanın dayandığı 
temel ilkeleri, bilimin verilerini sonuna kadar savunmakla gerçekleştirir. Yalnız 
milletimizin değil, insanlığın düşünsel ürünlerinin doruğunda yerini alan 
üniversiteler uygar ülkelerde siyasal toplumların her türlü yapısını oluştururlar. 
Böylece, Devlet ana düzeninin özlediği gelecek hazırlanır; uygarlığın oluşması, yer-
leşmesi sağlanır; toplumu ve insanı mutluluğa götürür. Onun için üniversitenin 
onurunu, koşullar ne olursa olsun, her şeyin üstünde tutmak her üniversitelinin bilim 
ve görev haysiyetinin esasını teşkil etmelidir. Türk toplumu olarak yükselmemiz, 
üniversiteye, bu evrensel ürüne vereceğimiz değere bağlıdır. Çünkü millet 
üniversitesinden, her devlet kuruluşundan olduğundan daha çoğunu, daha iyisini 
beklemekte ve bunun nedenlerini de millete yeni hedefler göstermesine, yeni metod 
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ve sistemler ortaya koymasına, ulusal kalkınmayı hızlandırmasına, canlı tutmasına; 
özlemini duyduğu liderleri, düşünürleri yetiştirmesine bağlamaktadır. Sıkıntısını ne 
kadar çok çekersek çekelim, bu ilkeler var olduğu sürece üniversite milletinin en 
doğal rehberi, bilim gücü kaynağı olma niteliğini yitirmeyecektir. Şu anda bu 
üniversitelerden birinin mensuplarına ve onun konuklarına bu ölçüde hitap 
edebilmenin onur verici gururunu yaşıyorum.  

Üniversiteler, sosyal ve ekonomik zorluklar, sorunlar nedeni ile ortaya 
çıkması muhtemel siyasal istikrarsızlığın toplumda ortaya koyduğu huzursuzluk 
dönemlerinde, bir itidal unsuru ve denge kaynağı olma kimliğini korumalıdır. 

Üniversitelerimiz, bugüne kadar olduğundan daha etkili ve daha yaygın 
ölçüler içinde eğitimimizin sorunlarına eğilmek zorundadır. Bir Eğitim Fakültesi’ne 
sahip tek üniversite oluşumuz, yaklaşımlarımıza duyulan ihtiyacı hızla 
arttırmaktadır. Gerçekleştirilmesi her türlü siyasal endişe ve düşüncenin üstünde 
kalınmasına bağlı olan eğitim reformunun, Eğitim Fakültemizin rehberliğinde 
hazırlanması zorunluluğunu bir kez daha savunuyorum. Nüfus patlamasına paralel 
bir eğitim planlaması yapılamadığı veya uygulanamadığı sürece, her yedi yılda, yedi 
milyon çocuğa okul sağlama sorunu hangi ölçüler içinde çözümlenebilir? Eğitimi, 
kültür açısından, her kademede ilgilendiren önemli sorunlardan biri, birbirinden çok 
farklı yeteneklere, beceri ve görgüye sahip insanları, özgürlük ortamı içinde 
birleştirebilme sanatıdır. Başka ülkelerde görüldüğü gibi, teknoloji ve 
sanayileşmedeki hızlı gelişme ülkemizde de kültür değerlerinde bîr dağılmaya, 
zıtlaşmaya ve çatışmaya neden oldu. Burada kuşaklan birliğe, yani, ulusal değerlerde 
birlik yaratma amacına, ancak, eğitim ulaştırabilir. Eğitimimizin kalkınma ve 
sanayileşmenin esasını teşkil eden "İnsan gücü niteliklerini" kazandıracak yönde 
geliştirilmesi zorunluluğu, her zamankinden daha ağır ve güncel bir sorun haline 
gelmiş olmasına rağmen, ihmal edilmektedir. Yeni kurulmakta olan müesseselerin 
önemli bir kesimi bu gerçekle zıtlaşmakta, ihtiyaçlarla çatışmakta, plansızlığa örnek 
duruma düşmektedir. Olumsuz karar ve uygulamalara orta öğretimin yalnız 
üniversiteye öğrenci yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenmesi de eklenince, 
sorunların çözümü imkansız bir hal almaktadır. Eğitimci haklıdır; bugün üniversite 
ile orta öğretim arasındaki ilişkilerde dengesizlik, eğitim sistemimizin en ağır 
sorununu teşkil etmektedir. Bunları çözmek ve bizleri izleyecek kuşaklan ağır 
patlamalardan korumak, kuşağımızın görevidir. Bu yıl Eğitim Fakültemize bağlı 
olarak, eğitimin yerel, ulusal ve evrensel boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir 
"Eğitim Araştırmaları Merkezi" kurulmuş olması, olumlu girişimlerden biridir. 

Yeni bir çağın, yeni bir dünya görüşünün başkentte ilk temsilcisi olan 
üniversitemiz, bütün zorlamalara rağmen, ülkemizin planlı kalkınma çabasındaki 
sorumluluğunun bilinci içinde, bilgili insan gücünü, aydını, düşünürü, araştırıcıyı 
yetiştirme ve bu yolla devletin ekonomik, kültürel, ve sosyal kalkınmasına katkıda 
bulunma görevini, daha önce yaptıklarına yenilerini eklemek sureti ile, 
sürdürmüştür. Üniversitemizin, öğretimi ve üniversiter zihniyeti yurt düzeyinde 
yayma amacı büyük boyutlara erişmiş, hatta, bazı yönleri ile asıl kaynağı zedeleyici 
bir duruma girme eğilimine yönelmiştir. Sabrınızı tüketmemek şartı ile, bazı 
rakamları sunmak istiyorum: Biz haftanın beş gününde öğretim yapabiliyoruz: 
Üniversitemizin öğretim üyeleri günde 220 saat Ankara Üniversitesi dışındaki çeşitli 
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öğretim kuruluşlarında ders vermektedirler. Bu, haftada 1100 saat, bir sömestrde 
12,200 saat ediyor. Bir öğretim yılı 140 iş günü ettiğine göre, üniversitemiz öğretim 
üyelerinin 175 işgününde diğer öğretim kuruluşlarında (Diyarbakır, Elâzığ, Malatya, 
Konya, Adana. Trabzon, İzmir, İstanbul) ders verdikleri ortaya çıkar. Bu büyük bir 
katkıdır. Bu kadarını hiçbir üniversitemiz başaracak durumda değildir. Fakat dikkat 
buyurunuz, giderilmesi güç bir tehlikeyi de beraberinde getirmiş olabilir. 
Meslektaşlarım, kendi üniversitelerindeki öğretimi, araştırma ve yayınlarını, bir 
kesimde de kamu görevini, bu ek görevlere paralel kılma zorunluluğuna gölge dü-
şürmeden yürütme başarısını gösterebilmektedirler. Üniversitenin itibarını, kuvvetli 
öğretim üyeleri ve yayınları her ülkede aranan araştırıcılar sağlar. Dünya 
üniversiteleri arasındaki yerimizi koruyabilmek için, buna birinci derecede önem 
vermek zorundayız. En büyük hizmeti 4828 saat ile Fırat Üniversitesi’ne (Elazığ); 
5084 saat ile Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne; 2250 saat ile Diyarbakır Üniversitesi’ne; 
1590 saat ile İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne; 1392 saat ile Hacettepe 
Üniversitesi’ne yapıyoruz. Bu dersleri, örneğin Fırat Üniversitesi'nde 39, Selçuk 
Üniversitesi’nde (Konya) 25, Diyarbakır Üniversitesi’nde 19; Hacettepe 
Üniversitesi’nde 18; Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi ve Ankara Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde 44, İnönü Üniversitesi’nde 10 öğretim 
üyesi vermektedir. Batının hiçbir üniversitesinde bunun benzerini bulamazsınız. 
Bunun bizim koşullarımıza uygunluk derecesi de tartışmaya açık olmakla beraber, 
şu anda, özellikle, Ankara dışındaki Doğu Üniversiteleri’ni de başka türlü bir yolla 
yaşatmak mümkün olamamaktadır. En büyük çabayı öğretim üyesi yetiştirmede 
göstermeliyiz; çünkü, bu uygulama ile üniversite bir evrensel kuruluş durumuna 
ulaşamaz. 

Bu kuruluşlara en çok yardımı 50 öğretim üyesi ile Fen; 45 ile Dil ve Tarih-
Coğrafya; 41 ile Veteriner; 28 ile Siyasal Bilgiler; 26 ile Hukuk; 19 ile Tıp Fakültesi 
yapmaktadır. Lisans ve lisans üstü 23.455 öğrencimiz var. Bu öğretim yılında 4135 
yeni öğrenci aldık. 698 öğretim üyesine karşılık (409 Profesör ve 289 Doçent) 1103 
asistanımız var. Üniversitelerin geleceğini asistanlar oluşturur. Bu bakımdan asis-
tanların artması, sistemin sağlıklı işlemesini ve öğretim üyesi açığının kapatılmasını 
sağlar. Bu öğretim yılına 34 yeni profesör, 57 yeni doçent ve 213 yeni asistan ile 
giriyoruz. 1976-1977 öğretim yılında 592 mezun verdik; Ekim sınavları, henüz, 
sonuçlanmadı. 

Bu öğretim yılında pek değerli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Niyazi 
Sezen, Prof. Dr. Mecit Çağatay, Prof. Dr. Reşat Aktan, Prof. Dr. Seha L. Meray, 
Prof. Dr. Demir Ali Uğur ve Prof. Dr. Talat Konuk'ıı kaybetmek talihsizliğine 
uğramış bulunuyoruz. Aziz anıları önünde saygı ile eğilirim. Geride bıraktığımız 
öğretim yılında 11 öğretim üyemiz, Prof. Dr. Afet İnan, Prof. Dr. Saadet Çağatay, 
Prof. Dr. Mebrure Tosun, Prof. Dr. Hamit Dereli, Prof. D. Fahir Armaoğlu, Prof. Dr. 
Sami Gürün, Prof. Dr. Muzaffer Erman, Prof. Dr. Hasan Başkaya, Prof. Dr. Sedat 
Kansu, Prof. Dr. Cemil Çalgüner, Doç. Dr. Mukbil Özyörük, emeklilikleri yüzünden 
öğretim faaliyetlerine son verdiler. Kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmaları, 
araştırma ve yayınları ve başarılı öğretim yıllan süresince, yüzlerce genci yetiştirmiş 
değerli hocalarımızı huzurunuzda kutlar, sağlık dileklerimi, şükranlarımı sunarım. 
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Son öğretim yılında yayınlarımız artmış, her dilde ve çeşitli boyutlarda 194 
kitap, 17 dergi yayınlanmıştır. 40 kitap ve 12 dergi basılmaktadır. Üniversitemiz, bu 
durumu ile, ülkemizde en çok bilimsel yayın yapan kuruluşlarımızın başında 
gelmektedir. Yazarının kendisi veya yurt içinde ve dışında başka kuruluşlar 
tarafından bastırılan yapıtlar bunların dışındadır. 

Son öğretim yılında, fakültelerimizin önemli bir bölümü, çeşitli bilim 
kuruluşları ile ortaklaşa seminer, kollogyum, sempozyum ve kongreler 
tertiplemişler, yurt içi ve dışındaki meslektaşları ile mesleki işbirliğini 
sürdürmüşlerdir. Yaşam Boyu Eğitim konulu Dünya Eğitim Konferansı’nı Eğitim 
Fakültemiz düzenlemiş ve başarı ile sonuçlandırmıştır. Fakültelerimiz ve yüksek 
okullarımız ilgili Devlet kuruluşları ile bilimsel ve uygulamalı işbirliğini 
sürdürmüşler, Ziraat ve Veteriner Fakültelerimiz halka açık çalışmalar, uygulamalar 
ve yeni buluşlar hakkında olumlu örnekler vermişlerdir. Öğretim üyelerimizin 
önemli bir kısmı TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler üstündeki çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Öğretim üyelerimizin, öğretim yardımcılarının, bir tarih ve 
arkeoloji alanı olan yurdumuzun her yönünde yaptıkları araştırmalar ve kazılar 
Anadolu'nun Dünya Medeniyeti tarihine yaptığı katkıları, yerli (Anadolu’lu) 
kültürün batıya etkisini ve yayılışını artan bir ölçüde gün ışığına çıkarmaktadır. 
Fakültelerimiz bünyelerine göre dışa, halka, kamu ve özel sektöre açık olmalı, 
aralarında sağlanan işbirliğini bugün eriştikleri seviyenin üstüne çıkarmalıdırlar. 
Bugünkü seviye yetersizdir. 

Yabancı üniversiteler ile bilimsel ilişkileri şimdi olduğundan daha ileriye 
götürmek zorundayız. Bu, batının bilimsel araştırmalarını izlememizi ve çağdaş 
gelişmelere ayak uydurmamızı kolaylaştırır. En azından, Batı üniversitelerinde ders 
ve konferans vermek, araştırma yapmak üzere davet olunan öğretim üyelerimiz 
kadar, uzman meslektaşlarımızdan da yurdumuzda yararlanmak olanaklarına sahip 
çıkmalıyız. Sınırlı da olsa, öğretim üyelerimizin Batı’nın ünlü üniversitelerinde 
aranması, onların araştırma, bilgi ve tecrübelerinden yararlanma arzusu 
üniversitemiz için çok olumlu bir aşamadır. Bu uygulamada Dünya üniversiteleri 
arasında ciddi işbirliği vardır. Yalnız, bu işbirliği güçlü bilginlere sahip olunduğu 
sürece gelişir ve etkisini artırır. 

İleri ülkelerde bilimsel yayınlar şaşırtıcı bir zenginliğe erişti. Ülkemize en 
az ithal edilen araç bilimsel yayınlardır. Bilimde rekabet ve yararlanma, ancak, bu 
yayınlara sahip olmakla gerçekleşir. En yeni neşriyatın izlenmesi mümkün olmayan 
bir üniversite gelişmemeye mahkumdur. Bugün dahi, kitabın yatırımdan, 
kamulaştırmadan daha az önemi olduğuna inananlarımız vardır. 

Kamu görevinin görülmesinde, tabiatı gereği, en yüksek payın sahibi Tıp 
Fakültemizde bu öğretim yılında 46.200 hasta yatmak suretiyle, 304.000 hasta da 
ayakta tedavi edilmiştir. Yatak sayımız 2240’dır; yapılan ameliyat sayısı 14.000’dir. 
Tahlil, röntgen gibi sağlık hizmetlerimizin sayısı 1.010.671’dir. 1977-1978 öğretim 
yılında, Antalya Tıp Fakültemiz öğretimine Antalya'da devam edecektir. 

Bu yıl üniversitemize bağlı "Çevre Sorunları Araştırma Enstitüsü" kuruldu. 
Çevre ile canlıların karşılıklı etkisinden doğan sorunları bilimsel olarak saptamak ve 
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çözüm yöntemlerini geliştirmek için kurulan Enstitü, ülkemizde önemini gün 
geçtikçe artıran bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. 

Veteriner Fakültemizin yıllar boyu sıkıntısını çektiği "Eğitim, Araştırma ve 
Uygulama Çiftliği" hizmete girmenin eşiğindedir. Ankara-Kızılcahamam yolu 
üstündeki çiftliğin yüz ölçümü 1.921.750 m2’dir. Çiftlikte 1000 süt ve besi sığırı, 
500 koyun-keçi ve diğer hayvanlarla 20.000 tavuk yetiştirilecektir. Bu yıl 
yatırımımız 13.000.000 civarında idi. Beş yıla dağıtılmış yatırım projesi 1981 
yılında 162.000.000 liralık yatırımla tamamlanmış olacaktır.  

Aynı sıkıntıyı paylaşan Ziraat Fakültemiz de, "Uygulama ve Araştırma 
Çiftliği" için 5250 dekar araziyi kamulaştırarak, bir Ziraat Fakültesi için eksikliği 
düşünülemeyecek bir sorunu da çözüme bağlamıştır. Dekan arkadaşlarımın, bir 
Ziraat Fakültesi için örnek bir çiftlik geliştireceklerine eminim. 

Bununla beraber, fakültelerimizdeki Araştırma Enstitüleri’nin hem sayısı 
az, hem de ülkeye yaygınlığı yetersizdir. Ülkemiz çeşitli yönleri ile, gereği kadar 
araştırılmamış bir alandır. Araştırma Enstitüleri’ne malî olanakların sağlanmasındaki 
güçlükler henüz giderilememiştir. Ülkemizde arazide ve arşivlerde araştırma 
yapmak için başvuran çeşitli bilim dallarına mensup yabancı uzmanların sayısı, bu 
işi gören uzmanlarımızın sayısına yaklaşmıştır. Bu, araştırıcılarımızı bekleyen 
görevin önemini belirtmektedir. 

Üniversitemizin girişimi ile, araştırıcıların toplanacağı bir ‘Türk Bilimler 
Akademisi’nin kuruluş yasasının hazırlanmasını bir kez daha öneriyorum. Uygar, 
ileri ülkelerin hepsinde "Bilim Akademileri" vardır ve bilginlerimizin bir bölümü, 
bunların üyeleridir. Bilim akademilerinin siyasal iktidarların tercih ve arzularına 
göre kurulmasındaki sakıncaları izlemek durumunda olan üniversitelerimizin 
kararlarında gecikmemeleri gerekir. 

Yatırımlarımızdan kısaca söz edeceğim. Diyarbakır'da, Elâzığ'da, 
Ankara'nın her yönünde öbek öbek kültür ve sağlık kuruluşlarımız yükseliyor. Bir 
üniversitede araştırmalar için ayrılan ödenek, yatırımlara ayrılanın yarısına 
erişmemiş ise, o üniversite bilim ve araştırma gücünden ve bunun sonucu olarak 
itibarından çok kaybetmiş sayılır. Üniversiteleri bu tehlikeli duruma düşürmemek 
zorundayız. 1976 yılı inşaat programında 124.361.000 liralık yatırım gerçekleştiril-
miştir. Tıp Fakültemizin yatırımları bunun dışındadır. 1977 yılı yatırımlarının 
(230.112.460 TL.) büyük bölümü Diyarbakır Üniversitesi (92.626.660) ve Elâzığ 
Veteriner Fakültesi yatırımlarına (49.397.000), geri kalanı (88.088.800) 
üniversitemiz yatırımlarına aittir. Bundan sonra, bu iki üniversitemizin inşaatını 
yürütme sorumluluğunu sürdürmemiz imkansız hale gelmiştir. 1977 yılında 
fakültelere ait 33 ihalemiz olmuştur, inşaat dairemizin sınırlı teknik eleman kadro-
suna rağmen, yatırım programımız gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeli teknik 
personel çalıştırma olanaklarının sağlanması, bundan sonraki çalışmalarımız için 
zaruri bir durum arz etmiştir. 

Üniversitemiz, değişik şekillerde ve şehrin içinde dağınık durumda 
kurulmuş fakültelerden, enstitü ve yüksek okullardan oluşmuştur. Bu durum aynı ve 
benzer tesislerin fakültelerde tekrar etmesine, maliyetin artmasına, kuruluşlar 
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arasında işbirliğini güçleştirmeye neden olmuştur. Bunun İçin, üniversitemiz 
merkezî bir kütüphane, bir spor-konser-tiyatro salonu yerine, bunlardan birini her 
fakülteye veya 1-2 fakülte için inşa etmek zorunda bırakılmaktadır. Konya yolu 
üstündeki arsamızın iadesi hususunda vardığımız anlaşmayı bir protokolle saptadık. 
Buraya projeleri hazırlanmış olan Mediko-Sosyal tesislerimiz, merkezî kütüphane, 
spor tesisleri, tiyatro-konser salonu, basımevi, ve sosyal tesisler inşa edilecektir. 
Projedeki yeri boşaltılan basımevinin inşaasına başlandı. Buradaki sosyal faaliyetler 
ve ekonomik kolaylıklar öğretim üyelerini, öğretim yardımcılarını, öğrenci ve 
personeli bir araya getirecektir. 

Senatomuz, Rektörlüğe bağlı 'Temel Fen Bilimleri Yüksek Okulu" ve 
"Yabancı Diller Okulu" açılmasını karara bağladı. Kadro tasarısı Bakanlığa sunuldu. 
Ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni yüksek okulları açmayı programlaştırmalıyız. Ayrıca, 
üniversitemizin yeni fakültelere de ihtiyacı vardır; güçlü potansiyelimizden 
Mühendislik, Güzel Sanatlar, İktisat, İşletme Fakültelerimizi kurması beklenir. 

İmar ve İskan Bakanlığı Metropoliten Planlama Dairesi Başkanlığı’nca 
hazırlanan planda, Etimesgut güneyinde, şehre 20 km. mesafede 500 hektarlık bir 
alan ayrılmıştır. Bu, şehîr içinde sıkışık durumdaki fakültelerimizi rahatlatacak, 
genişlemelerini ve özellikle kurmayı düşündüğümüz yeni fakültelere imkân sağlamış 
olacaktır. 

Çabalarımıza rağmen, çeşitli nedenlerle, öğrencilerimizin imkân ve fırsat 
eşitliklerini sağlayamıyoruz. Ücretsiz kitap temini sorunu bir çözüme 
bağlanamamıştır. Kantinlerin eksiklerini bir türlü gideremiyoruz; bunda, ondan en 
çok yararlanacak gençlerimizin de olumsuz payı vardır. Batı üniversiteleri ile 
bizimkiler arasındaki en büyük fark, öğrencilere tahsis edilen sosyal tesisler 
arasında, kıyaslamaya imkân vermeyen, büyük boşluktur. Öğrencilerimizin bir kısmı 
yeterli ve uygun olmayan koşullarda öğrenimlerini sürdürmek zorunda 
bırakılmışlardır. Yurt ve yatak ihtiyacı had safhada iken, gruplara göre parsellenmiş, 
bölünmüş yurtlarda yataklar sahipsiz ve boştur. Elini devlet otoritesine açmış, 
sahibini beklemektedir. Hepimizin, bütün Devlet kuruluşlarının işbirliği ile yurtları 
birer ölü yatırım durumuna dönüşmekten kurtarmalıyız. Bu kararlı tutum, aynı 
zamanda, vatanın geleceğini temsil edenlere sahip çıkma zorunluluğunun da 
gereğidir. Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmede, sportif ve kültürel 
faaliyetlerinde etkisini sürdüren mali imkansızlıkların yanında, gençlik arasındaki 
bunalımın etkisini de unutmamak gerekir. Mediko-Sosyal merkezimizin öğrenciler 
için yataklı bir kliniğe ve şehrin uygun bir yerinde öğrenci hastanesine ihtiyacı 
vardır. 

Bu   öğretim  yılında öğrencilerimize öğretim-öğrenim ve sosyal-ekonomik 
yönden ne kadar çok yardım etmek imkânı varsa o kadarını yapacağız. 

 

Sevgili Öğrenciler: 

Sözlerimi sizlere seslenerek bağlayacağım. Bugüne sıkıntılı dönemlerden 
geliyoruz. Zararını en çok gördüğünüz günlerin olayların karanlığından huzur-sükun 
dönemine girmek istiyoruz. Bu sözleri söylerken hep geçtiğimiz öğretim yılını 
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düşünüyorum. Hocalarınız, yalnız sizler için, öğretim yılını, yaz-tatil aylarında 
görevleri başında kalarak tamamladılar. Sınavları yaptık, mezunlar da verdik. Ama, 
öğrencilerimizden önemli bir bölümünün öğrenimlerine devam edememek zorunda 
bırakmadan, öğretimin sık sık kesilmiş olması başarı oranını azaltmış, niteliği 
olumsuz yönde etkilemiş, bizleri ciddi kaygılara sevk etmiştir. Dünya 
üniversitelerinde de olaylar oldu, fakat hiçbirinde bir öğrenci, tarafsız veya karşı 
görüşün mensubu da olsa, diğer grup tarafından öğrenimine devam ettirilmemek 
zorunda bırakılmadı. Memnuniyetsizliğimin kaynağı burada düğümlüdür. Gençlik 
olaylarından, ülkemizin, üniversitelerimizin içine düştüğü bunalımın yaygın 
etkisinden, her kesimi kapsamı içine aldığından söz ederken, gençlerimizin 1977-
1978 öğretim yılını olumlu bir ortamda yaşamalarını, öğrencilik görevlerine, 
sorumluluklarına ilişkin ciddi tutumlarını sürdüreceklerini ümit ediyorum. 
Öğrencilerimizin birbirlerini, akılları, bilgileri ile ikna etmelerini, hoşgörü ile 
karşılamalarını istemek hakkımdır. Kardeş kavgalarını, bölünmüşlüğün amansız 
mücadelelerini yansıtan tarihin kara bölümlerini tekrarlatmak isteyenlere seyirci 
kalınamayacağını duyurmak görevimdir. 

Bu öğretim yılı için ümit verici bir gelişmeyi memnunlukla izliyoruz. 
Güvenlik kuvvetlerimizin, yetkili ve sorumlularının, olay çıkaranların, suç 
işleyenlerin, tahrik ve teşvikçilerinin siyasal bağlılıklarına, ideolojik saplantılarına 
bakılmaksızın, yasaların eşit ve tarafsızlık içinde uygulanacağı, farklı bir işlemin söz 
konusu olamayacağı hakkındaki beyanları ve bunu doğrulayan bazı girişimler, 1977-
1978 öğretim yılına girerken ümitlerimizin parlamasına neden oldu. Bu tutum ve 
kuruluşlar arasındaki gerçekçi işbirliği, tehlikeli gelişmeleri etkisiz duruma 
dönüştürebilecek en etkin güçtür. Buna rağmen, 1977-78 öğretim yılının beraberinde 
neleri getirebileceğini geçmişin ışığında, şüphe ve endişe ile izliyor, tasadan 
alamıyoruz.  

Bir noktada anlaşmanızı, birleşmenizi istiyorum; şimdi onu açıklamaya 
çalışacağım: 

Atatürk, Türk Devrimi ve Atatürk ilkeleri bütünleşmiş, birbirlerinin 
anlamlarım tamamlayan üç kavramdır. Milleti millet yapmış, vatanı bütünleştirmiş 
kavramlar toplamı. 

Ord. Prof. Dr. E. Ziya Karal, Atatürk'ün bu devrimini, kaderimizi tayin 
eden bu şahlanışı, ilk dünya savaşının sonunda, her şeyin yitirildiğinin en ağır, en 
insafsız ölçüler içinde tescil edildiği Mondros Antlaşması’nı izleyen günlerde, 
ülkenin her yönünde parlayan bağımsızlık düşüncesinin şekillenmesi ile 
başlatmaktadır. Bu kavramlar 20 yıllık bir süreye (1918-1938) sığmaktadır; bu 
dönem, dünya tarihinin son yüzyıllarında hiçbir ulusa nasip olmamış bir dehaya mil-
letimizin sahip olduğu kısacık bir dönemdir. Bu ulusal ayaklanma, dünya tarihinde 
bu ölçüde eşine rastlanmayan en kısa süre içinde uluslararası bir niteliğe büründü. 
Dışarıda inanmayanlar, alaycı gözlerle bakan güçlüler, içte herkesin güven ve 
cesaretini kırmaya çalışıyordu. Atatürk, sahibi çıktığı ülkeyi şöyle tasvir ediyordu: 

“İzmir'den Erzurum'a kadar, Karadeniz ve Suriye alanlarını görmüş olanlar 
çok kolaylıkla öğrenebilirler ki, memleketimiz baştan aşağı harabe halindedir, 
insanların yaşayabileceği bir tek kente malik değiliz. Köyler çerden-çöpten, 
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samandan yapılmış bir takım yerlerdir, insanların yaşayamayacağı yerlerdir. 
Yolumuz yoktur. Tekrar ediyorum şehir denecek bir tek şehrimiz yoktur. Üstelik de 
ulus cahildir, fakirdir, sefildir". 

 

Sevgili öğrenciler: 

Türk devrimi, aynı zamanda, bu durumu değiştirmek için yapıldı. Buradaki 
başarı ile Türk İnkılabı Dünya tarihinin devrimleri arasında seçkin yerini aldı. İşte, 
Atatürk ilkeleri bu devrimin ürünleridir. Bu ürünlerin doruğunda, dönüm noktasının 
tam başında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" vardır. Yeni Türk Devleti, Türk 
milletinin kendisi için, kendi (Türk) adiyle kurup ilân ettiği ilk devlettir, Bunun 
anlamı üstünde dikkatle durmanızı istiyorum. Atatürk, üstüne titrediğiniz ulusal 
egemenlik kavramını Cumhuriyetçilik ile beraber getirdi. Cumhuriyeti bu anlayışa 
göre kuran ve yaşatan gücü zayıf düşürmeye cesaret edenlerin, Türkiye Cumhuriyeti 
devletini çağdışı bırakmak suikastını tasarlayanların aramızda yeri olmayacaktır. 
Prof. E. Z. Karal, çok haklı olarak, Atatürk Milliyetçiliği'nin, Türkiye'nin siyasal, 
sosyal ve kültür yaşamında yeni bir ilke olduğu inancındadır. Bilindiği gibi, 
milliyetçilik bilinci Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra, dinsel evrensellik içinde 
biçim değiştirmiş, uyuşmuştur. Kendimize "Muhammed Ümmeti", "Osmanlı 
Milleti" derdik. Atatürk milliyetçiliği ulusal birliği, bütünlüğü sağlamayı, ulusun 
yapıcı ve yaratıcı gücünü geliştirmeyi ve Türk ulusunun insanlık ailesinin eşit hakka 
sahip onurlu bir üyesi olduğunu kabul ettirmeyi benimsemiştir. Bu bakımdan, 
Atatürk Milliyetçiliği, çıkışı yönünden, ideolojik değil tarihsel bir anlam taşır; onun 
kendisine özgü ikinci özelliği de kültürel karakterinde ortaya çıkar. Atatürk 
milliyetçiliği çoğaltıcı, birleştirici bir kültür milliyetçiliği anlayışıdır. Bölücü, azal-
tıcı, nifak tohumlan ekici bir anlayışa karşıdır. Sınıf diktatörlüğü tesisine yönelen 
doktrinlerle, Atatürk'ün akılcı, insancı, bilimsel nitelikler tanıyan ve yönetimi ulus 
egemenliğine dayandıran görüşü arasında kesin ayrılıklar vardır. 

Sultan Abdülaziz'in padişahlığında 1863-1864 yılı bütçesinin gider 
bölümünde Kabe Örtüsü, Hicaz ve Yemen için 8.5 milyon frank ayrılmış iken, 
Ticaret ve Ziraat için 4,5 milyon, Eğitim ve Bayındırlık için de l milyon frank 
ayrılmıştır. Cumhuriyetin bizi nerelerden, nelerden geçerek günümüze getirdiğini 
takdirlerinize sunarım. 

Teokratik toplum düzenini yıkarak lâik cumhuriyeti gerçekleştiren 
Atatürkçülük, toplumun siyasal yaşamını dogmatik kalıpların etkisinden 
kurtarmıştır. Ülkemizi hür vicdanlı ve hür düşünceli insanların vatanı olmaktan 
çıkaracak dini kalıpların Devlet hayatında egemen olmasını amaçlayan şeriat düzeni 
heveslilerinin, mezhep kışkırtıcılığı ve ayrımcılığı yapan anlayışı, Atatürk 
devrimciliği önünde yenilgiye mahkumdur. Devrimcilik, ilke olarak, diğer ilkelerin 
felsefesi, teminatı ve ulusumuzun istikbali için ümit kaynağıdır. Onun için Atatürk, 
"Dün ve bugün için olduğu gibi, yarın dahi memleket ve ulus için tek kudret, yücelik 
ve refah kaynağı inkılap ilkelerimizdir," derken, çok önem verdiği bu konuda 
görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır: "Biz ilhamlarımızı gökten ve gaibden değil 
doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde 
yasadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti, bir de milletler tarihinin binbir 
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facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır. Büyük davamız 
en uygar ve en refahlı ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında 
değil, düşüncelerinde de gerçek bir devrim yapmış olan büyük Türk ulusunun 
dinamik idealidir". 

Atatürk, devrimleri Türk ulusunun yaptığına kanidir; dehaların değişmez 
inançları ve tutumları, tevazuları. Biz Atatürk devrimleri inancını daha güçlü, daha 
geçerli ve yaşamımıza yerleşik hale getirmeliyiz ve hiçbir koşul altında, hiçbir 
bahane ile hiçbir kimseye, hiçbir kuruluşa, en önemsiz gibi gösterilse dahi, taviz 
vermemeliyiz. Çeşitli bunalımlar ortasında, yeni bir yaşam üslubuna girdiğiniz şu 
anda, sizleri temel değerlerimize sarılmaya, şüpheli, yanıltıcı mihrakların tesir 
kampanyalarına karşı koymaya, akılcı ve gerçekçi yoldan sapmamaya çağırıyorum. 

Yurdumuzda sosyo-ekonomik şartların, ideolojik ve sosyal görüş 
ayrılıklarının, aşırıların, kültürel yapı bozukluğunun, şeriat düzeni gönüllülerinin, 
mezhepçiliği kışkırtanların, etnik ayrılığı sürdürenlerin beslediği bunalım, ülke 
çapında bozulmuş asayiş, üniversitelerimizi de ağır ölçüde etkilemiş, öğretim 
özgürlüğünü, can güvenliğini, geniş boyutları ile tehlikeye sokmuştur. Ankara'da 
daha dün hocasını yakarak öldürmeyi, Elâzığ'da sakatlamayı tasarlayıp 
uygulayanlar, 16 öğretim üyemizin birden Fırat Üniversitesi’ni bırakmalarına neden 
oldu. Öğrencilerimin ideolojik görüşlerini hakim kılmak için Türkiye Cum-
huriyeti'nin temel ilkelerini, demokratik lâik hukuk devletini tahribe yönelik bir 
tutum içine girmemelerini bir kez daha hatırlatırım. Ben, her zamanki gibi, bugün de 
öğrencilerimin yukarıda anlamını açıklamaya çalıştığım Atatürk ilkelerinin etrafında 
birleşmelerini istiyorum. Özellikle, bu yolu içtenlikle izleyen, olayların dışında 
kalmış ve büyük çoğunluğu oluşturan öğrencilerimin ocaklarına yardımcı olmaları, 
kendilerinin, ailelerinin ve hepsinin üstünde vatanlarının geleceği için çok 
önemlidir; dikkatlerini çekiyorum. Aynı kuşağı oluşturan gençler birbiri ile amansız, 
kıyasıya bir kavgaya tutuşmuş, Devlet otoritesinin zafiyetinden, siyasal 
istikrarsızlıktan ve özellikle, siyasal partilerimizin bu konuda görüş birliğine 
varamamalarından yararlanarak olaylara siyasal cinayetlere kadar uzanan boyutlar 
kazandırmıştır. Siyasal partilerimizin sayın liderleri, bu hayati konuda ülkemize, 
toplumumuza yardımcı olmak, olayları önlemek için daha fazla vakit geçirmeden 
anlaşmaya, görüş birliğine varmalıdırlar. Bu onların sadece siyasal görevleri değil, 
aynı zamanda, tarihi ve milli görevleridir. 

Aşırı uçlar tüm eylemlerini dış etkenler altında sürdürmektedirler. Siyasal 
amaçlar güden merkezlere bağlıdırlar, örgütlüdürler, aksiyon araçları, tehdit 
unsurları her yerde tekdir, yani, tedhiştir. Üniteleri devletin öğrenci yurtlarında 
yuvalanmıştır. Siyasal amaçlara, ideolojik bölünmeye yönelen bu eylemlerin kökü 
üniversitelerin dışındadır. Devletin gücü bu kaynağı kurutmaya yeterli ve kararlı ol-
malıdır. 

Ulusal sınırlar içinde Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütün olması Türkiye cumhuriyetinin hayat ilkesi olmak özelliğini dün olduğu gibi 
bugün de korumaktadır. Türkiye'nin huzurunu bozma amacını güden girişimler 
hangi yönden ve hangi kisve ile ortaya çıkarsa çıksın devletin gücü önünde 
başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Genç arkadaşlarımın büyük fedakarlıklar 
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bahasına kurulan cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini, demokratik hukuk devletini 
zedeleyebilecek tüm girişimlere karşı çıkacaklarına olan güvenim sonsuzdur. 
Parçalanan aydın azınlığı, aynı kuşağı oluşturanların kinleşmesi, iç barışın, huzurun 
ve güvenliğin sağlanmasını geciktirir. Bir gerçeği bir kez daha, yani, demokrasi ve 
özgürlük anlayışımızın, Türkiye cumhuriyetinin Atatürk ilkelerine göre var olması 
zorunluluğu ile sınırlı olduğunu belirteyim. Sizleri, Atatürk meşalesinin aydınlattığı 
yolda Türkiye'nin geleceğini kucaklayan yirmi üç bini aşkın gencimizi sevgi ile 
kucaklıyorum. 

Konuşmamı bitirirken öğretim üyelerimize, öğretim yardımcılarımıza, 
üniversiteyi, sizleri temsil etmekle onur duyan rektörünün mutluluk dileklerini 
sunmanın sevinç ve heyecanını yaşıyorum. 

1977-1978 öğretim yılının hepinize iyilik getirmesini, başarı dolu olmasını 
gönülden diler, saygılar ve sevgiler sunarım. 
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1978-1979 ÖĞRENİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Cumhuriyet Senatosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Sayın 
Başkanları, Yüksek Yargı Organları’nın Sayın Başkanları, Sayın Başbakan, Sayın 
Rektörler, Değerli Konuklar, Sayın Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler: 

 

Törenimize onur verdiniz. Ankara Üniversitesi öğretim üyelerini, öğretim 
yardımcılarını ve öğrencilerini mutlu kıldınız, şükranlarımı kabul buyurun. 

1978-1979 öğretim yılını, öğretim üyelerinin ağır yaralandığı, öldürüldüğü 
bir dönemin hemen ardından ıstırap içinde açmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. 
Üniversitemiz yeni öğretim yılma başlama törenlerini, koşullar ne olursa olsun, 
devam ettirmede sürekli bir titizlik göstermiştir. Bu geleneği, ülkenin mesut 
geleceğini hazırlayacak zinde kuşaklara, cumhuriyetin tarih önünde emanetçisi 
olarak ülkenin evladına örnek olmak zorunda bulunan gençlerimize seslenmek, öğüt 
vermek fırsatını kullanmak üzere Atatürk başlatmıştır. 

1967 yılında, Batı’nın önemli bir kesiminde gençler, zamanında teşhis 
edilemeyen bir tutum ve davranış içine girdiler. Bir taraftan düşünsel ve teknik bir 
oluşma düzeyine erişmiş olduklarına, diğer yandan kamunun değer ve 
gereksinmelerinin belirlenip artmasına katkıda bulunma yeteneğine eriştiklerine 
kendilerini inandırdılar. Bunun sonucu olarak gösteriler, olumsuz direnişler birbirini 
izledi. Ancak, o ülkelerdeki toplum yapısı, devlet otoritesi, siyasal istikrar ve 
özellikle bütün kesimlerdeki bölünmezlik ve bütünlük olayları büyümeden sön-
dürmesini bildi. Böylece, bu üniversiteler II. Dünya Savaşı’ndan sonraki göz 
kamaştırıcı çağ değişiminin ve üniversitelerarası rekabetin oluşması imkânını buldu. 
Bu olay ülkemizde kamu otoritesine karsı çıkma, direnme ve zora başvuru şeklinde 
görüldü. Bunu kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak benimseyenlerin, bu tür bir 
ortamı tasarlayanların, yani iç ve dış Devlet düşmanlarının uyguladığı eylem 
planlarının, utanç verici girişimlerin ilk hedefi üniversitelerimiz, öğrencilerimiz 
oldu. Bu yıkıcı örgütler ve mensupları, öğrencilerinin dikkatli ve uyanık bekçiliğine 
bırakılmış olan üniversitelerine, bilim yuvalarının her çeşidine, Anayasa iradesine 
göre korumakla görevli bulundukları milletinin ve insanlığın düşünsel yapılarına 
sokulan anarşiyi, o yerlerin kutsallığına sığınıp geliştirmek için öğrencilerimizden 
faydalanma yolunu sinsi sinsi arayıp buldular. Batı’nın olumlu örneklerinden 
yararlanma yerine, yıkıcılığı, okumamayı, okutmamayı had düzeye çıkarabilmek 
için her şey yapıldı. Öğrencilerimiz arasında, kendilerine çeşitli adlar altında 
kurulmuş üniversite dışı mihraklarca aktarılan düşüncelerin, sözde bilgilerin 
uygulanması halinde, tüm toplumu, ülkeyi kalkındırabileceklerine, diğer bir deyişle 
özlenen refaha ulaştıracaklarına inananlar vardı. Bu azınlık, amacı sadece 
öğrenimini sürdürmek, okumak olan büyük çoğunluğa rağmen, öğretimin bir yana 
atılmasında, üniversitelerin millî yaşantıdaki görevinin, hayatî öneminin 
unutulmasında yarar gördü. Yalnız bizler, devletin yürütme organı olmayan 
üniversiteler değil, devletin yetkili ve sorumlu olan yürütme organları da, olayların 
ardına gizlenen teşvik ve tahrikleri, istikbale yönelik hazırlıkları, niyet ve kasıtları, 
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öğrencilerin iyi bildiğimiz istek ve ihtiyaçlarını çoktan aşmış, temelinde ideolojik, 
siyasa!, sosyal, ekonomik, etnik nedenlerin, amaçların yattığı ve mezhep 
bölücülüğünün teşvik ve tahrik ettiği, gün geçtikçe etkinliğini arttırdığı bu 
hareketlerin durdurulmasına imkân bulamadı. Uzun süren siyasal istikrarsızlık, 
Devlet otoritesine karşı çıkmanın eriştiği boyutlar, Devlet kuruluşlarında baş 
gösterme eğilimine dönüşen gevşeme ve umursamazlığa ilâve olarak, üniversitelerin 
düşünce rehberliğinden, onun da üstünde vatanın kalkınmasını, milletin geleceğini 
yönlendirmesini amaç edinmesinden huzursuzluk duyan sorumsuz mihraklar, gizli 
varlıklarını sürdürebilmek için, daha iyiyi yaratacak değerleri bu millete, bu vatana 
lâyık görmezliğin karanlığına daldılar. 

1977-1978 öğretim yılında öğretimi ve sınavları tamamlamış, Haziran 
döneminde 1500’den fazla mezun vermiş isek, bunu dekanlarımızın, öğretim 
üyelerimizin, öğretim yardımcılarımızın ve öğrencilerimizin büyük bir 
çoğunluğunun, aklı, duygulara üstün kılmaktaki çabalarına borçluyuz. Kendilerine 
olan saygım, sevgim sonsuzdur. Sıkıntılarımızı paylaşmada gösterdiğiniz yardım ve 
anlayışa, bütünlüğü daha çok zarara uğratmamak için uyguladığınız tutarlı tutuma, 
görevinizin sorumluluk bilincindeki direnişinize, öğrencilerinize karşı takındığınız 
müşfik tutuma saygı duyuyorum. Sayın öğretim üyeleri, tasvirine çalıştığım koşullar 
içinde sanatların en zorunu seçtiğiniz, her yıl geçtikçe, daha iyi anlaşılmaktadır. 
Toplumumuzun geleceğine yön vermeyi amaç edinen yüksek seviyeli insan gücünü 
yetiştirme amacınızdan fedakârlık etmeyeceğinize kesin, kanım vardır. Öğretim 
görevinizin yanında, araştırıcılığı, yurt ve dünya bilimine katkıda bulunma görevini 
her dilde yayınladığınız 150 kitap, 16 sürekli dergi ile kanıtlamış bulunuyorsunuz. 
Yayınlanmakta olanlarla, yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarca yayınlananlar 
bunların dışındadır. Üniversitemiz ciddi ve çok yayını ile dikkati daima üstüne 
çekmektedir. Diğer kuruluşlarla kıyaslanınca ülke ve dünya bilimine yaptığımız 
katkılar, açıkça, ortaya çıkmaktadır. Bunda profesörlük takdim tezlerinin basılma 
zorunluluğunun büyük payı vardır. 

Akademik gücümüzü, yeni atanan 26 profesör ve 49 doçentle çok arttırmış 
durumdayız. Meslektaşlarımızın bir bölümü uluslararası kongre ve konferanslara 
ilgine bildirileriyle katıldılar. Üniversitemizin bugünkü düzeyine erişmiş olması, 
büyük emeklerin ürünüdür. Cumhuriyet üniversitelerinin en değerli başarısı, Batı 
üniversiteleri düzeyine erişebilmeleridir. Bu, uygar dünyada yerimizi 
sağlamlaştırmanın yoludur. Bunun korunmasında dikkatli olmamız gerekir. Bu 
başarının kaynağını sizler oluşturdunuz; hepinizi içtenlikle kutluyorum. 

 

Sayın öğretim üyeleri: 

1978-1979 öğretim yılının başında da öğretimde, yönetimde güçlüklerin 
azalmadığı, Hukuk Devleti’nde bulunması gereken düzenin, hele güvenin, can 
güvenliğinin, öğretim özgürlüğünün tartışıldığı kritik bir dönemdeyiz. Öğretmenlik 
sertifikası, lisans tamamlama ve yüksek lisans öğrencileriyle beraber sorumlusu 
olduğum 26.000 öğrencimin büyük çoğunluğuna güvenerek ifade edeyim ki, 
herhangi bir kötümser duyguya kapılmadan, iyimserliğime gölge düşürmeden, 
üniversitelerin geleceğine umutla bakarak, devletin anarşiye, teröre çare bulacağına, 
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yeni kuşaklara daha iyi olanaklar sağlayacağına inanıyorum. Sizler, devletin 
başarısına büyük katkıda bulunma imkânının, çok az insana nasip olan bilim 
gücünün sahibisiniz. Yalnız içinde bulunduğumuz bunalım döneminde değil, bütün 
tarihînde üniversitelerimizin ödevi anayasanın dayandığı temel ilkeleri, bilim ger-
çeklerini sonuna kadar savunmaktır. Devlet kuruluşlarının sağlamlığını, gücünü 
bilim kurumlarının emniyet altında tuttuğu gerçeği unutulmamalıdır. Üniversiteyi, 
modern devletin ihmal edilmez bir danışma kurulu durumuna getirmiş olmasının 
nedenini, kanun kurucuya ışık tutma durumunda olmasında aramalıdır. Yürütme 
organının başarısı bu gerçeği benimseme derecesiyle orantılıdır. Başlangıçta, 
Batı’daki siyasal toplumların yapışım, düzenini şekillendiren kuruluşların başında 
üniversiteler bulunuyordu. Üniversiteler düzenin geleceğini hazırlayan, uygarlığı 
oluşturan, insanlığa mutluluk yolunu açan evrensel kuruluşlardır. Kim ne derse 
desin, siz şu sözlerime kulak verin: Türk toplumu olarak haysiyetimizle, onurumuzla 
çağdaş uygarlığın düzeyine erişmemiz, bu evrensel ürüne, üniversiteye vereceğimiz 
anlam ve değere bağlıdır. Buna, Atatürk'ün bu fakültenin alnına hâk edilen "Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir" sözünden daha kuvvetli bir ifade örneği verebilir misiniz? 
Onun içindir ki, millet üniversitesinden yeni ve sağlam hedefler çizmesini, yeni 
metot ve sistemler getirmesini, ulusal kalkınmayı hızlandırmasını ve düşünürleri 
yetiştirmesini ister. Bu, üniversiteyi, milletinin doğal rehberi koltuğuna oturtan 
değişmez bir oluşumdur. Onun içindir ki, cumhuriyetin, yeni devletin, yeni rejimin 
bu ilk üniversitesi inkılapları pekiştiren, temelinde bütünleşen vatanın gerçekleri 
yatan yeni düzenin katıksız ilk eseri olmuştur. Bu üniversite devlet siyasal organ-
larının yanı başındaki danışmandır; onun bu rolü ile devlet yönetimine katılışı 
yüksek oranda olmaktadır. Yasamızın 46. maddesi uyarınca 30 meslektaşımızı 
devlet kuruluşlarında görevlendirmiş bulunuyoruz. 

Yalnız, unutmamak gerekir ki, düşünsel gücümüzün etkin üstünlüğünü 
kabul ettirmenin ortamı ve koşulları huzur ve sükûn içinde hazırlanır. Bilimin 
yaygın bir barış ülküsü içinde gelişebileceğini dikkatten uzak tutmamak gerekir. 
İdeolojik, siyasal ve sosyal görüş ayrılıklarının, kültürel yapı dengesizliğinin, dikta 
heveslilerinin, şeriat düzeni yeminlilerinin, aşırılığın her çeşidine şartlanmışların, 
mezhep ayrılığından, yani, Orta Çağ zihniyetinden medet umanların, etnik ayrılığı 
durmadan sürdürenlerin milletin ve devletin bütünlüğüne, özgürlükçü demokratik 
rejime yönelik kanlı eylemleri yalnız ülke asayişini bozmakla kalmamış, 
üniversitelerimizi de geniş boyutlarda tehlikeye sokmuştur. Artan siyasal cinayetler, 
tedhiş girişimleri, şehirlerin ideolojilere göre parsellenmesi, yaratılan terör havası, 
can güvenliğini, öğretim özgürlüğünü ortadan kaldırdı. Biz, yetkili kurul kararlan 
uyarınca, yasa üstünlüğünü sağlamak, Anayasal düzene gölge düşürtmemek 
amacıyla, bütün devlet organlarının ciddi görevini, sorumluluğunu zamanında 
dikkate sunduk. Devlet, kanun hakimiyetini sağlamada kararlıdır; siyasal partiler, 
Anayasal kuruluşlar ve bütün devlet organları, devletin kararlı tutumunun başarısını 
sağlayacak anlayış ve davranış birliğini kurmada kararlı ve etkîn tutum içinde 
bulunduğu inancına varmada geciken emelidir. Tarihîmizin en büyük eseri 
cumhuriyete, varlığımızın kaynağına, rejimine sahip çıkmada kararsızlık, gecikme 
akla dahi getirilmemelidir. Cumhuriyet kuşaklarının bu yanılgıya düşmeleri 
olanaksızdır. 
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Teknoloji ve sanayideki hızlı gelişme, nüfus patlaması, büyük şehirlere göç, 
kültür değerlerinde dağılmaya, çelişkiye, çatışmaya neden oldu. Ayrıca, kuşaklar 
arasında boşluklar doğdu. Ulusal değerlerde birliği sağlamak görevi eğitim ile 
gerçekleştirilebilir, üniversite eğitiminin amacı, gençlere "insan gücü niteliklerini" 
kazandırmak olmalıdır. 

Üniversitemizin, öğretimi yurt düzeyinde yayma kararı bu yıl büyük 
boyutlara erişti. 276 öğretim üyemizi Selçuk, Fırat, Hacettepe, Diyarbakır, İstanbul, 
ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri’nde ve diğer yüksek öğretim kuruluşlarına 
görevlendirmiş bulunuyoruz. Diyarbakır, Fırat ve Selçuk Üniversiteleri'ni başka 
yolla yaşatma olanağını bulamadık. Asıl çabayı öğretim üyesi yetiştirmede 
göstermeliyiz. Çünkü bu uygulama ile üniversite evrensel bir kuruluş durumuna 
erişemez. Batının hiçbir üniversitesinde bunun benzerine rastlanamaz. 

Bu öğretim yılında pek değerli öğretim üyelerimizden Prof. Aziz Köklü, 
Prof. Dr. Mustafa Güley, Prof. Dr. Danyal Bediz'i kaybetmek talihsizliğine uğradık. 
Aziz anıları önünde saygı ile eğilirim. Geride bıraktığımız öğretim yılında Prof. Dr. 
Bekir Sıtkı Baykal, Prof. Dr. Hasan Başkaya, Prof. Dr. Kâzım Araş, Prof. Dr. Cemil 
Rota emeklilikleri yüzünden öğretim faaliyetine son verdiler. Kendi uzmanlık 
alanlarındaki çalışmaları, yayınları ve başarılı öğretim yılları süresince, yüzlerce 
genci yetiştirmiş olan değerli hocalarımızı kutlar, sağlık dileklerimi, şükranlarımı 
sunarım. 

Fakültelerimizin ve öğretim üyelerimizin bir bölümü bilim kuruluşları ile 
ortaklaşa seminer, kollogyum, sempozyum ve kongreler düzenlediler; bir kısım 
meslektaşımız da Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nca desteklenen projeler üstündeki çalışmalarını 
sürdürdüler. Fakültelerimiz, yapılarına göre, dışa, halka, kamu ve özel sektöre dönük 
tutumlarını arttırma çabasındadır. 

Batı’da bilimsel yayınlar, laboratuvar araç ve gereçleri büyük zenginliğe 
erişti. Üniversitelerimize, devlet kütüphanelerine en az ithal edilen araç bilimsel 
yayınlardır. Mali zorluklar bizi zor durumda bıraktı. Bilimde rekabet yayınlara sahip 
olmakla sürdürülür. En yeni yayım, modern bir cihazı izleyemeyen bir üniversite 
gelişmiş sayılmamalı. Üniversitelerin itibarını yetiştirdiği gençler, kuvvetli öğretim 
üyeleri, araştırıcıların her yerde aranan eserleri sağlar. 

Kamu görevinde en yüksek paya sahip Tıp Fakültemizde geçen öğretim 
yılında 52.000 hasta yatarak, 340.000 hasta ayakta tedavi görmüştür. Yatak sayımız 
2240’dır; ameliyat sayısı 17.000’dir; tahlil, röntgen gibi sağlık hizmetleri 
1.300.000’dir. Geçen yıllara bakınca memnuniyet verici bir artış vardır. 

"Sağlık hizmetleri tam gün çalışma yasası"nın uygulanmasından sonra 
ortaya çıkan eşitsizlik, öğretim üyelerini tedirgin etti. Öğretim üye ve 
yardımcılarının aylıkları arasındaki farkın giderilmesini, siyasal iktidarın 
çabuklaştırmasında büyük yarar vardır. Dünyanın hiçbir üniversitesinde bu tür bir 
uygulamaya rastlanmaz. Önce eşitlik sağlanır; sonra mesleklerin özelliğine göre 
ayrıcalıklar, döner sermaye-prim uygulamalarıyla belirlenir. Bu yasanın iptali için 
Anayasa mahkemesine başvurduk. 
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Bu yıl Hukuk Fakültemize bağlı, tüzel kişiliğe sahip "Adalet Yüksek 
Okulu" kuruldu. İki yıl süreli okulun amacı, adalet hizmetlerinin görülmesinde 
gereken personeli yetiştirmek ve görevlilerin hizmet içi eğitim ile bilgi düzeylerini 
yükseltmektir. 

Adana'dan sonra Diyarbakır ve Fırat Üniversiteleri’nin yatırımlarını 
tamamladık. Buralarda gruplaşan sağlık ve kültür kuruluşları büyük kompleksleri 
oluşturmaktadır. 1977'de 230.000.000 liralık yatırımı gerçekleştirmiş durumdayız. 
1978'in 90.000.000 tutarında yatırımı 15 ihâle ile gerçekleştirilme yolundadır. 
Üniversitemizin konferans, kollogyum, seminer ihtiyaçlarını karşılayacak merkezi 
bir binası yoktur. Şehir içinde temin ettiğimiz arsaya ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
binayı inşa edeceğiz. Yatırımlar arasında Ziraat ve Veteriner Fakültelerimizin 
araştırma, deneme ve uygulama çiftliklerine ayrılan ödeneklerin bu kuruluşlar için 
eksikliği düşünülemeyecek boşluğu doldurmanın ilk önemli adımıdır, inşaat 
dairemizin sınırlı teknik eleman kadrosuna rağmen, yatırım programlarımızı 
gerçekleştirmekteyiz. Sözleşmeli teknik personel çalıştırma olanaklarını bir türlü 
sağlayamıyoruz; kadro sıkıntımızın sürmesi, artan iş hacmimiz çalışmalarımızı 
güçleştirmektedir. 

Çeşitli nedenlerle öğrencilerimizin imkân ve fırsat eşitliğini sağ-
layamıyoruz. Ücretsiz kitap temini sorunu bir çözüme bağlanamıyor; kantinlerin 
eksikliklerini giderdiğimizi söyleyemeyiz; ama burada kantinden en çok yararlanma 
durumunda olan öğrencilerimizin olumsuz payı büyüktür. Kendinize yardımcı 
olunuz, zararın faturasını sizler ödüyorsunuz; kantinsiz kalıyorsunuz. Sosyal 
tesislerimiz hiç denilecek durumdadır. Konya yolu üstündeki arsamızın iadesi 
geciktikçe sıkıntılarımız artıyor; onun için mediko-sosyal tesislerimizin, gece-
gündüz açık olmasını tasarladığımız merkezi kütüphanenin, tiyatro-konser 
salonunun yapımı gecikiyor. 

Devlet malı öğrenci yurtlarına getirilen yeni koşulların çekilen sıkıntıları 
unutturmasını, devlet otoritesini, tarafsızlığı, eşitliği egemen kılmasını, 
öğrencilerimizin yeterli ve uygun koşullarda barınma olanaklarına kavuşmalarını 
arzuluyorum. 

Mediko-Sosyal merkezimizin mütevazı ölçüler içinde tıbbi çalışma 
bölümünde dahiliye servisine, göğüs hastalıkları dispanserine, diş, göz, K.B.B. 
servislerine, psikolojik danışmanlığa başvuran 17633 öğrencimizden 12953'nün 
muayene ve tedavisi yapılmış, 4630'u da hastaneye sevk edilmiştir. 

Ülke çapında, büyük bir eksiğimiz var: uzun tarihi boyunca bilime çok 
önem vermiş bir milletin bugün dahi bir "Türk Bilimler Akademisi"ni kuramamış 
olması bir talihsizliktir. TÜBİTAK'a paralel bir "Türk Kültür Kurumu"ndan da 
yoksunuz. Batı ülkelerinin hepsinde "Bilim Akademileri" vardır ve bilginlerimizin 
bir bölümü bunların üyeleridir. Bilim akademisinin siyasal iktidarların tercihlerine 
göre kurulmasındaki sakıncaları izlemek durumunda olan üniversitelerimizin 
girişimlerini hızlandırmaları gerektiğine inanırım. 

Konuşmamın bu bölümünde yeni üniversiteler yasa tasarısından söz 
edeceğim. Tasarılar hazırlanırken tasaların artmamasına özen gösterilmelidir. Bu 
tasarı son şeklini alınca Senatolarımızın ve Üniversitelerarası Kurul'un tetkik ve 
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tasvibine sunulacaktır. Yalnız, her şeyden önce, bunun bir tepki tasarısı 
olmayacağını belirtmek isterim. Çünkü, tepkinin gereği yok; ayrıca tepki tasarıları 
hiçbir zaman bekleneni verememiştir. Üniversite yasa tasarıları, öğretimin sağlığını, 
bilimin yayılmasını, araştırmaların geliştirilmesini, yayınların artırılmasını birbiriyle 
dengeli olarak sağlamalı; üniversitelerin okullaşma tehlikesine, kesinlikle, mani 
olmalıdır. Ayrıca, teknik bilgi veren yüksek meslek, yüksek ihtisas okullarıyla, 
düşünürü, serbest araştırıcıyı, eleştiriciyi, önderi, yani ülkenin kültür kapasitesini 
çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmeyi amaçlayan ve liberal gelenek üzerine kurulan 
üniversite arasındaki sınırın iyi çizilmesi gerekir. Gelenekleri yeterince teşekkül 
etmiş büyük üniversitelerin özelliğini yitirici bir duruma girilmeyeceğine eminim. 

Çabalarımıza rağmen, devlet kendi protokol düzenini, henüz, yasalara 
uygun ölçüler içinde gerçekleştirememektedir. Bizi, yasamıza rağmen, kendi 
yerimizden yoksun etmeye kimsenin hakkı olmamalıdır. 

 

Sevgili Öğrenciler: 

Sözlerimi size seslenerek tamamlayacağım. Eski veya birinci sınıf 
öğrencilerimiz olsun, 1978-1979 öğretim yılının basına bunalım dolu dönemlerden 
geliyoruz. Dinamik bir üniversitenin gelişmesi için büyük çaba gösterilmesi 
gerektiği bir anda, ümitlerin odağını oluşturduğunuz bir çağda, zararını en çok 
yaşadığınız ayların, yılların karanlığından barış ortamına, huzur ve sükun dönemine 
girişin eşiğindeyiz. Hukuk düzenine karşı gelmenin, fikir mücadelesinin yerine zora, 
kaba kuvvete başvurmanın olumsuz sonuçları hepimizi kaygıya sevk etti. Gizli 
örgütlerin tahrik ve teşvikçileri devlet var olduğu sürece, tarihin hiç bir döneminde, 
sokaktan kuruluşlara sızan dış eylemlerin başarıya ulaşamadığını düşünmeli. Bu çatı 
altında insanı yücelten her türlü fikir alışverişinin yeri ve değeri vardır; birbirinizi 
aklınız, bilginiz ve hoş görünüzle ikna ediniz. Unutmayınız ki, kin, nefret ve intikam 
duygularının esiri olmuş nice uluslar, tarihlerinin ıstırap dolu karanlığında kaybolup 
gitmişlerdir. Yeni bir yaşam biçimine girmekte olduğunuz şu anda, sizleri ülkemizin 
önemli bunalımları içinde cumhuriyet kuşağının gençleri olarak temel değerlerimize 
sarılmaya, şüpheli baskı merkezlerinin etki kampanyalarına düşmemeye, akla 
dayanan gerçekçi yoldan sapmamaya çağırıyorum. Vatanın gelecekte mutluluğunu 
siz yaratacaksınız: Onun nabzı sizin enerjinizde atmalıdır. 

Tarihimizin kısacık bir dönemi var; bu, 20 yıllık (1918-1938) bir süreye 
sığıyor. Vatanın her tarafından parlamış bağımsızlık yıldızının görünmesi, yani 
dünya tarihinin son asırlarında hiç bir millete nasip olmamış bir kurtarıcının-dehânın 
varlığı ve kısacık iktidar dönemi. 

Atatürk'ün önderliğinde bir imparatorluktan, bir istilacılar grubunun silâhlı 
tecavüzleri önünde, ulusal devleti gerçekleştiren büyük eserin, sonsuzluğa yönelik 
kurtuluşun yaratıldığı dönemdir. Ben de bir meslektaşımın ifade ettiği gibi:  
Kurtuluş Savaşının ardında bıraktığımız düşünce akımının ve oluşmaların 

sistematize edilip günümüze aktarılamamış olmasını, çeşitli ideolojilerin ülkede 

yaygınlık kazanabilmesinin bir nedeni olarak düşünürüm. Bugün Türk devrimi, 
dünyanın büyük devrimleri gibi (Amerika 1776-1789; Fransa 1789-1848) bir 
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tarihtir. Tarihe geçen öteki büyük inkılaplar gibi, tarih bilimine öz yöntem ile incele-
nir. Bu devrimin en büyük eserini, ürününü Atatürk İlkeleri oluşturur. Bunun da 
doruğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Vatanı bütünleştiren Atatürk, 
milliyetçilik ile ulusal birliği, bütünlüğü sağlamayı, Türk milletini insanlık ailesinin 
bîr üyesi olduğunu kabul ettirmeyi ve ulusunun yaratıcı gücünü, kültürel karakterini 
geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı amaçlar. Bu bakımdan Atatürk milliyetçiliği, çıkış 
yönünden ideolojik değil, tarihsel bir anlam taşır. Birleştiricidir, bütünleştiricidir bu 
milliyetçilik; çoğaltıcıdır bu milliyetçilik; bölücülüğe kesinlikle karşıdır bu 
milliyetçilik. Atatürk "Türkiye Cumhuriyetini Kuran Türk Halkına, Türk Milleti 
Denir" der ve etnik bölücülüğü dörde kadar yükseltenlere: "….Fakat mazinin 
istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış propagandalar bir kaç düşman aleti mürteci 
beyinsizden maada hiç bir millet ferdi üzerinde teellümden (nefretten) başka bir tesir 
hasıl etmemiştir. Çünkü bu millet efradı da umum Türk camiası gibi, aynı müşterek 
maziye, tarihe, ahlâka, hukuka sahip bulunuyordu....." demekle, bölücülüğün 
tehlikesine parmak basmıştı. Bu vatan ve millet bütünlüğünün, bölünmezliğinin en 
belirgin bir ifadesidir. 

Onun için, başarılı, yaygın, tutarlı milliyetçilik, emperyalizme karşı verilen 
bağımsızlık savaşını kazanan, ulusu yücelten Atatürk milliyetçiliğidir. Bu 
milliyetçiliğin siyasetimize egemen olması gerçeği, varlığımızın temel taşını 
oluşturur. Bu devrimleri daha güçlü, daha etkili ve özellikle yaşamımıza girip 
yerleşmiş duruma getirmeliyiz. Son olaylar laiklik ilkesinin iç siyasetimizdeki ihmal 
edilmez anlamını, bir kez daha, ibret verici, aydını endişeye götürücü açıklığı ile 
ortaya çıkarmış durumdadır. Unutmayınız ki, Atatürk döneminde birer ideoloji olan 
bu ilkeler, bugün, pek doğal olarak, yaşayan, canlı, tazeliğini koruyan bir sistemi 
oluşturmuştur. 

 

Sevgili Öğrenciler: 

Bu ilkeler etrafında birleşin; kendinize, ocağınıza, ailelerinize hepsinin 
üstünde sizin varlığınızı yansıtan devletinize, vatanınıza sarılın. 

Daha önce yaptığımız bir öneriyi, yerine getirîlemediği için, tekrar etme 
zorunluluğunun üzüntüsü içindeyim. Siyasal partilerimizin sayın liderleri, ülkenin 
bu hayati sorununda toplumumuza yardımcı olmak, tehlikeyi önlemek için daha çok 
zaman kaybetmeden görüş birliğine varmanızı, ortadaki çareler etrafında anlaşma 
ortamım yaratmanızı tasviplerinize sunuyorum. Bütün güçleri kendisinde toplayan 
bir parlamentonun, güçlü devletin, onu oluşturan organların çaresini bulamayacağı 
bir sorunun varlığını düşünemiyorum. Tarihi, millî bir görevin ifası fırsatını 
kaçırmaya, saadetini yaşamamaya kimin gönlü razı olur? "Anarşi kaynağı 
dinardadır'" diyerek, güçsüzlüğümüzü itiraf etmeyelim; ayrıca hiç kimse kaynağı 
kendi eğilimine göre yorumlamamalı, gerçeği bulup açıklamalıdır. 
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Sevgili Öğrenciler: 

Büyük fedakarlıkların ürünü "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni", Atatürk 
devrimlerini, demokratik hukuk devletini zedelemeye yönelik girişim ve eylemlere 
karsı çıkacağınızdan eminim; sizlere güveniyorum. Bizim demokrasi ve özgürlük 
anlayışımız, anayasada ifadesini bulan, Türkiye cumhuriyetinin Atatürk ilkelerine 
göre var olması zorunluluğu ile sınırlıdır. 

Sizleri, Atatürk meşalesinin aydınlattığı sağlam yolda, şu ocağınızın-
üniversitenizin, onun da üstünde vatanın, milletin itibarını yükseltmeye kararlı 
26.000 genci sevgi ile kucaklıyorum. 

Öğretim üyelerimize, öğretim yardımcılarımıza, üniversitenizi, sizleri 
temsil etmekle onur duyan rektörünüz, başarı ve mutluluk dileklerini sunmanın onur 
verici gururunu yaşamaktadır. 

1978-1979 öğretim yılının hepinize iyilik getirmesini, başarınızın 
sürekliliğini gönülden diler, saygı ve sevgi sunarım. 
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1979-1980 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Yüksek Yargı Organları’nın Sayın Başkanları, Sayın Rektörler, Sayın 
Konuklar, Sayın Öğretim  Üyeleri, Sevgili Öğrenciler: 

 

Törenimize onur verdiniz, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerini, öğretim 
yardımcılarını, öğrencilerini ve personelini mutlu kıldınız; şükranlarımı kabul 
buyurun.  

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müdürlüğü’ne, değerli 
sanatçılarımıza Atatürk'le başlayan bir konser geleneğini, her törenimizde heyecan 
ve içtenlikle sürdürdükleri için üniversite kendilerine nasıl teşekkür borçlu olmasın? 
Ankara Üniversitesi, yeni öğretim yılına başlama törenlerini kuruluşundan beri 
sürdürmekteki kararlı tutumunu hiç değiştirmemiştir. Çünkü, bu geleneğin temelinde 
Atatürk'ün öncülüğü vardır, öğreten, ve öğrenenlerin ortak sorumluluk bilinci içinde 
milletimize ve insanlığa en çok yararlı olma çabasında, yurdun mesut geleceğini 
güvence içinde tutacak taze güçlere, kutsal emanetin sahibi ve bekçisi olarak 
gençlerimize çağrıda bulunmak görevimin, sayın konuklara ve değerli 
meslektaşlarıma yapabildiklerimizin bir örneğini verebilmenin memnunluğu 
içindeyim. 

 

Sayın öğretim üyeleri,  

1967 yılından beri görevlerin en zorunu usanmadan başarı ile 
yürütüyorsunuz. Yalnız, geçtiğimiz öğretim yılında sizlerin, dekanlarımızın, yetkili 
kurullarımızın ve öğrencilerimizin çok büyük bir kesiminin inançlı çabalarıyla 
öğretimi ve araştırmayı, geçmiş yıllara bakınca, daha düzenli yürütme imkânını 
bulduk. Öğretim tamamlandı; sınavlar yapıldı, mezunlar verildi. Bunu Batı 
üniversitelerinde gıpta ile izlenen başarının, olgunun ülkemdeki simgesi olarak 
benimsiyorum. Bildiğiniz gibi, 1967'den itibaren Batı üniversitelerinde de gösteriler, 
direnişler, başkaldırmalar, olumsuz girişimler birbirini izledi. Ama o ülkelerdeki 
toplumun yapısı gereği tutumu, ülkede bölünmezlik ve bütünlük ilkelerinin her 
kesiminde tartışma kabul etmez egemenliği ve hele devlet otoritesinin yüceliği, 
olayların kısa bir sürede geride bırakılmasını sağladı. Geçtiğimiz, öğretim yılındaki 
tecrübelerimiz, öğrencilerimizin büyük bir kesiminin bu düşünsel seviyeye 
eriştikleri, zararını en çok kendilerinin çektiği kamu otoritesine karşı çıkmanın, zora 
başvurmanın olumsuzluğunu boş görmeyen ve hatta yer yer karşı koyan bir tutum 
içine girdikleri kanısını bizde uyandırdı. Bu konuda aldanmamayı içtenlikle 
diliyorum. Zaman ve olaylar, "üniversite olaylarının," üniversite dışı mihraklarca 
hazırlanarak, üniversitede uygulanma planlarını bütün açıklığı ile ortaya koydu.  
Öğrencilerimizin bundan sonraki davranışlarında bu gerçeği dikkatle göz önünde 
tutmalarını, iç ve dış devlet düşmanlarının toplumumuzu bölme, karamsarlığa 
yöneltme girişimlerini ve özellikle sahibi olduğunuz ve yasa iradesine göre 
korumakla görevli bulunduğunuz hem milletinizin hem de insanlığın bu evrensel 
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müesseselerine sızmalarına, bu azınlığın, büyük çoğunluğa rağmen, üniversitenin 
millî yaşantıdaki görevinin, hayatî öneminin unutulmasında etkili olmasını hoş 
görmeyeceği kanısına vardığına inanıyorum, öğrencilerimizin akılcı yolda kendisine 
güvenenlere özgü cesareti, inancı ve kararlı tutumu, yeni öğretim yılının öncekinden 
daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Düzenli ve sürekli bir öğretimi devam ettirmek 
için her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır. Hangi düşüncede, inançta olursa olsun, 
toplumun bütün kesimlerinin bütünleşmesi, sinsi girişimleri tehlikeli boyutlara 
eriştirecek kampanyaları güç ve inanç birliği ile etkisiz duruma getirme zamanıdır. 
15 yılda sağlanan tarihin büyük birliğini, yıllardan beri parçalama cesaretini 
kendilerinde bulanların, ısrarlı, anlaşma bilmez kutuplaşmaları destekleyenlerin 
cesaretini kırmada üniversitelere önemli görevler düştüğünü dikkatimizden 
kaçırmamalıyız. Üniversitelinin kültür ve bilgi birikimi, insan formasyonu ile 
uğraşmanın kazandırdığı nitelikler her türlü yanlış politikayı, olumsuz uygulamaları 
zamanında önleyebilir. İç bunalımların yarattığı sıkıntıdan yararlanmayı hedef alan 
yabancılar asırlar boyu ıstırabını çektiğimiz "hasta adam"ı, kelime olarak da olsa, 
canlandırma cesaretini kendilerinde bulabiliyorlarsa, aydınlar bunların nedenlerine 
çare bulma zorunluluğunda gecikmemelidirler. Tarihteki bunalımların önemli bir 
bölümü, toplumları köklü tedbirler almaya zorlamış ve bunalımlardan çıkmanın 
yollarını buldurmuştur. Bunun için değil midir ki, bu sıkıntılarla dolu, bunalımlı 
günlere, iyiliğin, otoritenin üstünlüğü, beraberliğin, mutluluğun özlemi içinde 
kendine güvenenlerin cesaretiyle karşı koyuyorum. 

Üniversiteler siyasal, ekonomik ve sosyal zorluklar sonucu ortaya çıkan 
bunalımların yarattığı huzursuzluk dönemlerinde kendinden beklenen bir denge 
kaynağı olma gücünü ortaya koymalıdır. Onun için, bugün Türk Milleti 
üniversitesinden yurdunun geleceğini güven içine alacak vakur, cesur ve uygar 
gençler yetiştirmesinin özlemini her zamankinden daha çok çekmektedir. 
Mazidekilerle mukayesesi olanaksız, çok değişik, yirminci yüzyılın son çeyreğine 
özgü bunalımlarla dolu bir dönemi yaşıyoruz. Böylesine tehlikeli dönemlerde ülke-
lerin bilim gücünü temsil eden, gerçeği akıl ve eğitim yolunda arayan üniversitelere 
büyük görevler düşmektedir. Kuşaklar arası birliğe, yani ulusal değerlerde birlik 
yaratma amacına, yalnız, eğitim yolu ile ulaşılabilir. Çünkü, eğitim, kültür açısından 
birbirinden çok farklı yetenek, bilgi ve görgü sahibi kişileri özgürlük ortamı içinde, 
birleştirebilme sanatıdır. 

Özellikle, II. dünya savaşından sonra, büyük çalkantılar içine düşen 
eğitimimiz, ancak, siyasal eğilim, endişe, düşünce ve yönlendirilmelerin üstüne 
çıkabilen bir eğitim reformu ile gerçek anlamını kazanabilir. Eğitim sistemimizin en 
ağır sorunlarından biri, orta öğretim ile yüksek öğretim arasındaki dengesizlik; 
diğeri de eğitimin, kalkınmanın ve sanayileşmenin esasını teşkil eden insan gücü 
niteliklerini kazandıracak yönde geliştirilmemiş olmasıdır. Eğitimde en başarılı 
reformun sahibi Atatürk'ün başarısındaki sırrı, çağdaş gelişmeyi yerinde ve 
zamanında izleyip yorumlayabilme maharetinde aramalıdır. Bu eğitim sisteminde, 
bağımsızlık ve özgürlük kavramları milletin, devletin ve kişinin bağımsızlığının, 
özgürlüğünün bir potada eritilmiş olmasına dayanır. Batı demokrasisinin fikir 
özgürlüğüne dayalı koşullarının toplum yaşamına yansımasını da bu eğitim sistemi 
sağlamıştır. 
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Sayın Öğretim Üyeleri,  

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, son öğretim yılında da aklı duygulara 
üstün kılma çabalarınızı eksiksiz sürdürdünüz. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, zaman 
zaman çilemizi paylaşmada gösterdiğiniz inançlı tutuma, bütünlüğü daha etkili 
boyutlara yükseltmedeki bilinçli yaklaşımınıza ve hele görevinizin sorumluluk 
duygusu içindeki çabalarınıza ve öğrencilerinize gösterdiğiniz şefkate hayranım. 
Sizler, toplumumuzun geleceğine yön vermekle görevli müessesenin temsilcileri 
olarak, yüksek seviyeli insan gücünü, yeni ve sağlam yönetici tipini yetiştirme 
amacından fedakârlık etmeyiniz. Bu hızlı çağ değişimine ayak uyduracak 
yetişkinlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Yetişkin insan, niteliklerini 
açığa kolay vurabilen, bilgisini uygulamaya çabuk yansıtan insandır. Bu insan tipi 
batıda yetişkin, önder yönetici tipidir. Bunlar sorunlara yaklaşımda, çözüm yollarını 
aramada, toplumu arzulanan amaçlara yönlendirmede, ülkeyi kalkındırmada başarılı 
olacak insandır. Yetiştireceğiniz yöneticinin, liderin gücünü istikbali görebilme ve 
önlemlerini ona göre alabilme yeteneği oluşturur. Uygar ülkelerde üniversiteler 
siyasal toplumların yapısını oluştururlar. Kurumsal alanlardaki boşlukları giderirler. 
Ülkedeki siyasal bilincin eğitilmesinde görev alırlar. Biz bu görevimizi ve yeni 
kuşaklara daha iyi olanaklar sağlama sorumluluğumuzu, devletin başarısına katkıda 
bulunma imkânını, anayasanın dayandığı temel ilkelere, bilimin verilerine bağlı 
kalmakla gerçekleştiririz. Öğrencilerimiz modern devletin ayrılmaz bir parçası olan 
üniversitelerine sahip çıktıkları sürece siyasal eylemlerin, baskı gruplarının ve dış 
odakların olumsuz etkilerinden hem kendilerini, hem de üniversitelerini kurtarırlar. 
Bugünün gençleri her zamankinden daha çok günün siyasal, toplumsal sorunları ile 
ilgilidir. Onların olumlu yolda düşüncelerini ve gençliğin amaçlarını üniversiteye 
yansıtmaları doğrudur; ancak, öğrencinin üniversiteye karşı değil, üniversiteyi 
oluşturan birimlerden biri olarak sorumluluğunun bilinci içinde hareket etmesi 
gerekir. Üniversiteyi oluşturan elemanların ve akademik topluluğun bir parçası olan 
öğrencilerin ortak amaçlar ve yükümlülükler çerçevesinde birleşmiş bir bütünün 
parçaları olduklarını bilmeleri üniversitedeki ahengin ilk koşuludur. Batı uygarlığını 
simgeleyen, siyasal toplumun yapısını oluşturan üniversiteler, bu düşünce ve 
uygulamanın ürünüdür. Yürütme organları bu gerçeği ne kadar zamanında 
görmüşlerse, o kadar çok başarılı olmuşlardır. 

Son 30 yıldan beri üniversiteler sisteminde büyük genişlemeler olmuştur. 
Bir zamanlar ufak bir azınlığın devam ettiği üniversiteler, şimdi kitlelere açılmış, 
birçok yerde ihtisas eğitimi yerini kitle eğitimine bırakmıştır. Bu eğitimin ilk koşulu 
öğretim üyelerinin yeterli sayıda olmasıdır. Batı dünyası, kitle eğitiminin şu 
sakıncaları beraberinde getirdiğinde ortak görüşe sahiptir: Üniversitenin karakter 
bütünlüğü zedeleniyor; standart düşüyor; öğrenci ile öğrenci, öğrenci ile öğretim 
üyesi ilişkileri bozuluyor; bilgi alışverişinde öğrencinin katkısı hiç olmuyor; ayrıca 
üniversite bir kültür merkezi olma özelliğini yitiriyor. Kitle eğitimi yapan 
üniversiteleri bekleyen en büyük tehlike, araştırmayı bir yana bırakmak zorunda 
kalmasıdır. Onun için üniversitelere girme koşulları yüksek düzeyde tutulmaya 
başlandı. Amerikan üniversiteleri kitle eğitimi ile araştırmayı birlikte yürütmeyi 
başardı. Bunu başaramayan bazı ülkeler de, yalnız, araştırmaya dönük merkezler 
kurarak boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Her ülke sosyo-politik değerler 
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çerçevesinde eğitiminde değişiklikler yapar. Üniversitenin sistem problemleri, 
toplumsal problemleri yansıtır. Üniversitemize gelince, 12 fakülteye, 764 profesör 
ve doçente, 1159 asistana, 67 uzmana, 123 okutmana, 55 öğretim görevlisine sahip 
üniversitemiz 4000 yeni öğrenci aldığına göre gerçek anlamda kitle eğitimi yapıyor 
sayılamaz. Son öğretim yılında 1275 mezun verdiğimize ve 98 kitap, 16 süreli dergi 
yayınladığımıza göre (meslektaşlarımın yurt içinde ve yurt dışında, diğer kurumlar 
adına, yayınladıkları kitap ve makaleler bunun dışında) biz, eğitim-öğretim ve 
araştırma arasındaki nazik dengeyi kurduğumuzu ve iki büyük görevi yan yana 
yürütebildiğimizi kanıtlamış bulunuyoruz. Bunun yanında üniversitemiz öğretim 
üyeleri Ankara içindeki ve dışındaki öğretim kuruluşlarında (Diyarbakır'da, 
Elâzığ'da, Malatya'da, Konya'da) ders vermekte, hatta çoğunun tüm öğretim 
sorumluluğunu üzerine almaktadır. Öğretim üyesi mevcudunun % 50’sini, özellikle 
hâlâ yıllardan beri kurulmakta olan üniversitelere görevlendiriyoruz. Bu ülkemize 
özgü bir durumdur; üniversiteler kanununun 40. ve 46. maddeleri yürürlükte kaldığı 
sürece Doğu Üniversiteleri gerçek anlamda kurulamaz. Nerede ise 15 sene önce 
kurulmuş bir fakültenin kendi kadrosunda 1 öğretim üyesi var. Buna karşılık 
yaptığımız yatırımların rakam dökümünü sunarak hem sabrınızı tüketmekten, hem 
de ümidinizi şüpheye düşürmekten çekinirim. Almanya'da, bu zengin ülkede, yeni 
bir üniversitenin kurulabilmesi için en az 3000 öğrenci alması ve bunları okutmaya 
yeterli sayıda kendi kadrosunda yerli öğretim heyetinin oluşturulması yasa gereğidir. 
Üniversitelerin ve siyasal iktidarların ortak çabalarıyla, durmadan artan öğrenci 
sayısı nedeniyle başarılı kitle eğitimi yollarının araştırılması ve modern eğitimin 
mutlak olarak dayalı bulunduğu araştırmayı engelleyen maddî zorlukların yenilmesi 
çarelerini bulmak gündemin çok zorunlu maddesi haline gelmiştir. 

Akademik gücümüzü yeni atanan 38 profesör, 51 doçent ve 126 asistanla 
arttırmış durumdayız. Asistan açığımız fazladır; üniversitelerin geleceğini asistanlar 
hazırlar; bu kadroların artırılması zorunludur. 

Mali zorluklara rağmen, meslektaşlarımızın bir bölümü uluslararası kongre 
ve konferanslara orijinal tebliğlerle katılırken; bir bölümü de yurt içinde düzenlenen 
sempozyumlar, kollogyumlar, kongrelere katıldı. Bu yolla yurt içi ve yurt dışındaki 
meslektaşları ile bilimsel işbirliğini sürdürdüler. 

Öğretim üyelerimizin önemli bir bölümü bilim kuruluşlarımızca 
desteklenen projeler üstündeki çalışmalarını sürdürdüler. Fakültelerimiz, yapılarına 
göre, dışa, halka, kamu ve özel sektöre dönük çalışmalarını artırdılar. 

Laboratuvarda araç ve gereç, kütüphanelerde yayın eksiğimiz büyük 
boyutlara erişti. Bilimde rekabet ve gelişme bunlara sahip olmakla mümkündür. 

Adalet hizmetlerinin görülmesinde ihtiyaç duyulan personeli yetiştirmek ve 
hizmet içi eğitimde bulunmak üzere Hukuk Fakültemize bağlı olarak kurulan 
"Adalet Yüksek Okulu" bu dönemde öğretime başlayacaktır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı olarak ve uluslar arasında barış, işbirliği 
ve eşitlik ilkelerinin gerçekleşmesinde insan hakları ülküsünün yaygınlaştırılması 
amacı ile "İnsan Hakları Merkezi" kurulmuştur. 
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Kamu görevinde en büyük katkıya sahip Tıp Fakültemizde son öğretim 
yılında 53690 hasta yatarak, 351764 hasta ayakta tedavi görmüştür. Hasta yatak 
sayımız 2280, yapılan ameliyat sayısı 18720, diğer sağlık hizmetlerine katkımız 
(Röntgen, tahlil vs.) 1.392.900’dür. "Sağlık Hizmetleri Tam Gün Çalışma 
Yasa"sının uygulanmasından sonra, üniversite içinde ortaya konulan eşitsizlik yalnız 
ibret verici boyutlara erişmekle kalmadı; hepimizi tedirgin etti. Yasa, tam gün 
çalışma esasını bir bölüm öğretim üyeleriyle ilgili olarak, özel bir biçimde 
düzenlemekte; öteki öğretim üyeleriyle bunlar arasında haklı bir nedene 
dayanmayan bir ayırım yaratmaktadır. Aynı üniversitenin bir fakültesinde görev 
yapan öğretim üyesinin ve yardımcısının maaş ve tazminat toplamının iki katından 
fazla ödeme yapılmaktadır ki, böyle bir uygulamanın eşitlik ilkesi ile bağdaştırılması 
olanak dışıdır. Batı üniversitelerinde bu tür bir uygulamaya rastlanmaz. Önce eşitlik 
sağlanır; sonra mesleklerin özelliğine göre ayrıcalıklar döner sermaye ve prim 
şeklindeki uygulamalarla belirlenir. Bunun çok olumlu sonuçlar vermiş örnekleri 
vardır. Eğer, meslektaşlarım bunu bir haysiyet ve onur konusuna 
dönüştürmemişlerse, nedeni öğretim üyeliği faziletinin yüceliğinde aranmalıdır. Bu 
tutumlarından ötürü kendilerine takdirlerimi sunarım. 

Çukurova Üniversitesi’nden, sonra, Diyarbakır ve Elâzığ-Fırat 
Üniversiteleri’nin yüzlerce milyonluk yatırımlarını tamamladık. Buralarda gruplaşan 
araştırma, sağlık, öğretim, sosyal ve kültür kuruluşlarımız büyük kompleksleri 
oluşturmaktadır. Oralarda kurduğumuz modern tesislerin önemli bir kısmından asıl 
kaynak, üniversite, henüz yoksundur. Dileğim, değerleri milyarları aşan bu tesisleri 
pırıl pırıl vatan evladının ve öğretici kadronun bir an önce doldurabilmesidir. Bun-
ların inşasında çok zorluklarla karşılaşmış olmamıza rağmen, hiç ümitsizliğe 
düşmedik. Şimdi sıra asıl üniversitenin anlamına, gerçek amacına gelince, 40. ve 46. 
maddelerden başka bir çare bulamayınca Diyarbakır'ı, Elazığ'ı, Malatya'yı hatta 
Konya'yı yeniden dikkatle izlemeye koyulduk. Bu üniversitelerin sorumlu ve 
yetkililerinden, değerli meslektaşlarımdan, bizimle ortaklaşa çok daha farklı 
atılımlar beklemek hakkımızdır. Ankara Üniversitesi'nin bir fakültesini düşününüz 
ki, kendi yükümlülüğü üstüne yeni üniversitelerin 3-4 fakültesinin de öğretimini 
kabullenmektedir. Kendilerinin gelişmesini ne kadar istiyorsak, bizi de sıkıntıya 
düşürmelerinden o kadar endişe duyarım. Bu müesseseler üniversiteye erken ve 
hazırlıksız dönüşmüştür; daha bir süre (4-5 sene) sabredilerek, ana üniversiteye bağlı 
fakülteler halinde kalmış olsalar idi, gelişmeleri çok daha değişik olurdu. 

Ankara içinde yatırımlarımız her geçen yıl artmaktadır. Rektörlüğün 
genişletilmesi, basımevinin, sosyal tesisin yapımı sürdürülmektedir. Fen 
Fakültemizin Jeoloji Mühendisliği, Mogan Gölü Balık Üretim ve, Eğitim binaları, 
Ahlatlıbel Rasathanesi; Veteriner Fakültemiz Farmakoloji binası, Araştırma ve 
Uygulama Çiftliği, Sakarya Su Ürünleri tesisleri; Ziraat Fakültemiz Diploma Sonrası 
Yüksek Okul binası, Mikrobiyoloji ve Gübre Laboratuvarı ve Balıkçılık Araştırma 
binası, Fermantasyon Teknolojisi pilot tesisleri inşaatının büyük bölümü tamamlan-
mıştır; bir bölümü de 1980'de tamamlanacaktır. Ankara'nın her yönünde 26.000 
öğrenci ve yüksek lisans öğrencisine hizmet veren tesislerimiz yükselmektedir. Tıp 
Fakültemizin 1200 yataklı öğretim hastanesinin ikmali zorunlu bir hal almıştır. Yeni 
malî yılda olanakların artırılması için çabanın gösterilmesi gerekir. 
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Bu öğretim yılında pek değerli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Zeki 
Doğaneli'ni kaybetmek talihsizliğine uğradık; aziz anısı önünde saygı ile eğilirim. 
Emeklilikleri ve diğer üniversitelere nakilleri nedeniyle aramızdan ayrılan değerli 
hocalarımıza, meslektaşlarımıza şükranlarımı sunarım. 

Üniversitemizdeki araştırma enstitülerinin hem sayısı az, hem de ülkeye 
yaygınlığı yetersizdir. Ülkemiz çeşitli yönleriyle gereği gibi araştırılmış değildir. 
Araştırma olanaklarımız çok yetersizdir. Bu boşluğu doldurma olanağından 
yararlanmak gerekir. Bizi ileri ülkelerin hepsinden ayıran en büyük eksikliğimiz bir 
"Bilim akademisine sahip olmayışımızdır. Tekrar ediyorum "Bilim Akademisi" 
olmayan bir ülke durumundan kurtulmamız zorunludur. Aksi takdirde, bu konuda 
bize takılacak sıfata katlanmamız gerekir. 

İyi adımlar atılmış olmasına rağmen, öğrencilerimize, dilediğimiz ölçüde, 
imkân ve fırsat eşitliğini sağlamış değiliz. Ücretsiz kitap temini karara bağlanmış 
değildir. Kütüphanelerin, laboratuarların, kantinlerin eksikleri tümüyle 
giderilmemiştir. 

Sosyal tesislerimiz hiç denilecek kadar az. Bunun nedeni şehrin en yoğun 
kesimine yerleşmiş olmamızdır; genişleme olanağımız kalmadı. Konya yolu 
üstündeki arsalarımıza hala sahip olamadık. Protokol gereğine uyulmadığından yeni 
Basımevi binamızın yanındaki Mediko-Sosyal tesislerimizin, spor alanlarının, 
tiyatro ve konser salonlarının yapımı gecikiyor. Mediko-Sosyal merkezimizin iç 
hastalıkları, göz, diş, kulak-boğaz-burun servislerine ve göğüs hastalıkları servisine, 
psikolojik danışmanlığa baş vuran 21615 öğrencinin 16846’sı muayene ve tedavi 
görmüş, 4305'i de hastanelere gönderilmiştir. Rahat muayene olanakları 
başvuranların sayısını artırmaktadır. 

 

Sevgili öğrenciler: 

Size bir kaç sözüm var. Yukarıda da belirttiğim gibi, üniversitemizin geride 
bıraktığımız yıllara bakınca, yeni öğretim yılına daha huzurlu bir ortam içinde 
girdiğini söyleyebilirim. Ancak, ülkemizde anarşi ve tedhiş, amansız kardeş kavgası, 
Türkiye'yi, ulusu bölme çabaları, utanç vericiliğini sürdürüyor. Ülkenin huzura, 
milletin yeniden birliğe kavuşmasında her kesime olduğu gibi, siz gençlere de çok 
önemli görevler düşmektedir. Bir eski dünya devleti, bir imparatorluk, bir istilacılar 
sürüsünün silâhlı korkunç tecavüzleri karşısında göçüp giderken, Atatürk'ün 
önderliğinde ulusal devletin nasıl gerçekleştiğini iyi bilirsiniz. Her şeyin 
kaybedildiğini belgelendiren kara Mondros Antlaşması’ndan sonra, Atatürk'ün 
şahlanışı yurdun her tarafında alevlenen bağımsızlık inancı bu hareketin başlangıcı 
oldu. Bu dönem 1918-1938 arası, kısacık 20 yıllık bir süre; ancak tarihin çok orijinal 
bir bölümünü ve dünya tarihinin son yüzyıllarında hiçbir millete nasip olmamış bir 
dehanın kısa yaşamını kapsıyor. Vatan parçalanıp istila edildikten, her şey 
yitirildikten sonra, böylesine ulusal bir ayaklanmaya, böylesine uluslararası niteliğe 
bürünen tarih olayına bir örnek gösterilebilir mi ?  Bu başarı "Türk inkılabını" 
dünya tarihinin inkılapları arasındaki seçkin yerine yerleştirdi. Atatürk ilkeleri bu 
inkılabın ürünleridir. Yakın tarihimizin bu bölümünde birbirinden ayrılmayan üç 
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kavram var; Atatürk, Türk inkılabı, Atatürk ilkeleri. Elbet Atatürk büyük devlet 
adamı, Dünya tarihinde de büyük devlet adamları var. Ancak, Atatürk'ü onlardan 
ayıran, yücelten iki büyük eser var; Milleti millet yapmak; vatanı bütünleştirmek; 
mazlum milletlerin örnek lideri olmak. Tarihimizde ilk kez kendi (Türk) adı ile 
kurup ilan ettiği Yeni Türk Devleti, tarihimizin dönüm noktasının başında "Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti" vardır. Bu sistemde ulusal egemenlik kavramını, ülkeyi ve 
milleti cumhuriyetten, cumhuriyetçilik kavramından ayırmak mümkün değildir. 

Milliyetçilik ilkesi, emperyalizme karşı verilen  bağımsızlık  savaşını 
kazanan   Atatürk milliyetçiliğinin adıdır. Atatürk milliyetçiliği ulusal bütünlüğü 
sağlamayı, ulusun yaratıcı gücünü, kültürel karakterini geliştirmeyi, Türk milletinin 
insanlık ailesinin eşit hakka sahip bir üyesi olduğunu kabul ettirmeyi amaçlar. 
Cumhuriyetten önce kendimize "Osmanlı Milleti" derdik. Vatan-Millet 
bütünlüğünün, bölünmezliğinin en belirgin ifadesi olan Atatürk milliyetçiliğinin 
siyasetimize egemen olma gerçeği, varlığımızın temeli, geleceğimizin teminatıdır. 

Son olaylar, laiklik ve inkılapçılık ilkelerinde ibret verici, aydını endişeye 
düşürücü boyutlara eriştirdi. Atatürk vatanı, teokratik, toplum düzeninden dogmatik 
kalıplardan kurtarıp hür vicdanlı insanların yaşadığı ülke haline getirdi. Atatürk'ün 
sağlığında Ortaçağ kalıntısı mezhep çatışmaları, şeriat düzeni arzuları unutulmuştu. 
Toplum, ulusal eğitime yönelmişti. Bugün, laikliği, ancak tarihçilerin bir konusu 
haline getirmek hepimizin görevidir. 

Yararlı olurum düşüncesiyle bir örnek vereceğim; 1854 Kırım savaşını 
kazanabilmek için Tanzimatçı Büyük Reşit Paşa İngiliz ve Fransızlarla ortak cephe 
oluşturmuştu. Rus Çarı Nikola, Hıristiyan İngiliz ve Fransızları Müslümanlarla 
birlikte kendilerine karşı savaşa girdikleri için dünya karşısında kınarken, Osmanlı 
Devleti’nin bazı çevreleri de Hıristiyanlarla askeri ittifak yaptığı için Reşit Paşa’yı 
kamuoyuna kâfir olarak ilan etti ve en kritik bir dönemde halk, bu nedenle, isyana 
dahi teşvik edildi. 

Laiklik ilkesi ve bu tarih gerçeği, Ata’ya neler borçlu olduğumuzu ortaya 
çıkarır. 

İnkılapçılık, diğer ilkelerin felsefesi, teminatı ve milletin geleceği için ümit 
kaynağıdır. Sizleri bu temel değerlere sarılmaya, ideolojik, siyasal ve sosyal görüş 
ayrılıkları bahanesi ile, aşırılığın her çeşidine şartlanmış olanların, durmadan 
bölücülüğü sürdürenlerin, milletin ve devletin bütünlüğüne, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini tahribe, demokratik laik hukuk devletine yönelik 
şüpheli, tehlikeli odakların etki ağlarına düşmemeye, kampanyalarına karşı 
koymaya, akılcılığı temsil eden Atatürkçü yoldan sapmamaya çağırıyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin hayat ilkesi, ulusal sınırlar içinde Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bir bütün olmasıdır. Tarih, parçalanan aydınların, birbirine düşen 
kuşakların ülkelerine getirdikleri felâket sayfaları ile doludur. Tarih ve mazi, gelecek 
kuşaklar için ders olduğu sürece anlam taşır. O zaman bölücülüğün, kin, nefret ve 
intikam duygularının etkisiyle nice ulusların, tarihlerinin çile dolu karanlığında 
silinip gittiklerini öğrenirsiniz. 
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Sevgili gençler: 

Sizlere bir gerçeği, bu anlamdaki bir törende son kez belirtme hakkını 
kendimde buldum ve vurgulayarak söylemeliyim ki, bizim demokrasi ve özgürlük 
anlayışımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ilkelerine göre var olması zorunluluğu 
ile sınırlıdır. 

Türkiye'nin geleceğini, Atatürk meşalesinin aydınlattığı yolda kucaklayan 
26.000 öğrencimizi sevgi ile kucaklarım. Öğretim üyelerimize, öğretim 
yardımcılarımıza, sizleri, üniversitenizi temsil etmekle onur duyan rektörünün 
mutluluk dileklerini sunmanın gurur verici sevincini yaşıyorum. 1979-1980 öğretim 
yılının hepinize mutluluk getirmesini, basarı dolu olmasını içtenlikle diler, saygılar, 
sevgiler sunarını. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 253

 

 

PROF. DR. TÜRKAN AKYOL 

REKTÖR 

(1980-1982) 

 

1928 yılında İstanbul’da doğdu. 1953 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. 17/09/1956 tarihinde ihtisasını tamamladı. 30/04/1954 
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanlık kadrosuna, 30/04/1965 yılında 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçentlik kadrosuna, 20/01/1970 yılında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük kadrosuna yükselmiştir. 1980-1982 yılları 
arasında iki yıl rektörlük yapmıştır. 
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1980-1981 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Bakan, Yüksek Yargı Organlarının Sayın Temsilcileri, Sayın 
Öğretim Üyeleri, Sayın Konuklar, Sevgili öğrenciler 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1980-1981 Öğretim Yılı geleneksel açış törenine 
onur verdiniz. Hepinizi saygı ile selamlıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Üniversitesidir. En genç 
öğrencisinden, en kıdemli hocasına kadar hepimiz bundan onur ve gurur duyarız. 

5 Kasım1925 günü, Atatürk'ün Hukuk Devriminin gerektirdiği bilgi ve 
anlayışa sahip bir hukukçu kitlesi yetiştirmek amacı ile, Adalet Bakanlığına bağlı 
olarak ''Adliye Hukuk Mektebi"nin kurulması, Ankara Üniversitesi’nin çekirdeği 
olmuştur. Bu kurum 1927 yılında "Ankara Hukuk Fakültesi" adını almıştır. Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi 14 Haziran 1935'de, Özel yasa ile kurulan ilk Fakültedir. 
Bundan sonra yine Özel yasaları ile, 17 Eylül 1943'de Ankara Üniversitesi’nin Fen 
Fakültesi ve 20 Haziran 1945'de Tıp Fakültesi eğitime açılmıştır 

Ankara Üniversitesi ise, 4936 sayılı yasa ile, 18 Haziran 1946 tarihinde, 
özerk ve tüzel kişiliğe sahip bir yüksek öğretim kurumu olarak kurulmuştur. 

Üniversiteler özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek bilim, 
araştırma, öğretim ve yayım kurumlarıdır. 

Yalnız Ankara Üniversitesini değil, bütün Türk Üniversitelerini düzenleyen 
1750 sayılı yasa Üniversitelere aşağıdaki görevleri vermiştir: 

Üniversiteler, çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; öğrencilerini 
bilim anlayışı kuvvetli, millî tarih şuuruna sahip, vatanına bağlı, milliyetçi ve sağlam 
düşünceli aydınlar olarak ve yüksek öğrenime dayalı mesleklerde türlü bilim ve 
uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karakterli 
vatandaşlar olarak yetiştirmek; başta ülkeninkiler olmak üzere, bütün bilimsel ve 
teknik sorunları çözmek için inceleme, araştırmada bulunmak ve sonuçlarını 
toplumun ve kamu oyunun yararlarına sunmakla görevlidir. 

 

Bütün eğitim kurumları gibi Üniversiteler de üç temel unsurdan oluşur: 

Bunlar  

I) Öğrenciler,  

II) Eğitici kadro,  

III) Fizik kapasitedir. 

I) Bugün   12   Fakültesi   ve  4 yüksek  okulu bulunan Ankara 
Üniversitesinde 19243 Lisans,   4788 Yüksek Lisans ve 1921 Doktora öğrencisi 
eğitim yapmaktadır. Bazı Fakültelerimizin uyguladığı "Hizmet içi eğitim" 
öğrencileri ile bu sayı 28.000'e ulaşmaktadır. 
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Ankara Üniversitesi kuruluşundan bu yana 55.595 meslek adamı 
yetiştirmiştir. Bu güne kadar Üniversitemizin Hukuk Fakültesinden 13.517, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesinden 13.436, Siyasal Bilgiler Fakültesinden 5.878, İlahiyat 
Fakültesinden l.691, Eğitim Fakültesinden 830, Tıp Fakültesinden 5.579, Ziraat 
Fakültesinden 5.514, Fen Fakültesinden 4.886 (12.539 Bilim Lisansı ve 3.749 
Yüksek Mühendis), Veteriner Fakültesinden 2.560, Eczacılık Fakültesinden l.427, 
Diş Hekimliği Fakültesinden 280 öğrenci mezun olmuştur. 

II) Geçtiğimiz Akademik Yıl içinde Üniversitemize 177 yeni asistan 
alınmış, 79 asistan doçentliğe, 34 doçent profesörlüğe yükseltilmiştir. Böylece 
bugün Ankara Üniversitesinde 816 öğretim üyesi, 1213 asistan, 114 uzman, 124 
okutman, 59 Öğretim ve araştırma görevlisi bulunmaktadır*. 

Bunların dışında, Üniversitemizin öğretim üyeleri Hacettepe, Ege, 
Diyarbakır, Bursa ve Çukurova Üniversitelerinin kuruluşlarında başlangıçtan 
itibaren görev almış ve bu Üniversitelerin kurucu kadrolarının büyük bir kısmını 
oluşturmuşlardır. 

Ayrıca Üniversitemiz öğretim üyelerinden bir kısmı İnönü, Diyarbakır, 
Fırat ve Selçuk Üniversiteleri ile Antalya Tıp Fakültesine 1-3 yıllık süreler için 
atanmış bulunmaktadır. Buna ilave olarak 1979-1980 öğretim yılında 269 öğretim 
üyesi yeni kurulan Üniversite, Fakülte ve Yüksek Okullarda eğitim ve öğretim için 
görevlendirilmişlerdir. 

1979-1980 öğretim yılında öğretim üyelerimizden Sayın Prof. Kenan 
Akyüz, Sayın Prof. Dr. Saffet Süray, Sayın Prof. Dr. Cavit Sökmen, Sayın Prof. Dr. 
Nermin Tolgay, Sayın Prof. Dr. Zihni Erençin, Sayın Prof. Dr. Muttalip Uslu, Sayın 
Doç. Dr. Hamide Demirel emekli olarak kadrolarımızdan ayrılmışlardır. Değerli 
hizmetlerini saygıyla hatırlayacağımız hocalarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
diliyoruz. Geçtiğimiz öğretim yılında maalesef 8 öğretim üyemizi yitirdik. Sayın 
Prof. Bedrettin Tuncel, Sayın Prof. Dr. Cahit Özcan, Sayın Prof. Dr. Yılmaz Günal, 
Sayın Prof. Dr. Afet Arkan, Sayın Doç. Dr. Erdem Şen, ve Sayın Doç. Dr. Şevki 
Güler ile, emekli öğretim üyelerimizden Sayın Prof. Dr. Nusret Hızır, Sayın Prof. 
Dr. Suut Kemal Yetkin, Sayın Prof. Dr. Hayri Dener, Sayın Prof. Dr. Şerif Çanga ve 
Sayın Prof. Dr. Sait Tahsin Tekeli'yi kaybettik. Hepsinin aziz anıları önünde saygı 
ile eğiliyorum. 

III) Ankara Üniversitesinin fizik Özelliklerine gelince; 

Üniversitenin çeşitli Fakülteleri Ankara'nın değişik semtlerinde dağınık 
olarak yerleşmiş bulunmaktadır. Yeni kurulan Üniversitelerin kampuslarda 
toplanmış, merkezi yerleşme biçiminden farklı olan bu dağınık yerleşme düzeninin 
yararları yanında sakıncaları da vardır. 

Üniversitemizin bu özelliği tarihi gelişmesinin bir sonucudur. Bugün için 
sakıncaları da olsa, kısa bir sürede merkezi bir kampus içinde toplanması en azından 
mali nedenlerle imkansızdır. Ancak, kuruluşundan bu yana ilk defa bu yıl, 
Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde oluşturulmakta olan bir araştırma ve planlama 

                                                           
* Bu sayılar 22.7.1980 ile 13.10.1980 tarihleri arasında yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. 
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grubu, Ankara Üniversitesinin uzun süreli bilimsel ve fizik kapasitesinin alması 
gereken biçim konusunda bir çalışma yapmaya başlayacaktır. Bu çalışmanın 
sonuçları Üniversite ve Fakültelerimizin yetkili organlarınca tartışılıp onaylandıktan 
sonra, ortaya çıkacak olan Ankara Üniversitesi Gelişme Planı niteliğindeki bir yazılı 
belge, bundan sonraki yönetimlerin izleme ve uygulamalarına esas alınacak gelişme 
hedeflerini belirlemiş olacaktır. 

 

Sayın Konuklar, Sayın Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler; 

Sizlere Üniversitemizin Öğrencileri, Öğretim Kadrosu ve Fizik 
Kapasitesine ait mevcut bilgileri sundum. Şimdi başlıca sorunlarımıza ve bunların 
çözümlenmesi için planladığımız önlemlere değinmek istiyorum: 

Öğrencilerimizden büyük bir kısmının ciddi yerleşme sorunu vardır. Son 
yıllardaki terör olayları öğrenci yurtlarının tam kapasiteyle kullanılmasını 
engellemiştir. Bir yandan ancak % 40 kapasiteyle çalışan yarı yarıya boş yurtlar 
dururken, öte yandan öğrencilerimiz barınacak yer bulamamışlardır. 

Yeni yönetimin, devletin bütün kurumlarına işlerlik kazandırma ve 
yasaların uygulanmasını sağlamadaki başarısını, yurtların tarafsız biçimde 
yönetilmesine de yarayacağına inanarak, bu yıl yurt sorununun büyük ölçüde 
çözüleceğini ümit ediyorum. 

Son 5-6 yıldır Üniversitemiz öğrencilerinin hepsine sıcak bir öğün yemeği 
sağlamakta başarılı olamadık. Fakültelerimizin bazıları, büyük bir çaba ile, devletin 
sağladığı imkanları en iyi biçimde değerlendirerek öğrencilerine çok az bir ücret 
karşılığı yemek verebildiler. Bunların yaptıkları görevi saygı ile karşılıyorum. Bir 
kısım fakültelerimiz ise, bütün isteklerine rağmen, can ve mal güvensizliği nedeni ile 
yemekhanelerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu yıl yeniden birlik, beraberlik, 
karşılıklı hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşayacaklarına inandığım 
öğrencilerimizin beslenme sorunlarına bütün imkanları kullanarak çözüm getirmeyi 
planlıyoruz. 

İlk ve geçici önlem olarak, birbirlerine yakın fakültelerin mutfak ve 
yemekhane imkanlarını ortak kullanmayı ve bunlardan daha çok öğrencinin 
yararlanmasını sağlamayı düşünüyoruz. Daha köklü ve sürekli çözüm olarak da, 
Mediko-Sosyal Merkezine bağlı bir santral mutfaktan Fakültelerin yemekhanelerine 
dağıtmak suretiyle bütün öğrencilere sıcak yemek vermeyi amaçladık. Bu konudaki 
planlama çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Öğrencilerin, akademik ve idari personel ile bütün hizmetlilerin ve 
ailelerinin sağlık sorunlarına daha iyi cevap verebilmek için Mediko-Sosyal 
Merkezimiz organize edilecektir. Halen Mediko-Sosyal'in yerleştiği bina çok 
yetersizdir. Önce Merkezimize yeni bir bina bulma ve ardından yeni bir çalışma 
düzeni kurma çabasındayız. Kendilerine ricada bulunduğum Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanımız ve Sayın Belediye Başkanımız büyük bir anlayış göstererek bize yardım 
etmeye çalıyorlar. Şükranlarımı sunarım. 
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Planımız Ülkenin içinde bulunduğu güç ekonomik koşulların bilinci içinde, 
büyük yatırımlara ve lükse kaçmadan, Devlet, Fakültelerimiz ve bize yardım edecek 
bütün kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. 
Gençlerimize bunu sağlamak için eğitim ve öğrenim dışındaki boş zamanlarını 
değerlendirecek tesislere de ihtiyaç vardır. Üniversite Kanununun 56. maddesi 
öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarım karşılamayı Üniversitelere görev olarak vermiştir. 
Bu görevi yerine getirebilmek için ilk aşamada, kısıtlı da olsa, mevcut olanların 
onarılmasına başladık. En kısa zamanda hizmetlerine sunacağız. Uzun vadede ise 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız ve Sayın Ankara Belediye Başkanımızla ortak 
olarak gençlerimize, öğrencilerimize daha geniş ve çeşitli spor alanları hazırlamak 
çabası içindeyiz. 

Üniversitemiz öğretim üyeleri ve yardımcılarının sorunlarının başında, 
bilimsel çalışmalarımızın gereği olan araç, gereç, kitap ve periyodikleri sağlamakta 
güçlüklerimiz vardır. Son iki yılda Fakültelerin kitaplıklarına yabancı periyodiklerin 
pek çoğu gelmemiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik güçlükleri dikkate 
alarak, Uluslararası bilim ve kültür anlaşması çerçevesi içinde, çeşitli ülkelerin 
yapabilecekleri yardımları değerlendirerek ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılamaya 
çalışıyoruz. 

 

Sevgili çocuklarım, 

Konuşmamın bu bölümünde sunduğum bilgiler arasında Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyetin ilk Üniversitesinin güçlü eğitici kadrosu ve bu güne kadar 
yetiştirdiği meslek adamı, doçent ve profesörler konusunda sunduğum bilgileri 
dinlediniz. Mensubu olduğunuz Üniversitemizin Türkiye'de çok önemli bir yeri ve 
değeri vardır. Bu güçlü bilim ocağının mensubu olabilmek gerçekten olağanüstü bir 
şanstır. Bu şansınızı çok iyi değerlendirin. Çünkü, kurucusu olan Atatürk'ün ilkeleri 
ve devrimleri doğrultusunda yetişecek olan sizler geleceğin güçlü Türkiye'sinin 
Yönetim Kadrolarını oluşturacaksınız. 

Üniversitenin kendi insan gücü ve maddi kaynaklarını, Çağdaş bilim ve 
teknolojinin gerekleri ile Devlet Kalkınma Planlarının hedefleri doğrultusunda en 
rasyonel, en etkili, en verimli ve en ekonomik biçimde kullanmak Üniversiteler 
Kanununun emredici bir hükmüdür. (1750 sayılı yasa-Madde 3) Bu hükümden 
hareketle ülkemizin insan gücü, eğitim ve istihdam sorununa bir Üniversite 
sorumlusu olarak baktığımızda karşılaştığımız tablo maalesef aydınlık ve iç açıcı 
değildir. 

Türkiye'de yüksek öğretim sorunlarının başında, her yıl Üniversitelere 
girmek için bekleşen binlerce gencin durumu gelmektedir. Orta öğretimden gelen, 
sayıları bugün 300.000'i aşkın ve yakında 500.000’e ulaşacak olan öğrencilerin 
ancak  % 10'u Üniversitelere girebilmekte ve kalanlar Yüksek Öğrenim dışında 
toplum için büyük  bir sorun oluşturmaktadırlar. Geçmiş yıllarda, sorumlular bu 
sorunu çözmek için en kolay olan yolu seçmişler ve daima Üniversiteleri 
kontenjanlarını artırmaya zorlamışlardır. Ülkemizde sağlıklı bir insan gücü politikası 
tespit edilmeden ve işsizlik sorunu dikkate alınmadan kullanılan bu kolay yol, ülkeyi 
yeni ve ciddi bir sorunla karşı karşıya getirecektir. Bugün Türkiye'de iş gücü 
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fazlasına, bir de Yüksek Okul ve Fakültelerden diplomalı işsizler eklenmiştir. Planlı 
kalkınma döneminin başında öngörülen eğitim planlaması ile iş yerleri açılma ve 
gelişmesi arasındaki gereken denge sağlanamadığı için, iş gücü fazlalığı giderek 
büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Ülkemizde eğitim planlaması, daima en üst düzeyde insanı, "Baştaki 
kadroları (designer)" yetiştirmek amacına yönelik olmuştur. Gelişmekte olan bir 
ülkenin kalkınmasında asıl ara kademeyi oluşturan gerekli güce, bilgi ve beceriye 
sahip teknik kadroların yetiştirilmesine yeterince önem verilmemiştir. 

20 yıl önce, ilköğretimden yılda 500.000 Öğrenci genel orta öğretime 
gelince bunların ancak % 35'i mesleki teknik öğretime ayrılıyorlardı. Bugün 
ilköğretimden orta okul ve liselere bir yılda 1.000.000 öğrenci gelmekte, bunların 
yine sadece % 35'i mesleki teknik öğretime yönelmektedir. Kalan büyük kitle orta 
öğretim ve liselerden, hayatını kazanacak hiç bir özel bilgi ve beceri sahibi olmadan 
mezun olmaktadır. Bu gençlerin Devlet Dairelerinden başka hiçbir yerde iş bulma 
şansı yoktur. Oysa, Türkiye'de 1960'larda 380.000 Devlet Memuru varken 
1979'larda Devlet Memuru sayısı 1.500.000'e çıkmıştır. Ülkemizde açık işsiz sayısı 
da 1960'larda kentlerde 280.000, kırsal kesimde 900.000 iken, 1979 da kentlerde 
l.650.000 e çıkmış ve kırsal kesimde 700.000 olmuştur. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun bültenlerine göre, açık işsiz sayısının en çok 
ilk ve ikinci derecede orta öğretim mezunları arasında bulunduğu görülmektedir. 
Açık işsizler en çok 20-29 yaş grubu gençler arasındadır. İş istemek için Kuruma baş 
vuranlar arasında 20-29 yaş grubunda 170.000 açık işsiz mevcut olup bunların sayısı 
bir yıl evvelkine oranla % 66.6 artmıştır. 

Çok önemli ve ciddi bir gerçek de Yüksek öğretim ve Fakülte diplomalı 
işsiz sayısının giderek artma göstermesidir. Kuruma iş istemek üzere baş vuran 
Yüksek öğretim ve Fakülte diplomalıların sayısı (bir başka deyimle Yüksek Okul ve 
Fakülte diplomalı açık işsizler) 1980 Mart ayında 2.570 iken, bu sayı 1980 Tem-
muzunda 3.713'e yükselmiştir. 

Eğitim planlamasında mesleki ve teknik öğretime gereken önem ve 
ağırlığın verilmemesi ve ayrıca genel orta öğretimden gelenlerin de özel bilgi ve 
beceriden yoksun olarak yetişmeleri, erkenden hayatlarını kazanma şansını 
bulamayan bu gençlerin bir yandan büyük sayıda bir iş gücü fazlası oluşturmalarına, 
diğer yandan da bir meslek edinmek amacı ile Üniversitelerin kapılarında 
birikmelerine neden olmaktadır. Liselerden gelen öğrencileri Yüksek öğretime 
yerleştirmek, teknik deyimiyle "Yüksek Öğrenimde Okullaşma" oranı 4 üncü 5 
Yıllık Planda 1983 yılları için % 15 olarak planlanmıştır. 1979'da % 10.1'e 
erişmiştir. Yaygın öğretim kurumlarından Yüksek Öğretim diploması alanlar bu 
orana dahil değildir. Bir başka deyimle, 4 üncü 5 Yıllık Plan hedefleri içindeki 
Yüksek Öğretimde Okullaşma oranı hemen hemen hedefine varmış görülmektedir. 
Ancak bu sonuçla birlikte yeni bir sorun gelişmektedir. 

Ülkemizde bugün mevcut olan meslek sahibi kişilerle, bunlara duyulan 
ihtiyaç arasında belirgin bir dengesizlik vardır. Devlet Planlama Teşkilatının 
raporlarına göre (Sosyal Bilim dallarından mezun olanlara değinmeden) bazı teknik 
mesleklere ait örnekler sunmak istiyorum. Bugün Türkiye'nin mimar ihtiyacı 5.580 
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iken 13.590 mimarımız vardır. Eczacı ihtiyacı 1983 yılı için 5.800 olarak saptanmış 
olduğu halde 1983 de 14.475 Eczacı yetişmiş olacaktır. Bugün Ülkede inşaat 
mühendisi ihtiyacı 13.290 iken inşaat mühendisi sayısı 21.560 dır. 5.170 kimya 
mühendisine ihtiyaç varken 8.320 kimya mühendisi bulunmaktadır. O halde bazı 
teknik meslek gruplarında iş gücü fazlası mevcuttur. Buna karşılık, sağlık 
hizmetlerinin gerektirdiği meslek dallarında, tıp doktoru, hemşire, hastabakıcı ve 
sağlık teknisyeni iş gücü kesiminde ve bunun gibi inşaat, makine, elektrik, kimya 
teknisyenleri, orman, tarım ve diğer teknisyen gruplarında büyük oranda eksiklik 
bulunmaktadır. 1923 yıllarında Türkiye'de 554 hekim mevcut idi. 1923-1945 ara-
sında bu sayı 554 den 3.886'ya yükselmiştir.1955'de 9.638 olan hekim sayısı 1971'de 
15.800 ve 1977'de 24.000 olmuştur. 1971-1977 yılları arasında hekim sayısı % 51.9 
oranında artmış olmaktadır. 1980 yılı Temmuz hesabı ile memleketimizde 27.000 
dolaylarında hekim mevcut olduğu bilinmektedir. 1945-1980 arasında ülkede 23 
.000 üzerinde hekim yetiştirilmiştir. Dünyanın her yerinde tıp mesleğinde insan 
yetiştirme güç ve pahalı bir eğitim sistemi olduğu için tıp doktoru açığı vardır. 
Dördüncü 5 Yıllık Kalkınma Planında 1983 yılında 35.500 hekime ihtiyaç doğacak, 
yeni kurulan Tıp Fakültelerinin kapasiteleri dahil edilmediği halde 30.525 doktor 
yetişmiş olacaktır. O halde, Türkiye’de hekim açığı zannedildiği oranda büyük 
değildir. Ve dünyanın hiç bir ülkesinde de bundan daha fazla sayıda hekim 
yetiştirildiği söylenemez. 

Ancak sağlık hizmetlerinin gereği biçiminde yürümediği de acı bir 
gerçektir. Bu sorunun en önemli sebebi ülke düzeyinde dengeli hekim dağılımını ve 
sağlık hizmetlerinin gerektiği biçimde uygulanmasını sağlayacak bir örgütlenmenin 
bugüne kadar gerçekleşmemiş olmasıdır. Memleketimizde hekimlerin üçte ikisi üç 
veya dört büyük ilde yerleşmiştir. Yine memleketimizde hekimlerin ancak çok sınırlı 
sayıdaki kısmı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışmaktadır. Bu dengesiz 
dağılım önlenmedikçe, sağlık hizmetlerinde ülke gerçeklerine uygun bir sağlık 
politikası ve planlaması tespit edilmedikçe, hekim adedi ne kadar artarsa artsın 
sağlık hizmetleri aksamakta devam edecektir. 

Ülkemizde Üniversitelerin de bir parçasını oluşturduğu Yüksek Öğretim 
politikasında, insan gücü ihtiyacı ile meslek adamı yetiştirme politikası birbirinden 
ayrılması mümkün olmayan ciddi planlamaları gerektirir. Böylece Yüksek 
Öğretimde de ciddi bir eğitim planlaması ihtiyacı açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Üniversiteye baş vuranların sayısı arttıkça Üniversitelerin kontenjanlarını arttırmak, 
daha çok Fakülte ve daha çok Üniversite açmak, meslek fazlası bulunan meslek 
gruplarında diplomalı Yüksek Öğrenim ve Fakülte mezunu işsizleri arttıracak ve 
ülke yeni bir sorunla karşı karşıya gelecektir. Önemle vurgulanması gereken husus 
Üniversite kapılarında biriken öğrenciler sorununun eğitimin son aşaması olan 
Üniversite düzeyinde çözümlenemeyeceğidir,  Gerçekçi ve sağlıklı tek çözüm yolu 
İlk Öğretimden başlayarak Üniversiteleri de içine alan, büyük oranda mesleki teknik 
öğretime dayalı, yeni ve geniş kapsamlı bir eğitim planlamasıdır. Bu eğitim planı 
içinde yüksek eğitim planlamasına yön verecek unsur, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları 
göz önüne alınarak hazırlanacak olan bir istihdam politikasıdır. 

Yıl boyunca basında pek sık bahsi geçen İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri sorununa burada yer vermek gereğini duymuyorum. Bu konuda 
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Üniversitelerimizin ortak görüşü Üniversitelerarası Kurul Kararı olarak hepinizin 
bilgilerine sunulmuştur. Kamuoyuna yanlış ve haksız olarak, tek kaynaktan, 
Üniversite-Akademi çatışması olarak aksettirilen ve kanımca fazla abartılan bu 
konu, ülkemizin yüksek öğretim sorunu yukarıda arz ettiğim gibi geniş bir açıdan ve 
bir bütün olarak ele alındığında çözümünü bulacaktır. 

Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, içine düşürüldüğü tarihinin 
en bunalımlı dönemini aşabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980 günü 
güç ve tarihi bir görev yüklenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu görevi, Türk 
Milletinin birliğini, Ülkenin bölünmezliğini, gerçek Atatürkçülüğe dönülmesini 
sağlamak ve demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin bütün kurumları ile yeni-
den tesis ve güçlendirilmesini gerçekleştirmek amacı ile emir-komuta zinciri içinde 
aldılar. Türk Silahlı Kuvvetleri en kısa zamanda, daha sağlam temeller üzerine 
oturtulmuş parlamenter demokratik düzene geçişi amaç edinmiş ve her vesile ile bu 
hususu vurgulamıştır. Bu davranış Türk Silahlı Kuvvetlerimizin demokrasi 
bilincinin doğal sonucudur. 

İçinde bulunduğumuz dönemde bütün kurumlardan beklendiği gibi, Ankara 
Üniversitesi de bu amaca, en sağlam temeller üzerine oturtulan bir demokratik 
parlamenter düzene geçiş amacına hizmet etmeye ve Türk demokrasisinin en iyi 
biçimde işlemesi için üzerine düşen her görevi yüklenmeye hazırdır. 

Türkiye’mizde yeni düzenlemelerin içinde bulunduğumuz bugünlerde 
Hükümet programında “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile birlikte “Üniversiteler 
Kanunu” üzerinde de gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, açış 
konuşmamın önemli bir kısmında sunduğum sayısal verilere dayanarak, Türk Eğitim 
Sisteminin ve özellikle bunun bir parçası olan Yüksek Öğretimin gerçeklerine ve 
temel sorunlarına değinmek istedim. Bütün kurumlar gibi Üniversitelerimiz de kendi 
dinamizmi içinde yeni düzenlemeler arayışı içindedir. Yeni Yönetimin getireceği 
çözümlerde Üniversitelerin bilgi birikimi ve deneyimlerinin ciddiyetle değer-
lendirileceği inancı içindeyiz. Bu inancımızın temelinde “Hayatta En Hakiki Mürşit 
İlim” olduğunu ifade etmiş bir öndere, Atatürk'e sahip olmanın gerçeği yatıyor. 

Aynı gerçekten kaynaklandığı içindir ki, kendi bünyesinde daima bilim ve 
tekniğe en büyük önem ve önceliği veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve onun 
Yöneticilerinin, bilim ve tekniğin kaynağı Üniversitelere özenle yaklaşmaları en 
doğal davranıştır. 

 

Konuşmamı bitirirken Sevgili Öğrencilerime seslenmek istiyorum. 

Yeni öğretim yılına başlarken birlik, beraberlik, barış ve karşılıklı hoşgörü 
içinde, milli birlik ve ülke bütünlüğüne büyük bir titizlikle sahip çıkarak 
çalışacağınıza inancımı tekrarlamak istiyorum. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş 
uygarlık düzeyindeki yerimizi almamız, her birinizin tek tek kendi sahanızda en iyi 
biçimde yetişmek için göstereceğiniz Çabaya bağlı olacaktır. 

1980-1981 öğretim yılını açıyor, törenimize onur veren Sayın Konukları 
saygı ile selamlarken, Sevgili Öğrencilerime başarı dileklerimi ve içten sevgilerimi 
sunuyorum. 
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1981-1982 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Rektörler, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, Konuklar ve Sevgili 
Öğrenciler 

 

Ankara Üniversitesi bugün, törenle 1981-1982 Öğretim Yılına başlıyor. 
Açılış Törenimize katılmakla bize onur verdiniz. Hepinizi saygı ile selamlarım. 

Üniversitelerin açış konuşmalarında, bir önceki öğretim yılının bütün 
faaliyetlerinin sonucunu ve Üniversitenin geleceğe yönelik bilimsel, akademik ve 
yönetsel programını sunmak gelenek olmuştur. Bu geleneğe uyarak sizlere bu 
konuşmamda önce Ankara Üniversitesinin 1980-1981 öğretim yılındaki bilimsel ve 
akademik faaliyetleri ile gerçekleştirdiği hizmetler konusunda bilgi sunmak 
istiyorum. 

1980-1981 yılı Türkiye'nin tarihinde olduğu gibi Üniversitelerimiz için de 
olağanüstü bir önem taşımaktadır. Atatürk'ün Doğumunun 100. yılını kutladığımız 
bu yıl, bütün eğitim ve öğretim, kurumlarında olduğu gibi birlik, bütünlük ve barış 
içinde başarılı bir eğitim yılını tamamladık.  

1981 yılının en büyük önemi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün 
doğumunun 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devriminin ve O'nun ilkelerinin 
üzerinde yeniden düşünmek ve bunları bütün kapsamı ile anlamaya çalışmak 
olmuştur. Dün ve bugün olduğu gibi memleketimizin geleceğinde de tek amaç, bu 
ilkeler etrafında birleşmektir. 

Ankara  Üniversitesi,  Kurucusu Atatürk'ün   100.  doğum yılını O'na lâyık 
bir biçimde kutlamaya  büyük özen gösterdi. 

 Her şeyden önce bu yılı çalışma ve görev  yapmakta bir  "Atılım Yılı"  
kabul etti.  Doğumunun 100. yılında, Atatürk'ün ilkeleri ve devriminin ne kadar 
gerçekleştirebildiğimizi bilimsel ve objektif olarak değerlendirmek ve geleceğe 
yönelik çalışmaların plan ve programlarını saptamak için, her Fakültemiz kendi 
bilim ve uğraş alanı içinde sempozyumlar, seminerler ve özel haftalar düzenlediler. 

Atatürk'ün, Eğitim, Hukuk, Tarım, Veteriner Hekimlik Sağlık Bilimleri ve 
Sosyal Bilimleri konularında Kültür ve Sanat gibi  çok çeşitli dallarda gösterdiği 
hedefe ne kadar yaklaştığımızı, eksiklerimizi, yanlışlarımızı ve yapmakla görevli 
olduğumuz yükümlülüklerimizi bilimsel yöntemlerle tespit etmeye çalıştılar. Bu 
bilimsel çalışmalarla elde edilen veriler yayınlanarak, gelecek kuşakların yararına 
sunulacaktır. Her Fakültenin kendi kutlama programı dışında Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğünün, Ankara Valiliği ile birlikte düzenlediği bir programa göre, öğretim 
üyelerimiz Ankara ili ve çevresindeki ilçe ve köylerde, 178 değişik konuda, halka 
pratik yararlar sağlayabilecek eğitsel ve uygulamalı konferanslar verdiler. 

Ankara Üniversitesi, ilgili Fakültelerinin Öğretim Üyelerinin katkısı ile, 
uluslararası bir sempozyum düzenledi. Sayın Devlet Başkanının Onursal 
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Başkanlığındaki bu Sempozyumun ana teması "Atatürk'ün Düşünce ve 
Uygulamalarının Evrensel Boyutları" olarak belirlendi.  

16 yabancı konuk Profesör ve çeşitli Üniversite ve Fakültelerimizden 
katılan Öğretim Üyelerimiz, Atatürk'ün barışçılık, bağımsızlık ve devrimcilik 
ilkelerinin ulusal ve uluslararası boyutları konusunu tartışacaklar. Beş gün sürecek 
olan sempozyumun bildiri ve tartışmaları yayınlanacak ve bütün kurumların ve 
gelecek kuşakların, yararlarına sunulacaktır.  

Ayrıca 12 Fakülte ve 4 Yüksek Okulun işbirliği ile "Atatürk'ün Anısına" 
armağan edeceğimiz bir Ankara Üniversitesinin Gelişim Tarihi kitabı 
hazırlanmaktadır. İki ciltten oluşacak bu kitap, Ankara Üniversitesinin kuruluş 
amacını, gelişimini, etkinliklerini ve bugün eriştiği düzeyi gösteren bir belge 
olacaktır. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk inkılâp Tarihî Enstitüsünde bulunan 
70000 adet arşiv belgesi, 13000 adet dolayında fotoğraf koleksiyonu ve 8000 cilde 
yakın Cumhuriyet Tarihi ile ilgili kitapların tasnif ve kopyalarının alınması 
işlemlerine başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.  

 

Ankara   Üniversitesinin   bilimsel   faaliyetlerine   gelince: 

Ankara Üniversitesinde 1980-1981 yılında 12 Fakülte, 4 Yüksek Okulu ile 
toplam 20367 lisans öğrencisi, 1494 lisansüstü ve 300 doktora öğrencisi, ayrıca özel 
sertifika eğitim programları ile 28000'in üstünde öğrenci eğitim yapmıştır. 

1980-1981 yılında Ankara Üniversitesinin çeşitli Fakültelerinden 1300 
öğrenci mezun olmuştur. Öğretim Üyesi kadrolarımıza gelince; 1980-1981 öğretim 
yılında sekiz hocamızı yitirdik. Sayın Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek, Sayın Prof. Dr. 
Gündüz Akıncı, Sayın Prof. Dr. Süreyya Aybar, Sayın Prof. Dr. Bahtiyar Demirağ, 
Sayın Prof. Dr. Mithat Torunoğlu, Sayın Prof. Dr. Mustafa Gültekin ile Emekli 
Öğretim Üyelerimizden Sayın Prof. Dr. Sabri Dilmen ve Sayın Prof. Dr. Abidin İtil’i 
yitirdik. Aziz anıları önünde saygı ile eğilirim. 1980-1981 yılında 22 hocamız 
emekliye ayrılmıştır. Saygıdeğer hizmetlerine minnettarız. Mutlu bir emeklilik ya-
şamı diliyoruz. 

Bu yıl Üniversite Öğretim kadrosuna 52 yeni Doçent ve 27 Profesör 
katılmış olup, 262 Asistan alınmıştır. Halen Ankara Üniversitesinde 439 Profesör, 
426 Doçent, 1265 Asistan, 99 Uzman, 120 Okutman ve 86 Öğretim ve Araştırma 
Görevlisi vardır. Kendi asıl görevlerine ilave olarak bu yıl Ankara Üniversitesi 
öğretim üyelerinden 25 tanesi üç yıl süre ile Elazığ, Diyarbakır, Selçuk, İnönü ve 
Bursa Üniversitelerinde eğitim ve öğretim için görevlendirilmişlerdir. Geçen yıllarda 
başlayarak bu yıl da görevlerine devam eden öğretim üyelerinin ilavesi ile bu rakam 
36'yı bulmaktadır. Ayrıca yine 1980-1981 ders yılında 518 öğretim üyemiz 
Üniversiteler Kanununun 40. maddesi ile ders vermek üzere çeşitli Üniversitelerde 
ve Öğretim Kurumlarında görev almışlar, bu yıl güz dönemi bütünleme sınavları da 
dahil bütün sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmişlerdir. 
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Ayrıca 12 Profesör Öğretim Üyemiz 1750 sayılı, yasanın 40. maddesi son 
fıkrasına göre, çeşitli bilim kurumlarında ve devlet yönetimi kadrolarında görev 
almışlardır. 

Özet olarak; 1980-1981 ders yılında Ankara Üniversitesinden 566 doçent 
ve profesör öğretim üyesi kendi asıl görevlerine ek olarak, diğer Fakülte ve 
Üniversiteler ile Devlet kurumlarında görev yapmışlardır ve yapmaktadırlar. Şunu 
bilhassa belirtmek isterim ki, 1980-1981 eğitim yılında "Güz dönemi sınavlarını da 
yapıp bitirmek suretiyle" yalnız Ankara Üniversitesinden 45 öğretim üyesi Elazığ 
Fırat Üniversitesinde, 18 öğretim üyesi Malatya İnönü Üniversitesinde ve 7 öğretim 
üyesi Diyarbakır Üniversitesinde görev yapmış bulunmaktadır.  

Ayrıca  Sağlık Bilimleri,  Tıp,  Diş Hekimliği   gibi   Fakültelerimizde 
yoğun bir kamu  hizmeti gerçekleştirilmiştir.  Bir  örnek olarak; 

1980-1981 yılında Tıp Fakültesi Hastanesinde 6400 hasta yatarak, 498000 
hasta ayakta tedavi edilmiş, 25000 muhtelif ameliyat ve 210000 çeşitli sağlık 
hizmetleri (röntgen, laboratuvar tahlilleri vs.) yapılmıştır. 

1980-1981 yılında Üniversitemizce toplam 132 kitap ve çeşitli fakültelerin 
pek çok bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. 

 

Ankara Üniversitesinin 1980-1981 yılında gerçekleştirdiği etkinlikleri:  

1973yılında yapımı bittikten sonra 1980 yılına kadar kullanılmadan harap 
olan Hukuk Fakültesi kapalı spor salonu onarılıp, öğrencilerimizin ortak kullanımına 
açıldı ve Dördüncü Spor Şenliği Ankara Üniversitesi Spor Eğitim Merkezi 
salonunda 2 Mart 1981 de kutlandı. 

Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine bağlı olarak 1 Şubat 1981 
tarihinde Üniversitemiz personeli, Öğretim üye ve yardımcıları ile evli öğrencilerin 
3-6 yaş grubu çocukları için elli yataklı bir kreş açılmış bulunmaktadır 

1978 yılında, başlatılan Ankara Üniversitesi Konukevi 23 Mayıs 1981 de 
bitirilerek  hizmete açılmıştır.12 yataklı bu Konukevinde Fakültelerimize ders ya da 
konferans vermek için gelen yabancı öğretim üyeleri kalmaktadırlar. Salonları ise 
hem sosyal faaliyetler için hem de Üniversitemizin sanat ürünlerini sergileyecek bir 
sanat galerisi olarak kullanılmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Beşevler Bölgesinde, Fakültelerimize 
komşu bulunan ve kullanılmayan 1500 kişilik bir sinema salonu, Sayın Milli Eğitim 
Bakanımızın onayları ve Bakanlık ve Rektörlüğün ortak çabaları ile onarılmış ve 28-
30 Mayıs 1981 tarihlerinde Üniversite ve Yüksek Öğretim Gençlik Haftası 
dolayısıyla hizmete girmiştir. Burada Ankara Üniversitesi ve Yüksek Öğretim 
Gençliğinin müzik, tiyatro, konser gibi sanat gösterileri, Öğretim kadromuzdaki 
sanatçılarımızın belgesel filmleri, ürünleri sahneye konmuştur.1981-1982 eğitim 
yılında haftanın belirli günlerinde bütün Öğrencilerimize ücretsiz, kültür ve  sanat 
değeri üstüne filmler, konser, balo ve tiyatro oyunları sunmayı ve bu yıl uygulamayı 
planladık. 
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Rektörlük Merkez binası tamamlanmıştır. 1977 yılında inşaatına başlanan 
bina, simultane tercüme imkanlarına sahip konferans salonu, senato ve yönetim 
kurulları salonları ile özellikle uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılar için 
kullanılabilecek nitelikte bir yapı olarak 2 Kasım 1981 tarihinde Uluslararası 
Atatürk Sempozyumu ile hizmete açılacaktır. İnşaatı bütünü ile bitmiş olan 
Basımevi binamızın araç ye gereçlerinin nakli önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ve 
yeni Basımevi daha büyük bir kapasite ile Üniversitemizin hizmetine sunulacaktır. 

Ankara Üniversitesi yabancı uyruklu Üniversite öğrencilerine Türk Dili 
eğitimi yapmakla görevlidir. Üniversitelerin görev ve sorumluluk alanı içine giren 
kültür hizmetleri arasına 1980-1981 yılında bir yenisini ekledik. Ankara'da bulunan 
yabancı elçilik mensuplarının Türkçe öğrenme istekleri üzerine, Türk dilini ve kültü-
rünü yaymak amacı ile bir eğitim programı uygulanmaya başlandı. Türkçe dersleri 
yanında Üniversitemizin en yetkili öğretim kadroları Türk Tarihi, Kültürü ve 
Medeniyetine ilişkin konferanslarla bu dersleri zenginleşirdiler. Bu program sürekli 
olarak uygulanacaktır. 

Üniversitemizin 1980-1981 yılı akademik faaliyetlerini ve gerçekleştirdiği 
etkinlikleri sunmaya çalıştım. Şimdi yapamadıklarımıza, eksiklerimize ve 
sorunlarımıza değinmek istiyorum. 

Ankara Üniversitesi Ankara'nın 5 ayrı ve birbirinden uzak bölgesinde 
yerleşmiş olup, kampus tipi Üniversite yapısına sahip bulunmadığı için, kaynak 
kullanımında ekonomik olmayan, pahalı bir yönetim biçimi uygulanmaktadır. 
Örneğin kitaplıklar, laboratuvarlar, yemekhane, kafeterya gibi tesislerin her Fakülte 
ve birim için tekrarlanması gerekmektedir. Bütçelerin parasal durumu ile bunları 
gerçekleştirmenin güçlüğü ortadadır.  

1980-1981 yılında bütün çabalarımıza rağmen öğrencilerimizin bütününe 
yeterli ve kaliteli bir öğle yemeği vermek imkanını bulamadık. Bir Fakültemiz hariç 
diğerlerinde öğle yemeği sağlayabildikse de hepsinde bunun yeterli ve aynı 
standartta olduğu söylenemez. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu ile işbirliği içinde soruna çözüm arıyoruz. 

Öğrencilerimizin yurt sorunları vardır. 1980-1981 yılında Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun saygıdeğer çabaları ile Ankara'daki bütün yurtlar tam kapasite ile çalışır 
halde ise de yine de yüksek öğretim öğrencilerine yetememektedir.  

Eğitim araç ve gereçlerini sağlamakta, laboratuvar gereksinimlerini 
karşılamakta da büyük güçlükler içindeyiz. Fakülteler ve Üniversiteler Kitaplıklarına 
kitap ve periyodikler hemen hiç gelmez oldu, Basımevimiz kendi Üniversitemiz 
yayınlarını basabilmek için kapasitesinin çok üstünde çalışmaktadır.  

Yüksek Öğretim Kurumlarındaki bu eksiklikler eğitim düzeyini olumsuz 
etkileyerek ciddi sorunlar oluşturur. Bu tür eksiklerimizin, bir kısmının Dünya 
Üniversiteleri arasında işbirliği ve karşılıklı yardım ve hibe yolu ile sağlanması için 
girişimlerde bulunuyoruz.  

Öğrencilerimizi çağımızın ve yurt koşullarımızın gereklerine uygun 
biçimde yetiştirmek için, eğitime bütün yönleri ile ağırlık vermek zorundayız. 
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Eğitimin en etkili ve kalıcı yollarından biri, öğrencilerin yaratıcı yönlerini 
geliştirecek, onları ürün vermeye yöneltecek sanat çalışmalarıdır. Bu çalışmalar 
gençlerin olayları çeşitli açılardan görmelerini ve değerlendirmelerini, yalnız 
doğruyu değil, iyiyi ve güzeli de aramalarını sağlar. 

Bugüne kadar Üniversite Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan bu eğitim 
türündeki öğretme görevimizi de yerine getiremedik. 

Bu yıl tiyatro, resim, müzik, sinema gibi sanat dallarındaki öğrenci 
çalışmalarını özendirmek, yönlendirmek, desteklemek ve kamuoyuna açılmalarını 
sağlamak için, bir Üniversite Sanat Merkezi kurmayı amaçlamaktayız. Bu sanat 
merkezinin çatısı altında Üniversite Tiyatrosu da yer alacaktır. Böylece Devlet ve 
Belediye Tiyatroları ile özel tiyatrolar yanında kurumlaşmış bir Üniversite 
Tiyatrosu, Türk Tiyatro yaşamına yeni ve ilginç bir boyut kazandırmış olacaktır. 

Sanat merkezinin galerisinde öğrenciler, düzenlenecek sergi ve 
konferansları izleyerek sanat olaylarıyla sürekli bir etkileşim içinde bulunacaklar, 
galeriye bağlı olarak açılması planlanan atölyelerde resim, heykel gibi plastik sanat 
çalışmalarına katılabileceklerdir.  

Geçen öğretim yılı içinde bu tür çalışmalar çeşitli vesilelerle sergilenmişti. 
Bu arada Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsünün hazırladığı 
"Belgelerle Kurtuluş Savaşı" adlı gösterinin kazandığı başarı ve topladığı ilgiden 
gurur duyduk. 

 

Sayın Konuklar;  

1980-1981 yılının Üniversitelerimizin tarihinde önemli bir yeri olacaktır. 
Bu yıl, Üniversiteler ve Yüksek Öğretimde köklü yasal düzenlemelerin hazırlandığı 
bir yıl oldu. Bir yıldan beri Üniversiteler ve bütün Yüksek öğretim Kurumlarının 
yetkili kurulları ülke gerçeklerinin ışığı altında,Üniversite ve Yüksek Öğretim 
sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulmak için yoğun çaba gösterdiler. Hükümet 
tarafından Akademik Kurullarımıza gönderilen taslaklarla ilgili eleştirilerimizi, 
düşünce ve önerilerimizi, gerekçelerini de vurgulayarak, büyük bir içtenlikle 
belirttik.  

Son olarak Milli Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonunda bütün Üniversite 
Rektörleri, Akademi Başkanları ve ilgili Bakanlıklar ve Devlet Kuruluşları 
temsilcileri ile birlikte yapılan toplantılarda görüşlerimizi bildirdik. 

Şimdi, ülkemizin geleceği ve yararı açısından en iyi bir Üniversite ve 
Yüksek Öğretim Kanunu'nun bekleyişi içindeyiz. 

 

Sevgili Öğrencilerim,          

Yüksek Öğretim Kurumları içinde Üniversitelerin ayrı ve önemli bir 
konumu vardır. Bütün Üniversite Kanunlarında da belirtildiği gibi Üniversiteler 
"Yüksek Bilim, Araştırma, Öğretim ve Yayım Birlikleridir". Böyle olunca, bir 
Üniversite Yüksek bir meslek okulundan öteye bir bilim ortamı sıfatı ile "Gerçekleri 
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Araştırmak, Araştırmalarını Derinleştirmek, Bilgiyi Derlemek, Yükseltmek ve 
Yaymak" görevi yapar. Yani kısaca bilim yapar. Üniversiteleri yalnızca meslek 
adamı yetiştiren diğer yüksek öğretim kurumlarından ayıran başlıca özellik de işte 
budur. Meslek adamını bilimsel çalışmalar ortamı içinde oluşturan, yetiştiren 
Üniversitelerin idari ve bilimsel özerkliği yapısının doğal ve vazgeçilmez bir 
unsurudur. 

 

Sayın Konuklar, 

Ülkemizin bütün kurumları gibi, Üniversitelerin de yapılarının gerektirdiği 
ölçüde işlevlerini yerine getirip getirmedikleri, bunun nedenleri tartışılabilir. Ancak 
yanlış ve kötü uygulamaları genelleştirip kurumların temel yapılarını değiştirmek 
yerine, bu yanlış ve kötü uygulamaların kökenine inerek nedenlerini araştırıp, bun-
ları düzeltecek önlemler alınmalıdır. 

İşte yeni yasamızdan bunları bekliyoruz. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş 
uygarlık düzeyine erişmek için, Üniversite bir ülkenin vazgeçilmez temel taşıdır. 
Birlik, beraberlik ve bütünlük içinde, elbirliği ile en iyisini bulacağımız inancı 
içinde, 1981-1982 Öğretim yılının Üniversitemize ve bütün ülkemize hayırlı ve 
yararlı olması dileği ile hepinize saygılar sunarım. 
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PROF. DR. TARIK SOMER 

REKTÖR  

(1982-1987) 

  

1926 yılında Develi’de doğdu. 01/06/1958 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Doçentlik kadrosuna, 17/11/1965 yılında Profesörlük kadrosuna 
yükselmiştir. 1982-1987  tarihleri arasında 6 yıl Rektörlük yapmıştır. 
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1982-1983 ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUSMASI 

 

Sayın Davetliler, Kıymetli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Ankara 
Üniversitesinin 1982-1983 ders yılı açılış törenine katılmakla bize şeref veren seçkin 
misafirlerimize teşekkür ederim. 

 

Bildiğiniz gibi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu bir sene önce kabul 
edilmiş, bazı maddelerinin uygulanmasında geçici süreler tanınmıştı. Bu süreler 
şimdi tamamlanmış olup, bu ders yılında Kanunun tümünü uygulama durumunda 
bulunuyoruz. Ayrıca, yaklaşık üç ay önce yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Üniversitemizin teşkilatı yeniden belirlenmiştir. Buna 
göre Ankara Üniversitesi, 11 Fakülte, 5 Enstitü ve 6 Yüksek Okuldan meydana 
gelmektedir. Yapılan iç organizasyona ilave olarak Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale 
Meslek Yüksek Okulları da Üniversitemize bağlanmıştır; böylece ülkemizin teknik 
alanda insan gücü ihtiyacının karşılanmasında Önemli bir sorumluluğu yüklenmiş 
bulunuyoruz. 

Geçen yıl Üniversitemize 4800 öğrenci alınmıştı. Bu yıl, yüksek okullar 
dahil 8450 öğrenci almaktayım. Böylece kontenjanımız bu yıl % 76 oranında 
artmıştır. Bütün Fakültelerimiz, bu kontenjan artışının beraberinde getirdiği sınıf, 
laboratuvar, öğretim üyesi, sağlık ve sosyal hizmetle ihtiyacının karşılanması için 
Temmuz ayından beri yoğun bir çaba göstermektedirler. Milli görev şuuru içinde bu 
fedakârlığa katlanan Sayın akademik ve idari personel arkadaşlarıma huzurunuzda 
teşekkür ediyorum.Toplam öğrenci sayımız geçen yıl 29.600 iken, bu yıl mezun 
olanlar dışında ve yeni alınanlarla birlikte 36.000'e ulaşmıştır. Lisans ve lisansüstü 
öğrencilerini birlikte düşündüğümüzde, lisansüstü Öğrenciler, toplamın yaklaşık % 
10'unu teşkil etmektedir. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının daha verimli 
olması ve üstün seviyede eleman yetiştirilmesi amacıyla Fen Bilimleri, Sağlık 
Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Adli Tıp alanlarında Enstitüler kurulmuştur. Ayrıca 
Türk inkılap Tarihi Enstitüsü, istiklal Savaşımız ve Atatürk ilkeleri konularında 
lisansüstü çalışmalar, araştırma ve yayınlar yapacaktır. 

Öğretim üyeleri ve yardımcıları toplam sayısı Temmuz 1982 itibarıyla 
2327'ye yükselmiştir. Bunlardan 413'ü Profesör, 383'ü Doçenttir. Görevli ve emekli 
Profesör ve Doçentlerimizden sekizini bu yıl içinde kaybettiğimizi üzülerek 
bildirmek zorundayım. Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Enis Erdik, Prof. 
Dr. Ahmet Şükrü Esmer, Prof. Dr. Zeki Durusu, Prof. Dr. Sabri Doğuer, Ord. Prof. 
Dr. Süreyya Tahsin Aygün, Prof. Dr. Hamza Dinçer ve Doç. Dr. Ziya Ermumcu 
arkadaşlarımız ve değerli hocalarımız ebediyete intikal etmişlerdir. Üniversitemize 
hayat boyu verdikleri üstün hizmetlerini minnet ve şükranla anar, hepsine ayrı ayrı 
Allah'tan rahmet dilerim. 

Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesiyle ilgili değişik inşaat faaliyetlerini 
sizleri fazla sıkmadan kısaca özetlemek istiyorum, inşaatına 1968 yılında başlanan 
1280 yataklı 150.000 m2 lik modern hastanemiz tamamlanmak üzeredir. 
Poliklinikleri ve İntaniye Servisini 15 Ocakta bu binada açmaya çalışıyoruz. 
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Üniversite Basımevi binası tamamlanmış olup, birkaç ay içerisinde faaliyete geçecek 
durumdadır. Ziraat Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Et ve Et Mamulleri binası 
1982 sonunda tamamlanacaktır. Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği binası, Ziraat 
Fakültesi Fermantasyon Teknolojisi ve Su Ürünleri binaları inşaatı devam 
etmektedir. Fen Fakültesi Ahlatlıbel Lojmanları bu yıl sonunda bitirilmiş olacaktır. 
Bazı kanuni engeller yüzünden bekletilen Tıp Fakültesi Kardiyoloji binasının en geç 
1984’te tamamlanması için gayret sarf edilmektedir. Bu arada Antalya Tıp Fakültesi 
için ele alınan muhtelif inşaatlar tamamlanmış olup, kendi binalarımızın bakım 
onarımları, 1982  sonunda  bitirilmiş olacaktır. 

Mediko-Sosyal Merkezimizin sağladığı hizmetler geçen yıllara kıyasla çok 
artmış bulunmaktadır. 1981-1982 ders yılında 48.000 öğrenci ve personelin 
tedavileri yapılmış, 8000 kadar öğrenci tüberküloz kontrolünden geçirilmişti!. 
İlaçların büyük kısmı Merkezin kendi Eczanesinden karşılanmaktadır. öğrencilerin 
spor ve sosyal faaliyetlerinin henüz yeterli seviyeye ulaştığını iddia edemeyiz. 
Barınma, beslenme, burs ve kredi bulma gibi sorunlar üzerinde durulmakta, ihtiyaç 
duyulan kitapların zamanında temin edilmesine çalışılmaktadır. 

Ankara Üniversitesinin içine dönük bir kuruluş, olmadığını, aksine bütün 
Türkiye'ye, hatta dünya memleketlerine hizmet veren bir ilim merkezi olduğunu 
Türk milleti adına iftiharla söyleyebiliriz. 1982 yılı içerisinde 100'ü aşkın kitap 
basılmış. 426 makale ve 145 rapor yayınlanmıştır. Bunların bir kısmı yabancı dillere 
çevrilmiştir. Yeni basımevi binasının henüz hizmete girmemiş olmasıyla, pek çok 
eser basılmaya hazır bekletilmektedir. Bu yayınlara ilave olarak, aziz Atatürk'ün 
Doğumunun 100. yılı dolayısıyla, değişik fakültelerde toplam 11 eser ya-
yınlanmıştır. Sempozyum bildirileri İstiklâl Savaşı'nı ve Cumhuriyet Tarihini konu 
alan kitaplar ve Fakülte dergilerinin özel sayıları bunlar arasındadır. 

Ankara Üniversitesi bu yıl içerisinde yerli ve uluslararası kuruluşlara 35, 
diğer üniversitelere 26 Profesör ve Doçent sağlamıştır. 2547 sayılı kanuna göre 
yapılan bu geçici görevlendirmelerin değişik ihtisas dallarında önemli hizmetler 
gördüğü bir gerçektir. 

Tıp Fakültemiz 123 Profesörü, 114 Doçenti, 44 Uzmanı, 3000 Memur ve 
Yardımcı Hizmet Personeliyle Orta Doğu ülkelerinin en büyük tıp merkezleri 
arasında yer almakta ve halen 2280 yataklı hastanemizde sağlık hizmetleri 
vermektedir. Bununla beraber 40-50 yıl Önce inşa edilmiş olan bina ve tesislerin çok 
eskidiğini, bakım ve onarım masraflarının büyük yekunlara ulaştığını, tesislerin 
yetersizliği sebebiyle yardımcı hizmetlerin güçlükle sağlanabildiğini üzülerek 
belirtmek isterim.Yeni hastanenin hizmete girmesiyle Tıp Fakültemizin büyük 
ölçüde ferahlayacağına inanıyorum. Bu suretle yatak kapasitemiz de 3560'a 
yükselmiş olacaktır. 

Türkiye'nin yeni kurulan Üniversitelerine Ankara Üniversitesinin yardım ve 
katkıları hepinizce bilinmektedir. Bu hususu dile getiren Danışma Meclisi 1983 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı raporunda şu ifadelere yer verilmiştir: "Ankara Üni-
versitesi halen faaliyette bulunan pek çok Üniversitenin ve bu Üniversitelere bağlı 
fakültelerin kuruluşunda öncülük etmiştir. Atatürk, Hacettepe, Ege, Dicle, Fırat, 
Çukurova, Selçuk, Uludağ ve İnönü Üniversitelerinin kuruluşunu başlatmış ve 
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öğretim üyesi desteğinde bulunmuştur, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi de 
dahil, şimdiye kadar görevlendirilen öğretim üyelerinin sayısı 555'e yükselmiştir." 
Üniversitemizin bu seviyeye ulaşmasında bugüne kadar emeği geçen sayısız aka-
demik ve idari personele, 1981-1982 ders yılının ilk dokuz ayında Üniversitemiz 
Rektörü bulunan kıymetli arkadaşımız Prof. Dr. Türkan Akyol'a huzurunuzda, 
teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. 

 

Sayın Arkadaşlarım, 

Yukarıda 2547 sayılı kanunun uygulanmasına değinmiştim. Bu kanunla, 25 
yıl hizmet ettiğim Orta Doğu Teknik Üniversitesinin eski kanunu arasında yakın bir 
benzerlik bulunmaktadır, ikisinde de Üniversite tüzel kişiliğini Rektör temsil 
etmekte, fakülteler yerine üniversitenin tümü esas alınmaktadır. Geçmişteki 
tecrübelerime dayanarak belirtmek isterim ki, bu Kanun bize muhtelif hizmetleri 
birleştirmek, merkezi bir kütüphane ve bilgisayar merkezi kurmak, cihaz alımı ve 
araştırma merkezlerinin kurulmasında duplikasyonu ve israfı önlemek, özlük işleri, 
yapı işleri ve hastane yönetimi gibi idari konularda daha süratli ve daha etkili 
hareket imkanlarını vermekte, böylece Üniversite bütçesinin daha rasyonel kullanıl-
ması mümkün olmaktadır. Şu anda bu kanuna göre kurulmuş olan Senato ve 
Yönetim Kurulumuzun çalışmalarında Rektörle Dekanlar ve Bölüm Başkanları 
arasında tam bir ahenk ve işbirliğinin mevcut bulunduğunu memnuniyetle belirtmek 
isterim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu özellikle, idari konularda tecrübesi olan 
arkadaşlarım takdir edeceklerdir. Şunu da belirtmek isterim ki, kanunların başarılı 
olmasında, kanunun yapısı kadar uygulaması da önem taşımaktadır. Öğrencisi, 
öğretim üyeleri, idari ve hizmetli personeli ile  44.000 kişiyi bulan üniversitemiz 
topluluğunun karşılıklı iyi niyet, saygı ve sevgi esasına dayanan işbirliği içerisinde 
başarılı olacağına bütün kalbimle inanıyorum. 

Geçmiş yıllarda çok acı günler yaşadık. 1968'de başlayan ve 12 Eylül 
1980'e kadar 12 yıl süren devrede, kardeşin kardeşe nasıl kıyabildiğini, milletimizin 
ve ülkemizin bölünme ve parçalanma tehlikesiyle nasıl uçurumun kenarına 
getirildiğini sayısız örneklerle gördük. Milli birlik ve beraberliğini asırlar boyu 
korumuş olan aziz milletimizin böyle bir maceraya sürüklenebileceğine önceden 
inanmamız kabil değildir. Bu olayların muhasebesini yaparken, kabahati her zaman 
başkalarında aramaya, kalkmayalım. Kabul edelim ki, üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcılarının da bu konuda kabahatleri, kusurları ve hatalı tutumları olmuştur. 
Bunları değerlendirmek ve aynı hataları tekrar etmemek hususunda her türlü iyi 
niyeti, azami gayret ve titizliği göstermek zorundayız. Unutmayalım ki, bu Oniki yıl, 
yalnız kalkınmamızda değil, milli kültürümüzde, milli örf ve âdetlerimizde, aile 
bağlarımızda da geniş tahribat yapmıştır. Sayısız ailelerde anneyle kızının, babayla 
oğlunun arasında uçurumlar belirmiştir. Artık biz, üniversite hocaları olarak, anne ve 
babaların bize gelip, "çocuğum beni dinlemiyor, kendisine tavsiyede bile 
bulunamıyorum, benim fikirlerimle alay ediyor" diyerek ağlamasını istemiyoruz. Bu 
acı tecrübeler bir kez daha göstermiştir ki bizim için  en güvenilir hedef, 
öğrencilerimizi Atatürk ilkelerine bağlı, ülke ve milletinin çıkarlarını her şeyin 
üstünde tutan, her hareketinde Atatürk çizgisinden ayrılmayan gençler olarak 
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yetiştirmektir. Ankara Üniversitesi Atatürk ilkeleriyle bağdaşmayan her türlü 
ideolojiye kapalıdır. 

Son bir konu olarak Üniversitemizin 1983 yılı bütçesine değinmek 
istiyorum. Danışma Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, Üniversitemizin 1983 
bütçesini 7 milyar 231 milyon TL olarak bağlamıştır. Bu paranın yaklaşık 1 milyar 
700 milyon TL sı hastane hizmetlerine tahsis edilmektedir. Öğrenci maliyetine 
gelince, Hukuk Fakültemizde okuyan bir öğrencinin yıllık maliyeti 61.000 TL’dir. 
Bu rakam bir tıp talebesi için 540.000 TL'na yükselmektedir. Ortalama olarak bir 
öğrenciye eğitim ve öğretimi için bu yıl 152.000 TL sarf edeceğiz. 

 

Sevgiler öğrenciler, 

Maddi güçlükler içinde yaşayan milletimizin, Üniversitemize tahsis ettiği 
bu dokuz sıfırlı rakamı asla unutmayınız. Bir yılda bir öğrenciye sarf edilen paranın 
yarısını dahi bulamayan fakir aileler vardır. Buna karşı milletimizin sizden istediği 
tek şey bilgili ve kültürlü gençler olarak yetişmeniz, vatanınızı, milletinizi sevmeniz, 
güzel yurdumuza hizmet aşkı ile bağlanmanız ve sizden sonra gelecek nesillere daha 
ileri ve daha varlıklı bir Türkiye'yi hazırlamanızdır. Bu uğurda Atatürk ilkelerine 
bağlı ve vicdanınıza karşı her an sorumlu olacaksınız. Üniversite öğrenimini sizin 
yaşlarınızda yurtdışında yapmış ve bundan sonra da pek çok ülkeleri ve milletleri 
tanımış bir büyüğünüz olarak, size şunu samimiyetle belirtmek isterim ki, dünya 
yüzünde Türkiye'den daha güzel, daha verimli ve tabiat imkanlarına bu ölçüde sahip 
başka bir ülke yoktur. Her türlü fazileti, insanlık duyguları ve cömertliği ile de Türk 
milleti yeryüzünde eşsizdir. Bu güzel vatanımıza, bu üstün vasıflı milletimize her an 
ve her yerde sahip çıkınız. 

Lozan'dan bugüne bir hayli yol aldık. Ama henüz arzu ettiğimiz ekonomik 
güce erişemedik. Kendi kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren, dış ticaret açığı 
vermeyen, gelir fazlasını ülkesinin imarına ve yeni iş sahalarına aktaran bir ülke ol-
manın hasretiyle yaşıyoruz. Bu memleketin evlatları olarak o hedefe yönelmek 
zorundasınız. Bunun gerektirdiği üstün seviyeli öğrenimi kazandığınız anda, 
ülkemizin yüzyıllar boyu hasretini çektiği yetişmiş insan gücü gerçekleşmiş 
olacaktır. O gün gelecektir. O günün mutlaka geleceğini yüce Atatürk bize Onuncu 
Yıl Nutkunda müjdelemiştir. 

Hepinize  üstün   başarılar  diliyorum. 

1982-1983 ders yılının milletimize ve Üniversitemize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
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1984-1985 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

1 Ekim 1984 

Sayın Devlet Büyüklerim sayın Davetliler, Değerli Arkadaşlarım TRT ve 
Basınımızın Kıymetli Elemanları, Sevgili Öğrenciler, 

 

Yüksek huzurlarınızda Üniversitemizin 1984-1985 akademik yılını 
başlatmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu mutlu günümüzde davetimizi kabul 
buyurarak teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. 

Üniversitemizin, bir yıllık faaliyetim sizlere bütün detayları ile anlatmanın 
çok vakit alacağını düşünerek, bunları bir broşürde derleyip sizlere önceden takdim 
etmeyi daha uygun gördük. Müsaadenizle, bu bilgilerin bir özetini, rakamlara ve 
istatistiklere fazla kaçmadan, burada sunmak istiyorum. Geçen yıl, açılışın seçim 
dönemine rastlaması sebebiyle bir tören düzenlenememişti. Bu hususu da dikkate 
alarak bazı konularda 1982-1983 akademik yılına atıfta bulunacağım. 

Bilindiği gibi, Cumhuriyetin İlânından sonra her alanda büyük kalkınma 
hamleleri başlatılmıştı. İlk ve orta öğretimde olduğu gibi yükseköğretimde de köklü 
ve modern bir düzenlemeye gidildi. O tarihlerde Başkent Ankara'da henüz bir 
yükseköğretim kurumu mevcut değildi. Atatürk'ün "Cumhuriyetin müeyyidesi 
olacak büyük müessese" diye tanımladığı "Leyli Adliye Hukuk Mektebi" 5 Kasım 
1925'de açıldı. Bunu takip eden yıllarda, 1933'de Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1935'de 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1936'da Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1943'de Fen 
Fakültesi, 1945'de Tıp Fakültesi bünyelerinde eğitim ve öğretime başlandı. 

Daha 1943 yılında "Ankara Üniversitesi Haftası'" adı allında Anadolu’da 
verilen konferanslar ve yapılan uygulamalarla fakültelerin faaliyetleri, Üniversitenin 
anlamı ve amacı anlatılıyordu. Bu sebepledir ki Türk gençliği o yıllardan itibaren 
Ankara Üniversitesinde okuma özlemini duymaya başlamıştı. 

İlk Üniversiteler Kanunu ile birlikte 18 Haziran 1946'da Ankara 
Üniversitesi de resmen kurulmuştu. Aradan geçen 38 yıllık süre içinde açılan yeni 
birimleri ile bugün Ankara Üniversitesi 11 fakülte, 6 yüksekokul ve 5 enstitü ile 
Türkiye'nin en büyük yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. 

Ankara Üniversitesi'nin bütün fakülteleri ile iki yüksekokulu bünyesinde 
lisans, dört yüksekokulunda ön lisans eğitim ve öğretimi yapılmaktadır. Yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları ise mevcut 5 enstitümüz tarafından yürütülmektedir. 

Son iki yılda ön lisans ve lisans düzeyinde şu tablo ortaya çıkmıştır : 
                   
  Ders Vermekle Görevli            İdari ve               Kayıtlı 

                Akademik Elemanlar        Teknik Personel      Öğrenci 

1982 – 1983’de       1217                                  4776                     27412     

1983 – 1984’de          1164                                  4686                     28699 
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1983-1984 döneminde öğretim üyelerimizden 33'ü emekli olmuş, 4'ü vefat 
etmiş, 59'u naklen ve 5'i istifa suretiyle aramızdan ayrılmışlardır.  

Vefat eden üyelerimiz Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan, Prof. Dr. Hamza 
Keskintepe, Doç. Dr. Fuat Taner, Yard.Doç. Dr. Halil Tekin'e Allah’tan Rahmet, 
emekli olanlara sağlıklı bir hayat ve diğer arkadaşlarımıza başarılar dilerim. 

Halen, Ankara Üniversitesinde araştırma görevlilerinin de dahil olduğu 
toplam 1928 öğretim elemanı mevcuttur. 

Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 1984-1985 
dönemi için Üniversitemize ön lisans ve lisans düzeyinde 8767 öğrenci kayıt 
olmuştur. Daha önceki yıllarda kaydı silinen, ancak 2984 sayılı kanun ile yeniden 
kaydını yaptıran 6606 öğrenci ile birlikte bu dönem Ankara Üniversitesinde 15373 
kontenjan imkânı sağlanmış olmaktadır. Böylece Ankara Üniversitesinde kayıtlı 
öğrenci sayısı 40572'ye yükselmiştir. 

Üniversitemiz, 1982-1983 döneminde 2463 mezun vermiştir. 1983-1984 
döneminde ise, henüz Eylül sınav sonuçları belli olmamakla beraber, mezun 
sayımızın 3500'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Ankara üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretimin, enstitülerde 
yapıldığına yukarıda işaret etmiştim. Bu enstitülerde 1983-1984 döneminde toplamı 
546 öğretim üyemiz görev yapmış, 119 yüksek lisans, 112 doktora adayı 
çalışmalarını tamamlamıştır. Halen 711 yüksek lisans ve 427 doktora öğrencisi 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Ankara Üniversitesinin yapmakta olduğu önemli hizmetlerden biri de Türk 
Dili'nin yabancılara Öğretilmesi ve yaygınlaştırılmasındaki faaliyetleridir. 

Kısa adı "TÖMER" olan "Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi" 1 
Mart 1984'de yeni kurulan dil laboratuvarlarında modern metotlarla Türkçe kursları 
başlatmıştır. Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölümünde yürütülen bu kurslarda bu yıl 
135 öğrenci yetiştirilmiş, bu öğrenciler Üniversitede öğrenimlerini sürdürebilecek 
düzeyde Türkçe öğrenmişlerdir. 

Türkçe kurslarının büyük ilgi görmesi üzerine 1984-1985 öğretim yılı için 
Avrupa’da ki modern dil okulları ayarında hazırlanan yeni bir program ile 1 Ekim 
1984'de, yeni döneme başlanacak ve ikişer aylık sömestriler halinde devam 
edilecektir. Bu merkezin kapasitesi 600 öğrencidir. 

Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda disiplin cezası alan 
öğrenci oranı, 12 Eylülden önce tespit edilemeyecek ölçülere ulaşmış iken 1982-
1983 döneminde binde 6'ya, 1983-1984 döneminde binde 4'e düşmüştür. 

Bu sayılar, hemen bütün öğretim müesseselerinde olduğu gibi, Üni-
versitemizde de, 12 Eylülden sonra gelen güven ve huzur ortamını belirlemekte, 
öğrencilerimizin derslerine devam ettiklerini ve disiplin cezası gerektiren tutum ve 
davranışlardan kaçındıklarını göstermektedir. 

Uygulamakta olduğumuz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun büyük 
eleştirilere maruz kaldığı, bu eleştirilerin bazen insaf sınırlarım dahi aştığı 
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malumunuzdur. Buna rağmen şu gerçeği sizlere duyurmayı bir görev sayıyorum: 
Üniversitemizde 1981'den önce ortalama öğrenci başarı oranı hiçbir zaman % 45'i 
geçmemiş iken, bu oran 1982-1983 de % 61'e, 1983-1984 döneminde ise % 91'e 
yükselmiştir. Başarı oranının bu ölçüde yükselmesinin başlıca sebepleri, kanaatimce, 
2547 sayılı kanunun sömestre içi sınav mecburiyetini Öğrencilere devam 
mecburiyetini getirmiş olması, başarısız öğrencilerin yıllar boyu üniversitede 
kalmasını önlemesidir. Bu yeni statü öğrencileri daha disiplinli, dolayısıyla çok daha 
verimli bir çalışma ortamına yöneltmiştir. 

Üniversitemizde kayıtlı bütün öğrenciler dikkate alınarak yapılan 
hesaplamalarda, bir öğrencinin maliyeti 1982-1983'de 263.813 TL. iken 1983-1984 
döneminde 349.628 TL'na yükselmiştir. Ancak bu ortalama fakültelere göre 
değişmektedir. 

Üniversitemizin Ankara'nın beş ayrı semtine dağılmış bulunması, üç meslek 
yüksekokulunun ise Ankara dışında oluşu, eğitim-öğretim yanında haberleşme, 
ulaşım ve sosyal hizmetlerin maliyetini artırmaktadır. Elimizden geldiği kadar bunu 
önlemek için imkânlarımızı zorlamak durumunda kalıyoruz. 

Öğrencilerimizi çağın bilim ve teknik alandaki hızına göre yetiştirmek en 
büyük görevimiz ve emelimizdir. Bu amaçla eğitim-öğretim yanında bilimsel 
araştırma ve yayma da gereken önemin verilmesine azami dikkat gösterilmektedir. 

Ankara Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 1983-1984 döneminde toplam 
216 kitap, 958 bilimsel araştırına ve makale yayınlanmıştır. Halen 49 kitap ve 341 
bilimsel makale baskıda bulunmaktadır. 

Rektörlük yayınları arasında ilk defa olarak Üniversitemizin bütün 
birimlerini ihtiva eden ve gerekli bilgileri veren "Ankara Üniversitesi Kataloğu" 
hazırlanmış ve bastırılarak dağıtımı yapılmıştır. 

Paris'te Ermeni Teröristlerin yargılanması, sırasında Üniversitemiz 
Senatosunun tebliğlerini ve bu konu üzerinde yapılan basın toplantısının metnini 
içeren bir broşür, Türkçe dışında İngilizce ve Fransızca da bastırılarak yurt içinde ve 
yurt dışında bütün ilgililere dağıtılmıştır. 

Kitap ve dergilerin hemen hepsi Ankara Üniversitesi Matbaasında 
basılmaktadır. Öğrencilerin ders notları ve diğer teksirler eğitim-öğretim birim-
lerinin kendi imkânları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Rektörlüğe bağlı "Ankara Üniversitesi Basımevi Döner Sermaye İşletmesi" 
1983-1984 döneminde 1230 forma tutan 160 kitap ile 126 kalemlik diğer iş 
basmıştır. 

Yıl içinde, akreditif açılarak ithal edilen ofset sistemli makine ve cihazlar 
gümrüklerden çekilmiştir. Bunların monte işleri tamamlanmak üzeredir. Ayrıca 3 
adet IBM Elektronik Dizgi Makinesi satın alınmıştır. Diğer lüzumlu makine ve 
cihazların da temini ile Üniversitemiz en modern baskı imkânlarına ve iş akım 
artışına kavuşmuş olacaktır. 
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Ders kitapları temini konusunda diğer Üniversitelerin de talepleri ile 
Üniversitemizde basılmış mevcut kitap sayısı süratle azalmış, yeni baskıların 
yapılması zarureti doğmuştur. Üniversitemiz matbaasının yukarıda açıklanan yeni 
imkânları ve öğretim üyelerimizin üstün gayretleri ile bu ihtiyacın giderilmesine 
çalışılacaktır. 

Öğrencinin, faydalanmak ihtiyacını duyduğu kitap ve makalelerin 
temininde kütüphanelerin büyük önem taşıdığı bir gerçektir. Ankara Üniversitesinin 
Merkez Kütüphanesi, Dışkapı semtinde bulunduğundan, şehrin beş ayrı bölgesine 
dağılmış eğitim-öğretim birimlerine gerekli ve yeterli hizmeti ulaştıramamaktadır. 
Bu sebeple Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullar kendi kütüphanelerini 
kurmak zorunda kalmışlardır. Kütüphanelerimiz aynı anda üç bin öğrencinin fayda-
lanmasını sağlayacak kapasitede olup, 650 bin cilt kitap ve 200 bin cilt periyodik 
ihtiva etmektedir. 

Ancak, bilimsel araştırma ve incelemede temel unsur olan literatür kaynağı, 
çağımızın yayın patlaması içinde, süratle izlenme ve temin zaruretini doğurmuştur. 
Buna rağmen özellikle dış ülkelerde yayınlanan kitap ve dergilerin çok pahalı oluşu 
kütüphanelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük güçlükler doğurmaktadır. 
1950'lerde 3 dolara satılan bir kitap bugün en az 30 dolara alınmaktadır. 

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulmakta olan ve 
kapasitesi oldukça büyük tutulan dokümantasyon merkezinin, ileride bu ihtiyacı 
önemli ölçüde karşılayacağına inanıyorum. Nitekim aynı güçlükler içinde bulunan 
Avrupa üniversiteleri de Delft ve Londra'da kurulu iki merkezi dokümantasyon 
merkezine abone olarak istedikleri yayınların kopyalarını anında telex bağlantıları ve 
özel cihazlarla temin etme yoluna gitmektedirler. 

Üniversite faaliyetleri içerisinde bilimsel toplantıların da büyük önem 
taşıdığı bir gerçektir. Bu toplantılar, hem Öğretim üyelerimize yaptıkları 
araştırmaların sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında duyurma imkânı vermekte, hem 
de ülkemizi doğrudan ilgilendiren iç ve dış olaylarda gerçeklerin kamuoyuna 
yansıtılmasını sağlamaktadır. 

 

Bu toplantılardan bazı örnekler sunuyorum: 

Cumhuriyetin 60’ıncı Yıldönümü dolayısıyla 26-31 Ekim 1984 tarihleri 
arasında "Cumhuriyetin 60’ıncı Yılı Semineri" düzenlenmiş, yurt içinden ve 
dışından davet edilen 6 konuşmacı "Atatürk-Cumhuriyet-Türk Tarihi" konusunda 
tebliğler sunmuşlardır. 

Ekim 1983 ayı içerisinde, Veteriner ve Ziraat Fakültelerince 

1. “ Ankara-Hannover Veteriner Fakülteleri Bilimsel İşbirliği Sem-
pozyumu" 

2. "Uluslararası İmmünoloji Kursu" 

3. "Uluslararası Akdeniz Bölgesi Küçükbaş Hayvan Üretimi Sempozyumu" 
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düzenlenmiş, yerli ve yabancı bilim adamları sundukları tebliğlerle konuları  
tartışmışlardır. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nin Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın 
organizasyonu ile 23-25 Kasım 1983 tarihleri arasında "II. Ulusal Nükleer Tıp ve 
Biyolojik Bilimler Kongresi" yapılmıştır. 

Eğitim Bilimleri Fakülte’mizde 5-6 Nisan 1984 tarihleri arasında "Eğitim 
Bilimleri Sempozyumu" yapılmıştır. 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal  Mekanizasyon Bölümünün 
sorumluluğu altında 23-27 Nisan 1984 tarihleri arasında "2. Uluslararası Tarımsal 
Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu" düzenlenmiştir. 

Üniversitemiz Felsefe Öğretim Üyelerinin Tertip ettiği "Ankara 
Üniversitesi Bilim Kavramı Sempozyumu" 15 Mayıs 1984'de yapılmıştır. 

Uluslararası önem taşıyan milli davalarımızı, bilimsel açıdan ve tarihi 
gerçeklerin ışığı altında dünya kamuoyunun gözleri önüne sermek amacı üç 
Üniversitemiz bilimsel toplantıların yapılmasında büyük fayda görmüştür. 

Bu noktadan hareketle, Üniversitemiz 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nin ilânından sonra "Kıbrıs'ta Dün ve Bugün" adlı bir seminer 
düzenleyerek Kıbrıs davasının ve yeni kurulan Cumhuriyetin durumunu bilimsel 
düzeyde değerlendirmiştir. 

Üniversitemiz, 17-18 Nisan 1984 tarihlerinde tertip ettiği "Uluslararası 
Terörizm-Ermeni Terörizmi Sempozyumu"nda yerli ve yabancı 32 bilim adamı ve 
uzmanın katılması ile sempozyumda sunulan 20 tebliğ üzerinde konuyu derinliğine 
incelemiştir. Gerek iç ve dış basın, gerekse TRT kanalı ile kamuoyuna geniş biçimde 
aktarılan Sempozyumun İngilizce kitabı Haziran ayında yayınlanmış olup Türkçe ve 
Fransızca kitapların basımı da tamamlanmak üzeredir. 

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ruhr Üniversitesi'nin birlikte 
düzenledikleri "Türk-Yunan İlişkileri Semineri" 5-7 Ekim 1984 tarihleri arasında 
Ankara'da yapılacaktır. 

Yükseköğretim Kanunu ile Üniversitelere "Fahri Doktora Ünvanı" verme 
yetkisinin tanındığı dikkate alınarak Ankara Üniversitesi Senatosu 13 Mart 1984 
tarihli toplantısında, Kuzey Atlantik Konseyi Başkanı ve NATO Genel Sekreteri 
değerli Türk Dostu Sayın Joseph M.A.H. LUNS'a müstesna kişiliği, NATO 
ittifakına ve dünya barışına katkıları, üstün hizmetleri değerlendirilerek "Siyasal 
Bilimler Dalında Fahri Doktor" unvanı verilmesini oy birliği ile kabul etmiştir. 
Üniversitemizde 6 Nisan 1984 günü yapılan Akademik bir tören ile bu unvan Sayın 
Joseph LUNS'a tevcih edilmiştir. 

 

Üniversitemizin öğrencilere, akademik ve İdari personele sağladığı Sosyal 
Hizmetler: 
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Ankara Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimlerinin mutfak, yemek ve 
kantin kapasiteleri, bugünkü personel ve öğrenci ihtiyacını giderecek durumda 
değildir. Ortalama 8000 kişilik yemekhane ve 4000 kişilik kantin kapasitesi mevcut 
olup, bununla günde 20 bin kişiye hizmet verilmeğe çalışılmaktadır. 

Fakültelerimizin Ankara'nın beş ayrı semtine dağılmış olması merkezi bir 
mutfak ve hizmet imkânını güçleştirmektedir. Buna rağmen hemen bütün 
birimlerimiz, özellikle öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba 
göstermektedirler. 

 

Öğrenci Yurtları: 

Ankara Üniversitesine bağlı yalnız "A.Ü. Vehbi Koç Öğrenci Yurdu" 
bulunmaktadır. 1969'da Üniversitemize hibe edilen bu yurtta 140 adedi tek yataklı, 
25 adedi dört yataklı olmak üzere 240 öğrenciyi barındırabilecek bir kapasite 
mevcuttur. 

Bu çok küçük kapasitenin, dışında kalan Ankara Üniversitesinin hemen 
bütün öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda veya akrabaları 
yanında, kiralık ev ve otellerde kalmak durumundadırlar. Geçen yıl yapılan bir 
incelemeye göre öğrencilerimizin ancak % 24'ü yurtlarda kalabilmekte diğerleri güç 
şartlarda öğrenimlerini sürdürmektedirler. Aynı durum yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimiz ve özellikle kız öğrencilerimiz için de geçerlidir. 

Yurt sağlama ve işletme görevinin üniversitelere verilmediği dikkate 
alınarak, öğrencilerimizin başarısında büyük önem taşıyan barınma imkânlarının 
artırılması ve bu amaçla yeni imkânlar sağlanması konusunun son derece önemli 
olduğu, bu konuda geç bile kalındığı dikkatten uzak tutulmamalıdır. 

 

Mediko-Sosyal Hizmetler: 

Ankara üniversitesine bağlı Mediko-Sosyal Merkezi, imkânlarının çok 
üstünde ve son derece yararlı sonuçları tespit edilen faaliyetler sürdürmektedir. Bu 
merkez, öğrencilerimizin ve Üniversitemizde çalışanların sağlığını korumak 
yanında, özellikle öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, beden ve ruh 
sağlıklarını korumak için spor, sanat, folklor ve müzik, turizm ve kültür konularında 
yoğun faaliyet göstermektedir. 

Bu merkezde öğrencilerimizde tüberküloz taraması yapılmıştır. Bu yıl da 
Üniversitemize kaydını yaptıracak her öğrencinin mikrofilmi çekilerek BCG aşısı 
uygulanmaktadır. 

1983-1984 akademik yılı Kasım-Mayıs ayları arasında Merkezin Sağlık 
Hizmetleri durumu şöyledir: 
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Merkeze başvuran toplam öğrenci   :   24989   

Merkezde muayene ve tedavi   :   17241 

Diğer sağlık kurumlarına sevk   :     7748 

Merkeze başvuran personel   :   13512 

Merkezde muayene ve tedavi edilen personel :     7063 

Diğer sağlık kurumlarına sevk   :     6449 

Merkezin Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri: 

"Türk Sanat Müziği Korosu"  79 öğrenciden oluşmuştur. "Türk Halk 
Müziği Korusu" 18 saz ve 60 öğrenciden, oluşmuştur. "Satranç Kursu" satranç 
yarışmalarına öğrenci hazırlamaktadır. "Tiyatro  Kursu",   50  öğrenci  katılmaktadır. 

Resim-Fotoğraf-Karikatür yarışması, Ankara Üniversitesi Halk Oyunları 
yarışması, Konferanslar, Film ve Slayt gösterileri, Resim ve Fotoğraf Sergisi, 
Öğrenci Gezileri, Merkezin diğer faaliyetleri arasındadır. 

Spor Faaliyetleri içerisinde yer alan ve her yıl düzenlenen Spor 
Şenliklerinin bu yıl yedincisi yapılmıştır. 

Rektörlüğümüze Bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığının 
Dağcılık kolu çalışmaları içinde, geçtiğimiz yıl iki defa Ağrı Dağı zirve tırmanışı 
gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında yapılan tırmanışta Tıp Fakültemiz öğretim 
üyelerine Amerika Birleşik Devletlerinden de bilim adamlarının katılması ile tıbbî 
araştırmalar yapılmıştır. 

Bazı Fakültelerimizce Halkımıza Sunulan Sağlık Hizmetleri: 

Sağlık yönünden Önem taşıyan hizmetler Üniversitemize bağlı bazı 
Fakültelerimiz tarafından halkımıza sunulmaktadır. 

Bu hizmetleri şöyle özetleyebiliriz: 

Diş Hekimliği Fakültesinde 

Diş Hekimliği Fakültemiz bünyesinde geçtiğimiz dönem içinde kurulan 
"Diş Sağlığı Rehberlik Ünitesi'' hizmete açılmıştır. Bu ünite çeşitli sağlık kuruluşları 
ve eğitim kurumları ile işbirliği yaparak insan sağlığında son derece önemli olan diş 
sağlığı problemlerini temelden çözmeyi plânlamış ve çalışmalarına başlamış 
bulunmaktadır. 

Muhtelif türden Protetik diş tedavisi  : 7576 

Çeşitli diş eti hastalıkları    : 4721 

Radyolojik tetkik     : 25503 

Çeşitli türden müdahale    : 7720 

Diş tedavisi     : %85 

Ortodontik vaka uygulaması   : 1351  
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Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesine bağlı bir Eğitim ve 
Uygulama Eczanesi bulunmaktadır. Bu eczane lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin 
eğitiminin yanı sıra bütün akademik ve idarî personel ile bunların bakmakla 
yükümlü oldukları kişilerin ve öğrencilerimizin ilaç ve sıhhî malzeme ihtiyaçlarım 
karşılamaktadır. Bu Fakültenin ilk yardım ünitesi her an çalışır durumdadır. 

 

Tıp Fakültesi ve  Yeni Eğitim Hastanesi 

Üniversitemiz Tıp Fakültesinin uzun süreden beri inşaat halinde bulunan 
yeni hastanesi tamamlanmak üzeredir, iki ay içerisinde bu hastanenin tümünü 
işletmeye alacağız. Eski hastanenin intaniye bölümü ve Poliklinikler geçen Haziran 
ayı içerisinde yeni Eğitim Hastanesine taşınmış bulunuyor. O tarihten beri günde 
ortalama 1000'den fazla hasta yeni hastanemizde muayene edilmekte, gerekli 
görülen hallerde tedaviye alınmaktadır. 

Bu hastanenin ilk projeleri I967'de çizilmiş, 1968 yılında inşaatına 
başlanmıştır. İnşaat için her yıl ayrılan ödenek yeterli olmadığından inşaat yavaş 
ilerlemiş ve ancak 16 yılda tamamlanabilmiştir. Yeni hastanenin binaları üç blokta 
toplanmış olup, bunlar 3,4 ve 16 katlıdır. 3500 odası vardır, hasta yatakları sayısı 
1286'dır. Bu hastanenin Milletimize sunacağı büyük sağlık hizmetleri yanında 
önemli bir tarafı da modern eğitim imkanlarına sahip oluşudur. Meselâ ame-
liyathanelerde yapılacak ameliyatlar bütün öğrenciler tarafından başka odalardan 
kapalı sistem televizyon tertibatı ile izlenebilecektir. 

Ankara Üniversitesi Mensupları, fedakâr ve alicenap milletimize sağladığı 
bu modern hastaneden dolayı sonsuz minnet ve şükran duygularını ifade 
etmektedirler. 

Cebeci semtindeki Tıp Fakültesi Hastanesinin diğer bölümleri yeni binaya 
nakledildikten sonra eski binalar tamir ettirilip, noksanları giderilecek. Tıp 
Araştırma Merkezi haline getirilecektir. Tıbbın önemli konularında, bilhassa Temel 
Tıp Bilimlerinde, insanlığı tehdit eden kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi 
konularda sürekli araştırmalar yapılacaktır. 

Bu yıldan başlayarak önümüzdeki senelerde çok daha yaygın bir hizmet 
verecek olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1983-1984 döneminde 
milletimize sunduğu sağlık hizmetleri aşağıda topluca gösterilmiştir: 

 

Hasta Tedavisi 

1. Yatarak..............................................      36310 kişi 

2. Ayaktan..............................................   131552 kişi 

3. Poliklinik muayene............................    281655 kişi 

4. Doğum ..............................................         2618 kişi  
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Ameliyatlar 

1. Büyük     ...........................................          7760 

 2. Orta   ................................................          4221 

 3. Küçük   ............................................          6140 

                 

 Laboratuvar Tetkikleri Ve Tedavi 

1.  Radyolojik     ...................................       104309 

2. Patolojik  .........................................          28555 

3. Adli Tıp   ..........................................           2399 

4. Diğer tetkikler  ................................         683769 

 

Veteriner  Fakültesi:  

Cerrahi Polikliniğinde  : 2692 küçükbaş, 914 büyükbaş hayvan 

Röntgen çekimi   621 

Geçici klinik çalışmaları   10 köyde 

Dahiliye polikliniği:  493 küçükbaş, 750 büyükbaş hayvan 

Doğum ve Jinekoloji  : 830 hayvanın muayene tedavisi  
       yapılmıştır 

Parazitolojik muayene   : 2799  

Bakteriyolojik ve virolojik muayene : 2769 

Patolojik muayene    505 

 

Ankara Ünîversitesi'nin Diğer Faaliyetleri ve yatırımları aşağı da 
özetlenmiştir: 

1983 yılında programa alınan çeşitli Fakülte ve Yüksekokullara ait yatırım, 
mali yıl içinde ikmal edilerek gerçekleştirilmiştir. 

1984 yılı ödeneği ile 21 ihale yapılmış bulunmaktadır. Bunların 
bazılarından örnekler vermek yerinde olacaktır: 

Üniversitemiz, sahip olduğu Vehbi Koç Öğrenci Yurdunda bulunan 
öğrencilerine daha iyi bir imkân sunmak amacı ile bu yıl yurdu gerekli şekilde 
onarmıştır. 

Üniversitemiz öğrencilerinin kayak sporu yapabilmeleri için Elmadağ'da 
sağladığı arazi üzerinde Ankara Üniversitesi Ruh ve Beden Sağlığı Araştırma ve 
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Geliştirme Merkezi'nin inşaatına başlanmıştır. Tesisin 1985'de hizmete açılması 
plânlanmıştır. 

Öğrenci ve öğretim elemanı kadromuza daha iyi bir hizmet sunmak amacı 
ile başlatılan Merkez Kütüphanemizin tadilat ve onarımı devam etmektedir. 

Fen Fakültesi'nin Jeoloji Mühendisliği Binasının ikmal inşaatı ve alt yapı 
işlerinin ihalesi yapılmıştır. 

Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin ihalesi 1987 yılına 
sari olarak yapılmış ve inşaata başlanmıştır. 

Ziraat Fakültesi'nin Et ve Et Mamulleri Pilot Tesisleri Araştırma 
Laboratuvarı'nın ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Aynı şekilde 
Fermantasyon Teknolojisi Pilot Tesisi ikmal inşaatın ihalesi yapılmıştır. Su Ürünleri 
Araştırma ve Eğitim Ünitesi inşaatına ise devam edilmektedir. Ziraat Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin ihalesi de 1988 yılına sarî olarak yapılmış 
bulunmaktadır. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Merkezi inşaatının A-Blok kaba ve ince işleri 
tamamlanmıştır. Tıp Fakültesinin 1286 Yataklı Eğitim Hastanesi son ikmal inşaatı 
ihale edilmiştir. 

Üniversitemize bağlı Ankara dışında, yani Kırıkkale, Çankırı ve 
Kastamonu'da üç Meslek Yüksekokulumuz bulunduğunu belirtmiştim. Bu 
Yüksekokullar ülkemizin ihtiyacı olan ara teknik elemanları yetiştirmek üzere 
kurulmuş, pratik alanda eğitim ve öğretim yapmaları hedef alınmıştır. Ne yazık ki bu 
yüksekokullar, bina, laboratuvar, atölye ve öğretim üyesi yönünden yetersiz 
durumdadırlar. Kırıkkale'de 324, Çankırı'da 335, Kastamonu'da 545 dönüm araziyi, 
kurulacak binaların yeri için hazineden sağlamış olmamıza rağmen, tahsisat 
alamadığımız için binaları inşa edemiyor, atölye ve laboratuvarlara gerekli cihazları 
sağlayamıyoruz. 

Üniversitemizde yabancı dil öğretimini hızlandırmak, özellikle araştırma 
görevlisi ve doktora adaylarına kısa sürede yabancı dil öğretmek, hatta bu konuda 
devlet kuruluşlarına da hizmet sunmak üzere Bolu'da ormanlık bir alanda 185 
dönümlük bir arazinin 49 yıllık kullanma hakkını almış bulunuyoruz. Amacımız, 
senenin 12 ayında serin olan bu bölgede binalar ve lisan laboratuvarları kurarak 
sürekli lisan öğretmektir. Bu merkez, Almanya'da Goethe Enstitüsüne benzer şekilde 
faaliyet gösterecek, öğretim üyeleri genellikle yabancılardan seçilecek, öğrenciler 6 
ay veya 1 yıl süreyle ailelerinden ve çevrelerinden uzaklaşarak kendilerini tamamen 
yabancı dil eğitimine verebileceklerdir. Yabancı dilde ağırlığı, % 65 oranında 
İngilizce, % 35 oranında ise Almanca, Fransızca ve Arapça teşkil etmektedir. 

Üniversitemizin bir yıllık faaliyetini ve bugünkü durumunu sizlere 
özetledikten sonra sayısı şu anda 40.000'i aşan öğrencilerimize seslenmek ve onlara 
bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. 

Maddi güçlükler içinde yaşayan aziz ve alicenap milletimiz gecen yıl 
üniversitemize on milyar liranın üstünde bütçe tahsis etmiştir. Bu miktar öğrenci 
başına yaklaşık 350 bin liradır. Sizlerde çok iyi biliyorsunuz ki yıllık geliri bunun 
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yarısını dahi bulmayan 5-6 nüfuslu aileler vardır. Dünyanın en zengin ülkelerinde 
dahi Üniversite öğrenimi paralıdır; meselâ Amerika'da yıllık Üniversite harçları 
400.000 ile 4 milyon TL. arasında değişmektedir. Kendi ülkemizde ise yüksek öğ-
retim parasızdır. Aziz milletimizin kendi rızkından keserek öğrencilerimizin 
yetişmesi için katlandığı bu fedakarlığı unutmamamız gerekir. Üniversitede 
kalacağınız her saati değerlendirmek, bilgi ve kültürünüzü artırmak zorundasınız. 
Vatanın geleceği ve milletin istikbali yüce Atatürk tarafından sizlere ve 
kardeşlerinize emanet edilmiştir. 

Ekonomik güçlüklerimize rağmen iftihar edeceğimiz pek çok şeylerimiz 
vardır. Güzel bir vatan, verimli topraklar, değişik iklimler ve kalkınma uğruna gönül 
birliği yapmış üstün meziyetlerle dolu müstesna bir millet. Tarih boyunca büyük 
devletler kurmuş, liderler yetiştirmiş, güçlükleri yenmesini bilmiş, fedakar ve üstün 
yetenekli bir millet. Ne kadar iftihar etsek azdır. 

Dünya memleketlerinin tutum ve davranışlarını dikkatle değerlendirin, 
bakın neler göreceksiniz. Bir avuç Lübnan, toprağını bölüşmek için senelerdir 
çarpışmalar sürüyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar katlediliyor bunu yapanlar medeni 
geçinen milletlerdir. En az üç bin yıldan beri kendi öz vatanlarında, kimseye zarar 
vermeden yaşamaktan başka günahları olmayan Afganlılar, uçaklarla helikopterlerle 
sürekli taranarak, bombalanarak imha ediliyor. Kerpiç ve ot yığını evleri ateşe 
veriliyor. Yüksek hayat standardı ve teknolojisiyle Güney Afrika, yerli halka hak 
tanımıyor, aksine, onları silah zoruyla köle gibi kullanmakta direniyor. Nerede kaldı 
medeniyet, nerede kaldı insanlık ve insan hakları. Unutmayınız ki güçlünün zayıfı 
yok etmek için siperde beklediği bir dünyada yaşıyoruz. Tarih boyunca Türkler 
başka milletlerin ortaklaşa hedef aldığı bir millet olarak yaşamış ve varlığını bu 
şartlar altında tek başına korumak zorunda kalmıştır. Bu ortamın bundan sonra da 
devam edeceğine kimsenin kuşkusu olmasın. Birlik ve beraberliğimizi korumak, 
birlik ve beraberlik içinde yaşamak zorundayız. Vatan ve milletimizi bölmek, şu 
veya bu ideolojiye teslim etmek isteyen gafillere müsamaha gösteremeyiz. Aziz 
Atatürk Türk gençliğinin yolunu çizmiş, hedefini göstermiştir. Atatürk yolundan 
sapanların 12 Eylül'den önce ülkemizi ne hale getirdikleri, kardeşi kardeşe 
vurdurdukları, milletimizi ve ülkemizi bölünme ve parçalanma tehlikesi ile nasıl 
uçurumun kenarına getirdikleri hâlâ zihinlerimizde canlıdır ve bir ibret dersi olarak 
asla unutulmayacaktır. 

Yeni akademik yıla girerken 40000 öğrencimizin Atatürk ilkelerine bağlı, 
gönülleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, milli birlik ve beraberliği titizlikle koruyan 
gençler olduklarına ve böyle kalacaklarına bütün kalbimle inanıyorum. 

1984-1985 eğitim-öğretim yılının milletimize ve Üniversitemize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Öğrencilerimize ve Öğretim üyelerimize üstün 
başarılar diler, bu mutlu günümüzde aramıza katılmakla bize şeref veren siz sayın 
davetlilerimize teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. 
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1985-1986 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

              2 Ekim 1985 

 

Sayın Davetliler Değerli Meslektaşlarım Sevgili   Öğrenciler, 

 

Üniversitemizin 1985-1986 eğitim-öğretim yılını açma törenimize, 
davetimizi kabul buyurarak teşrif ettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunarım. Üniversitemiz için büyük önem taşıyan bu mutlu günde sizlerle beraber 
olmak bir şeref vesilesidir. 

Açılış töreninde geçen bir yılın faaliyetlerini gözden geçirmek adet haline 
gelmiştir. Bu faaliyetleri sizlere kısa bir özet şeklinde takdim etmekle yetineceğim. 

6 Kasım 1981'de yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 
göre Üniversitemizin reorganizasyonu tamamlanmış olup, eğitim ve öğretim bu 
kanuna ve bu kanuna dayalı yönetmeliklere göre sürdürülmektedir. Öğretim üyeleri 
ve öğrenciler arasında karşılıklı saygı ve sevgi esasına dayanan bir samimiyet ve 
huzur ortamı mevcuttur. Bu ortamın kötü niyetli kişiler tarafından bozulmaması için 
azami gayret ve hassasiyeti gösteriyoruz. 

Yakın geçmişteki olaylardan hatırlayacağımız gibi, Türk Milletini ortadan 
kaldırmayı ortak hedef kabul eden, dış güçlerle ilişki kuran, birlik ve beraberliğimizi 
bozmaya, vatan ve milletimizi bölmeye ve bu cennet vatanı şu veya bu ideolojiye 
teslim etmeye kalkışan gafiller, geleceğimizin güvencesi olan ve Aziz Atatürk'ün 
"Cumhuriyetimizi ve İstiklâlimizi" emanet ettiği Türk gençliğinin istikbâlini 
kazanacağı üniversitelere sızmışlardı. Öğrenmek, çalışmak ve başarmaktan başka bir 
şey düşünmeyen masum öğrenci kitleleri bu amaçlarından saptırılmış, anarşi ve 
terörün içine atılmış, binlerce ana-babanın yürekleri yanmış, boykotlar, işgaller 
sebebiyle dersler ve imtihanlar yapılamamış. Öğrenci ve öğretim elemanı 
üniversitelere sokulmamış, öğrenme ve öğretme hevesi kırılmış, disiplin cezaları 
tespit edilemeyecek ölçüye ulaşmış, başarı oranı inanılamayacak derecede düşmüş, 
bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri durmuş, modern dünya ile aramızdaki ilmî 
açıklık telâfi edilemeyecek kadar artmıştı. 

Üniversite bünyesinde derin yaralar açan bu korkunç manzara hâlâ 
zihinlerimizde canlıdır ve bir ibret dersi olarak asla unutulmamalıdır. 

İşte böyle bir kargaşadan sonra gelen huzur ve güven ortamı içinde Türk 
yükseköğretim hayatında yapılan önemli değişikliklerle yaraların sarılması 
amaçlanmış, yeniden iyileşme sağlanmıştır. Geçen yıl yaptığım açış konuşmasında 
da belirttiğim gibi, "yükseköğretim kurum-kuruluş ve yöneticilerinin maruz kaldığı 
ve bazen insaf sınırlarını dahi aşan eleştirilere rağmen" üniversitelerde yukarıda çiz-
diğim acı tablo tamamen değişmiş yerini huzur ortamı almıştır. 
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Geçen yıl Üniversitemize, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim için 
15.000'den fazla öğrencinin kaydı yapılmıştır. Buna, af kanunu diye bilinen 2984 
sayılı kanunun verdiği haklarla kaydolan öğrenciler de dahildir. 

Bu yıl ilk kez, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen esaslara göre, 
sayısı 40.000'e yaklaşan öğrencilerimizin başarı oranlarını bilgisayarla hesapladık. 

Hesaplanan başarı oranları, tetkik edildiğinde fakültelere ve sınıflara göre 
değiştiği görülmektedir. Sayısı yüzlere varan rakamlarla sizleri yormamak için 
Ankara Üniversitesinin tümünü içine alan ortalama değerleri vermekle yetineceğim. 
Bu ortalamalara göre başarı oranları şöyledir: 

                                           % 

1. Sınıflarda 55 

2. Sınıflarda 61 

3. Sınıflarda 62 

4. Sınıflarda 79 

5. Sınıflarda 88 
 

Görüldüğü gibi öğrencinin üniversite hayatına çabuk intibak edemeyişi, 
üniversite giriş sınavında genellikle en sevdiği branşı kazanamayışı ve belki de 
başlangıçta bilgisinin yeterli olmayışı sebebiyle ilk sınıflardaki başarı oranı 
düşmekte, son yıllarda bu oran birdenbire yükselmektedir. 

Bu yıl 11 fakülte ve 6 yüksekokulumuzdan eylül ayı itibariyle toplam 2342 
öğrenci mezun olmuştur. 

Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretimin yapıldığı 5 enstitüde 
542 öğretim üyesi görev almış, 215 yüksek lisans ve 129 doktora çalışması 
tamamlanmıştır. Bu enstitülerde halen 1254 yüksek lisans ve 674 doktora öğrencisi 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Geçen dönem içinde Ankara Üniversitesine 7 profesör, 3 doçent, 5 
yardımcı doçent olmak üzere 15 öğretim üyesi ile 10 öğretim görevlisi, 153 
araştırma görevlisi ve 15 okutman atanmıştır. Bir yılda öğretim üyelerimizden 19'u 
emekli olmuş, biri vefat etmiş, 89 üye başka üniversitelere nakletmek suretiyle 
aramızdan ayrılmışlardır. 

Vefat eden üyemiz Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL ile çeşitli eğitim-öğretim 
birimlerinde görevliyken vefat eden personelimize Allah’tan Rahmet, emekli 
meslektaşlarımıza sağlıklı bir hayat ve şu anda diğer üniversitelerde görev yapan 
arkadaşlarımıza başarılar dilerim. 

Eylül ayı itibariyle Üniversitemizde 855 öğretim üyesi ve 1208 öğretim 
yardımcısı olmak üzere toplam 2063 Öğretim elemanı ve 5123 idarî personel görevli 
bulunmaktadır. 
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Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınav sonuçlarına göre 1985-1986 eğitim-
öğretim yılı için Ankara Üniversitesi'ne ön lisans ve lisans düzeyinde 8281 öğrenci 
kaydolmuştur. Bu sayı 28 Türk üniversitesi içinde en yüksek olanıdır. Bu 
kontenjana, kısa adı TÖMER olan Türkçe Öğretim Merkezine kayıtlı öğrenciler 
dahil edilmemiştir. Bu merkezde 1 Mart 1984'den itibaren yurdumuzda ilk defa 
olarak modern metotlarla ve 11 ayrı dilde hazırlanan açıklamalı sözlüklerle 
yabancılara Türkçe öğretilmeğe başlanmıştır. Bilindiği gibi günümüzde bütün 
dünyada ve Ankara'da çeşitli milletlerin Kültür Merkezleri mevcut olup buralarda 
hem yabancı dil öğretilmekte, hem de kültürleri yayılmaktadır. TÖMER, bir yıl 
içinde bütün hazırlıklarını tamamlayarak "Türkçe’yi öğretmek, Türk Kültürünü 
yaymak, Türkiye'yi tanıtmak ve uluslararası dil kursları düzeyine ulaşmak amacı" ile 
çalışmıştır. Şu anda umulanın çok üstünde ilgi görmektedir. Eylül ayında Alman 
Hükümeti DAAD kanalı ile TÖMER'de eğitim ve öğretim görmek üzere öğrenci ve 
eğitim uzmanı göndermiştir. Bunlara Türkçe kursları, çeşitli konferanslar verilmiş ve 
sosyal faaliyetlerle kültürümüz ve yurdumuz tanıtılmıştır. TÖMER halen, 600 
Öğrenciye sürekli Türkçe öğretecek kapasiteye erişmiş olup modern cihazlara ve 
lisan laboratuvarlarına sahiptir. İmkânların elverdiği ölçüde bu merkezin şubeleri 
yabancı ülkelerde de açılacaktır. 

Üniversitemiz, çok sınırlı imkânları içinde, akademik, teknik ve idarî 
personelin gayretleri ile, aziz Milletimizin fedakârlıklarına lâyık olmağa 
çalışmaktadır. Üniversitemize 1985 yılı bütçesinden 11 milyar lira tahsis edilmiştir. 
Buna göre öğrenci başına bir yılda ortalama 350 bin lira sarf edilmektedir. Buna 
karşılık öğrenciden alınan ve aslında yine öğrenci için harcanan yıllık harçlar 
1985'de 10 bin ile 50 bin TL. arasında değişmiştir. Meselâ geçen yıla göre maliyeti 1 
milyonu aşan bir Tıp Fakültesi öğrencisinden bu yıl 100 bin TL. yani gerçek 
masrafın % 10'u alınacaktır. Bu gerçekleri yeni bir teklif yapmak veya basında çıkan 
yorumları tenkit etmek için söylemiyorum. Sadece, hayat şartlarının çetin olduğu şu 
yıllarda Aziz Milletimizin kendi rızkından keserek öğrencilerimizin yetişmesi için 
katlandığı büyük fedakârlığı belirtmek istiyorum. Yine hatırlatmak gerekir ki, 
üniversitede okuyan öğrenciye yalnız kendi ailesi değil üniversiteye öğrenci 
göndermemiş aileler de büyük katkıda bulunmaktadır. Yine inanıyorum ki 
öğrencilerimiz bu gerçeğin ve fedakârlığın idraki içinde başarılarını artırarak yüce 
Türk Milletine minnet borçlarını ödeyeceklerdir. Bu sınırlı imkânların, Aziz 
Milletimizin, öğrenci velisinin vs öğrencilerimizin maddî-manevî fedakârlıklarının 
çizdiği tablo içinde Ankara Üniversitesi'nin geçen dönemde gerçekleştirdiği 
hizmetlerden bazı örnekler sunmak istiyorum: 

11 Fakülte, 5 Enstitü ve 6 Yüksekokulda yaklaşık 40.000 öğrenci ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora dallarında eğitim ve öğretim görmüşlerdir.  

Binin üzerinde kitap, bilimsel araştırma ve makale yayımlanmıştır. Ayrıca, 
Rektörlük Basın-Yayın Müdürlüğü tarafından da çeşitli konularda ve dillerde 2 bin 
sayfayı geçen yayın yapılmıştır. Mayıs ayından itibaren aylık olarak "Ankara 
Üniversitesinden Haberler" bülteni çıkarılmakta, bu suretle Üniversitemizin 
bilimsel, sosyal ve eğitim-öğretim alanlarında yaptığı faaliyetler yurt içine ve yurt 
dışına duyurulmaktadır. 
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Üniversitemizin öğrenci ders notu ve teksirleri dışında yayınlarının çoğu 
Ankara Üniversitesi Basımevi Döner Sermaye İşletmesinde basılmaktadır. Modern 
bir binaya, teknik imkân ve üstünlüklere sahip olan Basımevimizin, insanüstü bir 
gayretle çalışarak hizmet veren elemanlarına, Üniversitem adına teşekkürü borç 
bilirim. Bu kurumda bir yıl içinde 1470 forma tutan 180 kitap ile 60 milyon toplam 
tiraja ulaşan 150 kalemlik baskı yapılmıştır. Halen 68 adet kitap basılmakladır. 

Geçtiğimiz dönem içinde gerek Rektörlük Merkez Teşkilâtı, gerekse 
Üniversitemizin eğitim-öğretim birimleri tarafından birçok bilimsel toplantılar 
yapılmış, konferanslar verilmiş, Öğretim üyelerimiz yoğun bir araştırma, ve yayın 
faaliyetinde bulunmuşlardır. Bunlardan bazı örnekler sunmak istiyorum: 

Veteriner   Fakültesi   ve   Hannover   Veteriner   Yüksekokulu öğretim 
elemanları ile birlikte 2-8 Ekim 1984 tarihleri arasında Ankara'da bir sempozyum 
yapılmış ve bu sempozyumda, birlikte yürütülen 13 araştırma projesinin gelişme 
raporları tartışılmıştır. 

Aziz Atatürk'ü kaybedişimizin 46 ncı yılında 10 Kasım 1984 günü yapılan 
anma gününde "Atatürk ve Eğitim-Ekonomi-Milliyetçilik ve Hukuk" konuları dört 
üyemiz tarafından işlenmiş ve bu toplantının konuşmaları bastırılarak dağıtılmıştır. 

Eğitim Bilimleri Fakültemiz, 2 Kasım 1984 tarihinde "Kitle İletişim 
Araçları ve Eğitim" konulu bir Sempozyum düzenlemiş, bu sempozyumda 4 bildiri 
sunulmuş ayrıca 1 panel yapılmıştır. 

Tıp Fakültemizde Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi tarafından                      
"V. Ulusal   Oftalmoloji   Kursu"   düzenlenmiş,   kurs 5-7 Nisan 1985 tarihleri 
arasında yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren’in yüksek huzurlarıyla 
şereflendirdikleri "Bulgaristan'da Türkler" Semineri 10 Nisan 1985 günü yapılmış, 
bu seminerin konuşmalarını ihtiva eden kitap yayınlanarak yurt içinde ve dışında 
dağıtılmıştır. 

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından 16-17 Nisan 1985 
tarihlerinde düzenlenen seminerde yabancı dil öğretiminde kullanılan en son 
metotlar, karşılaşılan problemler ve bunların çözümü konularında çalışmalar 
yapılmıştır. 

Eğitim Bilimleri Fakültemiz, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
birlikte 25-26 Nisan 1985 tarihleri arasında "Eğitim Yönetiminde Denetleme ve 
Değerlendirme Sempozyumu" düzenlemiştir. 

Üniversitemiz Fen Fakültesinde Mart ayı içerisinde Elektron Mikroskobu 
Kursu yapılmıştır. Kurs konuları İngiltere'nin Manchester Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Dr. Gordon Lorimer tarafından işlenmiş ve kursa çeşitli üniversite, 
fakülte ve bölümlerden 24 öğretim elemanı katılmıştır. 

Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Bilimsel Kongresi 6-11 Mayıs 1985 
tarihleri arasında yapılmıştır. Kongreye yurt içi ve yurt dışından 85 tebliğ sunulmuş, 
ayrıca 5 panel tertip edilmiştir. 
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“Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu" 20-22 Mayıs 1985 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Türkiye ve Kıbrıs'tan katılan 67 bilim adamının 103 tebliğ 
sunduğu bu seminerin tebliğ özetlerini ihtiva eden kitap bastırılmış ve dağıtılmıştır. 
Sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metni Türkçe, İngilizce ve mümkün olursa 
Almanca olarak bastırılacaktır. Dört-beş cilt içinde ve 2000 sayfaya ulaşacak bu 
eser, tarihi gerçekleri öğrenmek isteyen yabancı ilim adamlarına önemli bir referans 
kaynağı olacaktır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından "Ege'nin Uluslararası Statüsü; 
Türkiye'nin Menfaatleri" konulu bir seminer düzenlenmiştir. 27-28 Haziran 1985 
tarihlerinde İzmir’de yapılan seminere sunulan tebliğlerden sonra ayrıca bir açık 
oturumda konu derinliğine tartışılmıştır. 

Eğitim Bilimleri Fakültesinde, 7 Haziran 1985 günü 4 konuşmacının 
katıldığı  "Uygar Davranış Eğitimi" konulu panel yapılmıştır.  

Federal Almanya'da bulunan RAA (Yabancı İşçi Çocuklarının Eğitim ve 
Mesleki Öğrenimleri ile İlgili Bölgesel Teşkilât) adlı teşkilât ile Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin birlikte düzenledikleri "25 Yıllık Türk Dış Göçü" konulu toplantı 7-9 
Haziran 1985 tarihleri arasında İzmir'de yapılmıştır. 

Geçen yıl açış konuşmamda belirttiğim gibi Üniversitemiz, uluslararası 
önem taşıyan millî davalarımızı bilimsel platformda ve tarihi gerçeklerin, ışığı 
altında dünya kamuoyuna duyurmakta büyük fayda görmekte ve bunu, millî bir 
görev saymaktadır. 

Yukarıda örnekleri verilen bilimsel toplantılar da bu amaçla düzenlenmiş, 
sonuçları yayımlanmış ve dağıtılmıştır. Geçen yıl yapılan "Uluslararası Terörizm-
Ermeni Terörizmi Sempozyumu" nun Türkçe-İngilizce ve Fransızca olarak bastırılan 
ve bütün dünyaya dağıtılan kitapları olağanüstü ilgi görmüş; konuyu bütün 
gerçekleri ile bilim adamlarına ilgili devletlere ve hükümetlere, ayrıca uluslararası 
kurum ve kuruluşlara benimsetmede etkili olmuştur. 

Bugün çoğunlukla Amerika'da bulunan Ermeni asıllı Öğretim üyeleri, kendi 
davalarını yürütmek için faaliyet gösteren dört büyük araştırma merkezi ve 10'u 
İngilizce olarak yayımlanan 28 dergi ile sıkı münasebet kurmuş bulunmaktadırlar. 
Bunların hizmet ettiği ve çeşitli konularda faaliyet gösteren derneklerin yalnız 
Kaliforniya'da 200'ün üzerinde olduğu göz önünde tutulursa, Türkiye'de bilim adam-
larımızın millî menfaatlerimizi incelemede ne derece hassas olmaları gerektiği 
kolayca anlaşılabilecektir. Bunun içindir ki Ankara Üniversitesi ve onun mensupları 
millî davalarımızı bilimsel düzeyde incelemeyi bir görev saymakta ve yerine 
getirmekten gurur duymaktadır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde bize destek olan 
Milletimize ve ilgili kuruluşlara minnet ve şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyo-
ruz. Geçen yıl süresince, çeşitli üniversiteler veya kuruluşlar tarafından düzenlenen 
ve millî davalarımızı konu alan bilimsel toplantılara, kongre, seminer ve 
konferanslara katılarak tebliğ sunan, konuşma yapan ve bu konularda araştırmalarına 
devam ederek bunları yayınlayan birçok öğretim elemanımıza huzurlarınızda 
teşekkür ederim. 
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Sevgili Öğrenciler,  

Bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1979 yılında aldığı bir 
kararla 1985 yılı "Uluslararası Gençlik Yılı" olarak kabul edilmiş, Ankara 
Üniversitesince düzenlenen program, sizlerden temsilci olarak seçilen 
arkadaşlarınızla 9 Ocak 1985 günü Anıtkabiri ziyaret ile başlamış, aynı gün 
Rektörlükteki bir tören ile ne yapılacağı, amacımızın ne olduğu tespit edilmişti. O 
günkü konuşmamda sizlere "Cumhuriyetin Başlangıcında Neredeydik, Bugün 
Nerelere Geldik?" diyerek milletimizin çektiği acıları, karşılaştığı sayısız felâketleri 
dile getirmeye çalışmış, maddî fakirliğimizi tarihimiz, dilimiz, kültürümüz gibi 
hiçbir millette bulunmayan manevî zenginliğimizle örterek, en güç şartlarda bile 
Batı'nın saldırgan devletlerine karşı koyup istiklâlimizi koruduğumuzu ve Yüce Ata-
türk'ün önderliğinde nasıl yeniden güçlenip geliştiğimizi anlatmıştım. Konuşmamın 
başında, belki de çoğunuzun üniversiteye yeni girdiği veya daha önceki yıllara 
rastlayan anarşik olayları hatırlatmış, bugünkü sükûn, ve güven ortamının tablosunu 
o korkunç manzaranın yanında göstermeğe çalışmıştım. Bugün de sizlerden ricam, 
bu gerçekleri hiçbir zaman unutmamanızdır. Aranıza katılacak, zihinlerinizi karış-
tıracak, Atatürk ilkeleri dışında kalan ideolojileri sizlere aşılamak isteyecek gafillere 
dikkat ediniz. Maddî imkânlarımızın yetersizliğinden kaynaklanan beslenme ve 
barınma sorunlarınız, spor tesislerinizin yetersizliği, boş zamanlarınızın istenilen 
ölçüde değerlendirilemeyişi, eğitim-öğretim araçlarının eksikliği, burs ve kredi 
yardımlarının eksik kaldığı bizler tarafından yakinen bilinmektedir. Aslında bunların 
hemen hepsi maddi imkânsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Burada bir kere daha 
belirtmek isterim ki bizler, gençleri ve sorunlarını yalnız "Dünya Gençlik Yılında" 
ele almadık. Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği Türk gençliği, millî birlik ve beraberliği 
korumak ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmek için Atatürk ilkelerine bağlı 
kalmak ve O'nun çizdiği yolda ilerlemek zorundadır. Hiçbir refah, sıkıntı çekmeden 
yaşanamaz, 1 Ocak 1985'de başlayan gençlik yılı boyunca sayısız sosyal, bilimsel ve 
spor faaliyetleri yapılmış, öğrencilerle öğretim üyelerini bir araya getiren 
toplantılara ağırlık verilmiştir. Bu kadar çok faaliyet arasında hoşa gitmeyen tek 
olayın bile meydana gelmeyişi, öğrencilerimizin asil ruhunda mevcut birlik ve 
beraberliğin ne kadar köklü ve güçlü olduğunu açıkça göstermektedir. Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin hazırladığı "Gençlerin Dünya Barışına Katkısı Semineri"ne 
yurdumuzu temsilen katılan ve Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden seçilen 8 
öğrencimizin Çin'de, Asya ve Okyanus Ülkelerinden gelen 55 heyet arasında özel 
ilgi görmeleri, kendilerine radyo ve televizyon programlarında sık sık yer verilmesi 
iftihar kaynağımız olmuştur. Huzurlarınızda, Atamızla başlamış ve hiçbir zaman 
bitmeyecek gençlik yıllarını kutlayan bütün öğrencilerimizi tebrik eder, yeni eğitim-
öğretim yılında düzenli ve disiplinli bir çalışma ile daha başarılı sonuçlar almalarını 
dilerim. 
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Sayın Davetliler, 

Sizlere Ankara Üniversitesinin bir yıl içinde eğitim-öğretim, araştırma gibi 
alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetler yanında diğer konulardaki çalışmalarından da 
örnekler vermek istiyorum. 

Bilimsel Araştırma Konusu ve Araştırma Fonu: 

Yükseköğretim Kanununun amaçları içinde belirtildiği gibi üniversitelerin 
ana görevlerinden biri de yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, 
bilgi ve teknolojiyi üretmek, bilim verilerini yaymak böylece ülkemizi bilim 
dünyasının seçkin bir üyesi haline getirerek evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda 
bulunmaktır. 

Bugün Batı aleminde bilim ve teknoloji alanında olağanüstü gelişmeler 
vardır. Süper devletler şimdiden 21 inci yüzyılın yarışına girmişlerdir. Konuşmamın 
başında belirttiğim gibi Türkiye, anarşi ve terör ortamı içinde, bilim yarışında 
oldukça gerilerde kalmıştır. Bilim adamlarımızın görevi bu açığı insanüstü bir 
gayretle bir an önce kapatmaktır. Ne var ki bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve tek-
noloji üretmek, bilim adamı yetiştirmek bugün maliyeti çok yüksek bir çalışma 
alanıdır. Üniversitelere tahsis edilen bütçe ile amaçlanan hedefe kolayca 
ulaşılamayacağı gözden kaçmamalıdır. Kanun bu hususta belli imkânlar sağlamıştır. 
Üniversitemizde de 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 58 inci maddesi 
gereğince hazırlanan yönetmelik uyarınca kurulması öngörülen "Araştırma Fonu" 
çalışmaları tamamlanmıştır. Hazırlanan "Araştırma Projeleri El Kitabı" ve proje 
teklif formlarının öğretim elemanlarımıza gönderilmesinden sonra kısa sürede 112 
adet teklif formu Rektörlüğümüze iletilmiştir. Bunların maddî değeri 490.694.700 
TL. dır. Bu tablo bir yandan Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma isteğini 
yansıtırken diğer taraftan bilimsel araştırmalar için ne kadar büyük bir maddî 
desteğin elzem olduğunu göstermektedir. 

 

Bilgi İşlem Merkezi Çalışmaları: 

Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen üniversite yapısı ve işleyişi ile 124 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Üniversitemizde Bilgi işlem Merkezi Daire 
Başkanlığı kurulmasına imkân vermiştir. Bütçe, yer, eleman ve malzeme eksikliğine 
rağmen başlatılan çalışmalar ve Devlet Planlama Teşkilâtının uzmanları ile yapılan 
toplantılar sonu bilgisayar teknolojisinde merkezden çevreye yayılan ekonomik bir 
sistemin tespiti sağlanmıştır. Buna göre Rektörlüğün ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
merkezî bilgisayar donanımı gerçekleşebilecek ve yakın zamanda Üniversitemizin 
dağınık haldeki eğitim-öğretim kurumları ile doğrudan bağlantı denemelerine 
başlanacaktır. Muhtelif fakülte ve birimlere 11 adet eğitim amaçlı mikrobilgisayar 
alınmış, merkezî sistemin ihale çalışması sonuç safhasına gelmiştir. 

Bu merkezin tam olarak faaliyete geçmesiyle modern teknolojinin eğitim-
öğretim alanına yapabileceği en son kalkınma gerçekleştirilmiş olacak ve 
Üniversitemizde her türlü işlemin sonuçları kısa sürede alınabilecektir. 
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Ayrıca Kastamonu Meslek Yüksek Okulunda 8 bilgisayarlı bir eğitim-
öğretim merkezi kurulmuş ve ilk kez üç haftalık bir kurs düzenlenmiştir. Bu kurslar 
gelecek yıl tekrarlanacaktır. 

 

İbni Sina Hastanesi: 

Üniversitemizin eğitim-öğretim alanındaki yatırımları hususunda vereceğim 
bilgiler arasında "İbni Sina Hastanesi" hakkında söylenecekler özellik taşımaktadır. 
Üniversitemizin 1286 yataklı bu hastanesi Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN 
tarafından 13 Mart 1985 günü resmen açılmıştır. Arsası 156 dönüm, inşaat sahası 
39.000 M2 yi bulan hastane 13 bloktan müteşekkildir ve 17 katlıdır. En modern 
imkânlara sahip olan üniteler yanında, üç dilde aynı anda tercüme yapılabilen 
bilimsel toplantıların tertip edileceği bir konferans salonu bulunan hastanenin 18 
adet ameliyathanesinde günde ortalama 150 ameliyat yapılabilecek ve acil 
durumlarda kapasite bir misli artırılabilecek durumdadır. Bu ameliyathanelerde aynı 
anda 25 ameliyat yapılmakta ve gerektiğinde kapalı devre TV sistemi ile bunlar 
izlenebilmektedir. Laboratuvarlar bilgisayarlı modern aletlerle donatılmıştır. Bu 
hastanede poliklinik çalışmalarının başlatıldığı 16 Haziran 1984 tarihinden sonraki 
geçiş döneminde 13 Mart 1985 gününe kadar 120 bine yakın hasta muayene 
olmuştur. Resmen açılışından sonra hastane yataklı tedavi kurumu haline getirilmiş 
ve Eylül 1985 tarihi itibariyle çeşitli servislerde yatan hasta sayısı 8673'e ulaşmıştır. 
Son altı ayda polikliniklerde muayene ve tedavi edilen hasta sayısı ise 95265'dir. 

En modern teknoloji ve bilgi ile hizmete sokulan bu hastanenin rakamlarla 
ispat edilen tedavi hizmeti yanında, tıp öğrenimini ve tıbbi araştırmaları ileri ilmî 
boyutlara ulaştırabilecek imkânları da beraberinde getirmesi ayrı bir önem 
taşımaktadır. Nitekim çok kısa bir süre geçmesine rağmen dünya literatürüne geçen 
bazı çalışma sonuçlarının alınması ümit vericidir. Bu özellikleri ve sağladığı 
sonuçları ile yalnız memleketimizin değil, Ortadoğu ve Balkanların da en modern 
tedavi ve eğitim kurumlarından biri olan bu hastane ile milletçe iftihar ederken, bu 
müessesede görev alacakların ve öğrencilerin, milletimizin cömert ve alicenap 
fedakârlığını çok çalışarak, daha başarılı olarak ve yoğun araştırmalar yaparak 
değerlendirmelerini bekliyoruz. 

 

Diğer Mediko-Sosyal Hizmetler: 

Üniversitemize bağlı Mediko-Sosyal Merkezi 1985 yılı içinde "Sağlık, 
Kültür ve Spor Dairesi" olarak yeniden teşkilâtlandırılmış ve hem öğrencilerimize 
hem de Üniversitemiz çalışanlarına yoğun bir hizmet vermiştir. Merkezin sağlık 
hizmetlerinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Merkeze başvuran toplam öğrenci  : 30.390 

Merkezde muayene \c tedavi edilenler :            18.843 

Diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilenler : 11.547 

Merkeze başvuran toplam personel  : 16.259 

Merkezde muayene ve tedavi edilenler :   8.967 

Diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilenler :    7.292 
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Sağlık hizmetlerinde sadece öğrenciler için yapılan ilâç, gözlük, ortopedik 
cihazlar ve kimyasal malzeme ve tedavi gideri toplam 41 milyon 419 bin TL. 
olmuştur. 

Öğrencilerimize sağlık hizmetleri yanında onların sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerini de programlayan bu merkez 1985 Dünya Gençlik Yılında yukarıda 
belirttiğim bütün çalışmaların gerçekleşmesinde yoğun bir hizmet vermiştir. 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından ders programları 
içinde yer alan Beden Eğitimi konusunun YÖK ilkeleri doğrultusunda mümkün 
olduğu kadar pratik yapılmasına çalışılmış, ancak saha ve salon imkânsızlıkları 
karşısında dersler kısmen de teorik olarak işlenmiştir. Hâlen inşaatı devam eden, 
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesine yakın kapalı spor salonunun tamamlanması ile 
bilhassa Sıhhiye ve Beşevler semtlerindeki eğitim-öğretim birimlerimizin pratik spor 
açığı kısmen de olsa kapatılabilecektir. Spor Bölümünün, Dağcılık Kolu Ağrı Dağı 
Zirve çıkışını gerçekleştirmiş ve bu arada tıbbi araştırmalar yapmıştır. 

 

Öğrenci Harçları Fonu: 

Yükseköğretim kanununun 46 ncı   maddesi gereğince kurulan Öğrenci 
Harçları Fonu öğrencilerimize, beslenme, barınma, sağlık-sosyal-kültürel ve spor 
alanında verilen hizmetleri artırmak ve daha faydalı bir şekle sokmak üzere 
programlaştırılmıştır. 1 Ocak 1985 tarihînden itibaren faaliyete geçen fon bütçesi 
827.353.000. TL.sı olarak hesaplanmıştır. Bu paranın hemen tamamı 
öğrencilerimizin beslenmesine, sağlık hizmetlerine, sosyal tesislere, kültürel 
faaliyetlere, barınma, eğlenme, gezi, kütüphane gibi hizmetlere aktarılmakta ve 
değerlendirilmektedir. Bu hizmetlerin daha verimli hale gelebilmesi için gayret sarf 
ediyoruz. 

Üniversitemizin sağlık hizmetleri sunan fakültelerinde eğitim-öğretimin 
yanında halk sağlığı hizmetlerine de önem verilmiştir. 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanları 1984-1985 
döneminde Ankara'daki ilk ve orta okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapmışlar, 
fakir öğrencileri tedavi etmişlerdir. Geçen dönem içinde Fakülte kliniklerinde tedavi 
gören hastalara toplam 79095 tedavi hizmeti sunulmuştur. 

Eczacılık Fakültesinin Eğitim ve Uygulama Eczanesi tarafından 
Üniversitemizin bütün akademik ve idarî personeli ile bunların bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin ve öğrencilerimizin ilâç ve sıhhî malzeme ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. 

Veteriner Fakültesi Polikliniklerinde toplam 4046 hasta hayvan muayene ve 
tedavi edilmiş, ayrıca toplam 4303 laboratuvar tetkik ve değerlendirmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

İnsan hayatının gittikçe değer kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu sebeple 
sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmekte olan 
ülkelerin bu tempoya ayak uydurmaları, maddî kaynakların kısıtlı olması dolayısıyla 
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son derece güç, hatta imkânsız hale gelmektedir. Buna rağmen, esas görevleri eğitim 
ve öğretim olan Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinin milletimize 
sağlık hizmeti sunmada gösterdikleri azami gayret ve kararlılık her türlü övgünün 
üstündedir. Bu fakültelerde okuyan öğrencilerimize de gelecek yıllara kendilerini 
hazırlamak için büyük görevler düşmektedir. 

 

Çeşitli Yatırımlar ve Diğer Faaliyetler: 

Üniversitemizin 1984 yılı yatırım programında bulunan çeşitli fakültelere 
ait 920 milyon 500 bin TL. lik yatırım yıl içinde ikmal edilerek gerçekleştirilmiştir. 
1985 yatının programında bulunan işlere ait 19 ihale yapılmıştır. Bunlardan birkaç 
Örnek verilebilir: 

Elmadağ'da bulunan  "Ruh ve Beden Sağlığı Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi" binalarının kaba inşaatı tamamlanmıştır. Binanın 1985 yılında hizmete 
açılması için çalışılmaktadır. 

Üniversite Spor Salonu ihale edilmiş, Karabük çelik konstrüksiyon tipi 
salonun kaba inşaatı bitirilmiştir. Yeni ihale ile bu dönem hizmete açılmasına 
çalışılmaktadır. 

Side'de Öğrencilerimizin tatil aylarında ve boş zamanlarını değerlendirmek 
amacıyla kurulacak olan Rekreasyon Merkezinin ihalesi yapılmış ve yer teslimi ile 
işe başlanılmıştır. 

Veteriner Fakültesinin İstanbul yolu üzerindeki Araştırma ve Uygulama 
Çiftliği ile Ziraat Fakültesinin Haymana Araştırma ve Uygulama  Çiftliğindeki 
inşaatlarına kesintisiz devam edilmektedir. 

Tıp Fakültesinin Kardiyoloji Merkezi inşaatının A Blok ince işleri 
tamamlanmıştır. B ve C Blokların kaba inşaatı da planlanan programa göre bitirilmiş 
olacaktır. 

Çankırı Meslek Yüksekokulu'nun Öğrenci sosyal tesisleri inşaatı ihaleye 
çıkarılmış, Ağustos ayı içinde yer teslimi yapılarak programı içinde ikmali için 
çalışmalar başlatılmıştır. 

Kastamonu Meslek Yüksekokulu'nun 545 bin M2 kampus arazisi üzerinde 
eğitim tesislerinin inşaatı, dışardan sağlanan kaynaklarla devam etmektedir, 1 Kasım 
1985'de tamamlanacaktır. Ayrıca, öğrenci sosyal tesisleri inşaatı ihale edilmiş olup 
yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 

Özetlemeye çalıştığım bu yatırım programı dışında önümüzdeki yıllara sari 
işler de yıllık tahsisatları doğrultusunda süratle ikmal edilmektedir. 

 

Yabancı Üniversitelerle İşbirliği Çalışmaları: 

Üniversitemiz Araştırma Fonu ile ilgili olarak verilen bilgilerde dikkati 
çektiği üzere kısa süre içinde teklif edilen 112 araştırma projesinin maliyetine göre, 
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bir araştırma, ortalama beş milyon liraya mal olmaktadır. Bu durum modern çağın 
gelişen bilim ve teknolojisine ayak uydurmanın mali portresinin bütçe 
imkânlarımızın çok üstüne çıktığını açıkça göstermekte, Üniversitemizin çeşitli 
yabancı üniversite ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmasını zorunlu kılmaktadır. 
Böyle bir işbirliği bilgi alış verişine imkân sağlamakta, yurt dışındaki üniversitelerle 
dostluk bağlarını güçlendirmektedir. 

Üniversitemizin hâlen yürütmekte olduğu   işbirliği  çalışmalarına şu  
örnekler verilebilir: 

Ankara Üniversitesi ile Zagreb Üniversitesi arasında 1981 yılında yapılan 
işbirliği anlaşması uyarınca hazırlanan program 1984 yılına kadar kısmen 
gerçekleştirilebilmiştir. Bu yıl içinde Zagreb Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarihî 
Bilimler Merkezi ile arkeoloji, tarih ve sanat tarihi gibi konularda işbirliği yapılması 
da prensip olarak kabul edilmiştir. 

Türk Alman işbirliği çerçevesi içinde Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ile 
Hannover Veteriner Yüksekokulu arasında yürütülmekte olan Karşılıklı Araştırma 
Anlaşması bu yıl da yoğun bir şekilde devam ettirilmiştir. Hazırlanan yeni projeler 
ise Ekim ayında Ankara'da yapılacak ortak toplantıda değerlendirilecektir. Ayrıca 
Ankara ve Edinburg Veteriner Fakülteleri arasında planlanan işbirliği programının 
da son aşamasına gelinmiştir. 

Arnavutluk Tirana "Enver Hoxha" Üniversitesi’nin Ankara Üniversitesi ile 
işbirliği hususunda yaptığı teklif üzerine başlatılan görüşmeler sonunda, 1985 
Haziran ayı içinde Üniversitemizden Tiran’a giden bir heyet iki üniversite arasındaki 
işbirliği anlaşmasına son şeklini vererek bu akademik yıl içinde başlatılmak üzere 
düzenlenen anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. 

Türk- Alman   Teknik   işbirliği   Anlaşması   uyarınca başlatılan araştırma 
projeleri çalışmaları Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ile Göttingen Üniversitesi 
arasında devam ettirilmiştir. 

Üniversitemiz ile Bağdat Üniversitesi arasında 1984'de başlatılan kültürel 
ve bilimsel değişim programı hızla geliştirilmektedir. 

Glasgow Üniversitesi Tıp ve Veteriner Fakülteleri öğretim üyeleri arasında 
karşılıklı ziyaret ve konferanslar tertip edilmiştir. 

A. B. D. Enformasyon Ajansı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu, 
Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Georgetown Üniversitesi arasındaki 
işbirliği Projesini desteklenmeye layık bulmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanlığının koordinatörlüğünde yürütülecek olan bu projeye göre öğretim 
elemanları mübadele programına fiilen 31 Aralık 1984’de başlanmıştır. 
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Sayın Davetliler, 

Bir Üniversitenin görevi yalnız eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme 
değildir. Öğrencilerine insan sevgisini yerleştirmek, onların kalbine millî birlik ve 
beraberlik ruhunu aşılamak, her zaman ve her yerde vatan ve milletlerine sahip 
çıkmalarını öğretmek, iç ve dış düşmanlara karşı onları uyanık ve kararlı tutabilmek, 
bu suretle Üniversite gençliğini Atatürk'ün istediği gençlik olarak yetiştirmek, en 
önemli görevleri arasındadır. 

Sizleri II. Dünya Savaşının sonlarına götürmek ve bazı ibret verici olaylar 
konusunda hafızalarınızı tazelemek istiyorum: 

Savaşın bitmesine az kalmış, Almanya çökmek üzeredir. Müttefikler 
Yalta'da toplanır, Stalin'in mimarlığını yaptığı plân içinde Doğu Avrupa ülkelerinin 
geleceği görüşülür. Stalin, savaş sonundu her ülkenin serbest ve "demokratik" 
seçimlerle dilediği yönetim sistemini kurmalarından yana olduğunu söyler. Bu 
sözleri dış görünüşleriyle değerlendiren Churchill ve Roosevelt, teklifi kabul ederler. 
Ama bilmezler ki bu ülkelerde sayılan, % 5 veya % 10'u geçmeyen komünistler, 
kendileri ne has metodlarla terör, tehdit ve baskı kullanarak halkı sindirecek ve 
iktidarı ele geçireceklerdir. Nitekim böyle olur. önce üç Baltık ülkesi, Lituanya, 
Lettonya ve Estonya Ruslar tarafından işgal edilir; sonra, Doğu Avrupa ülkeleri, 
doğrudan Rusya'ya bağlı ve onun talimatından çıkmayacak birer uydu devletler 
haline getirilir. Bu devletlerin adına ''Demokratik Halk Cumhuriyeti" gibi gerçeği 
hiç de yansıtmayan isimler verilir. Aslında bunların hepsi Moskova'ya bağlıdır, iç ve 
dış siyasetini onun talimatına göre düzenlemek ve yürütmek zorundadır. Halkın 
hürriyeti yoktur. Halk, sürekli kontrol altında tutulur. Böylece nüfusun %5 veya% 
10'unun kendi şahsi çıkarları için istediği, fakat halkın % 90-95'inin nefret ettiği bir 
sistem "Gerçek Demokratik idare" adı altında tam 40 seneden beri sürüp 
gitmektedir. İnsan haysiyetine, insan yaradılışına ters düşen komünizm bir kere 
girdiği ülkeden bir daha çıkmamaktadır. Macaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya 
ve Polonya bunu denemişler, genç-ihtiyar ellerine geçirdikleri her şeyle mücadele 
vermişler, fakat hiçbir başarı sağlayamadan Moskova'nın tankları altında 
ezilmişlerdir. Kırılmayan bu çember, daha 1950'lerde bizzat Churchill tarafından 
"Demirperde" olarak adlandırılmıştır. Bu çemberin içine düşenler için artık kurtuluş 
yoktur. Vatandaş, hayatının sonuna kadar her türlü hürriyetten yoksun, devletin bir 
aleti gibi, yarı aç, yarı tok yaşamak zorundadır. Bugün Bulgaristan'a gidip görün, 
milyonlarca insan senelerden beri gülmeyi unutmuşlardır; sizi, hangi milletten 
olursanız olun, bir düşman gibi karşılarlar. Çünkü yasamaktan nefret eden 
insanlardır. 

Ne yazık ki o tarihte Roosevelt ve Churchill’in göremedikleri gerçeği, 
aradan 40 yıl geçmiş olmasına ve bu süre içinde o gerçeklerin bir milyon kere su 
yüzüne çıkmış bulunmasına rağmen, hâlâ göremeyen gafiller vardır; bunlar şu anda 
aramızda yaşamaktadır. Bunlar için komünizmin gerçek yüzünü açıklayanlar 
suçludur, faşisttir. Onlar için vatanını, milletini sevmek suçtur; İstiklâl Marşından 
hoşlanmazlar; masum Mehmetçiğe silah sıkarken vicdanları asla ürpermez, çünkü 
onlar vicdansızdır, Allahsızdır. Hepsinin masum ve temiz olduğuna bütün kalbimle 
inandığım gençlerimize hitap ediyorum. Hayat şartlarının gün geçtikçe zorlaştığı bir 
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dünyada yaşıyoruz. Bana inanın, yine en mutlu ve en müreffeh ülkelerden birisi 
Türkiye'dir. Çünkü bu ülkede insan haysiyetine ve insan hürriyetine değer verilir; 
eşsiz bir vatanı, verimli toprakları vardır. Her vatandaş dilediği yerde oturmak, 
dilediği işi yapmak hürriyetine sahiptir; buna kimse mani olamaz. Türk 
Anayasasının getirdiği hak ve hürriyetler dünyanın her ülkesiyle kıyaslanabilir. Bizi 
bölmek, bizi parçalamak, bizi içimizden çökertmek isteyen, hainlerin "gerçek 
demokratik sistem", "halk idaresi", "gerçek bağımsızlık ve özgürlük" gibi kasıtlı ve 
uydurma sloganlarına aldanmayınız. Çünkü bu sloganların altında yatan tek şey, 
Türkiye'yi yukarda bahsettiğim komünist çemberinin içine almaktır. O çemberin 
içinde 40 yıldır kıvranan, inim inim inleyen milletleri görünüz ve tetkik ediniz. 
Hangisi hayatından memnun, hangisi mutludur? Gözünüzü Afganistan'dan 
ayırmayınız. Dünya milletlerinin maalesef kendi kaderine terk ettiği bu ülke, 
yıllardan beri çarpışıyor, kan döküyor, ve esarete boyun eğmiyor. O çembere 
girmemek için ölmeyi tercih ediyor. Görünüz Afganistan'ın başına gelenleri. Çünkü 
Türkiye'nin bir gün başına getirilmek istenen de aynı şeydir. 1968'den 1980'e kadar 
12 yıl süren anarşi döneminin sayısız ibret sahnelerini sergilediğini düşünerek, Türk 
gençliğinin aldatılamayacağına, bu ümidi besleyenlerin er geç hüsrana 
uğrayacaklarına bütün kalbimle inanıyorum. 

Yeni eğitim-öğretim yılımızın gençlerimize, ailelerine ve bütün milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, bütün öğrencilerimize üstün başarılar 
dilerim. 

Sözlerime son verirken, siz muhterem davetlilerimize bu mutlu günümüzde 
bizlere şeref verdiğiniz için tekrar şükranlarımı ifade eder hepinize saygılar sunarım. 
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1986-1987 EĞİTİM - ÖĞRETİM  YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

            1 Ekim 1986 
 

Üniversitemizde bugün 1986-1987 ders yılı başlamaktadır. Bu münasebetle 
tertip ettiğimiz törene, davetimizi kabul buyurarak teşrif ettiğiniz için, hepinize ayrı 
ayrı teşekkürlerimi sunarım. 

 

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk üniversite olan Ankara 
Üniversitesi, geçen Haziran ayında 40. kuruluş yılını tamamlamış bulunmaktadır. Bu 
Üniversiteden beklenilen şunlardı: 

Ankara Üniversitesi Başkent'i tamamlayan bir simge olacak, 

Yıllarca ihmal edilmiş Anadolu'ya ilim ve hizmet yayacak, memleket 
evlatlarına kucak açacak, 

Memlekette başlayan hukuk inkılâbının gerektirdiği bilgi ve anlayışa sahip 
bir hukukçu nesil ve modern yönetimi öğrenip uygulayacak devlet ve siyaset 
adamları yetiştirecek, 

Millî kültürümüzün esas temelleri olan dil ve tarihimizi bilimsel metotlarla 
inceleyip İlim dünyasına sunacak, 

Müsbet ilimler cephesini tamamlayacak, 

Memleketin sağlık davasına ve sosyal problemlerine çözüm getirecek, 

Tarım ve hayvancılığı geliştirecek, modern bilim ve teknolojiyi işleyip 
üretime aktarabilecek gençler yetiştirecek. 

Şu hususu önemle belirtmek isterim ki, büyük önder Atatürk'ün isteği ve 
planları doğrultusunda, o tarihe kadar ihmal edilmiş olan Anadolu'ya öncelikle ilim 
ve hizmet götürmek üzere kurulan Üniversitemiz, yıllar boyu büyük bir gayretle 
çalışmış, muhtelif fakültelerden binlerce mezun vermiş, sayısız ilim adamları 
yetiştirmiştir. Bu 40 sene içerisinde, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleriyle 
mezun ettiğimiz öğrencilerin sayısı 85.815'dir. Bu mezunlarımız kamu 
kuruluşlarında veya özel sektörde görev almışlardır. Eğitimlerini yüksek lisans ve 
doktora seviyesinde tamamlayanlar hem Ankara Üniversitesine, hem de son 40 yıl 
içinde kurulan fakülte ve üniversitelere öğretim üyesi olarak intisap etmişlerdir. Bu 
arada Ankara Üniversitesi diğer fakülte ve üniversitelerin kurulmasına da yardımcı 
olmuştur. Meselâ, Türkiye'de kurulan hemen bütün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, 
Tıp Fakültelerinin çoğu, İlahiyat Fakülteleri, pek çok Hukuk Fakültesi 
Üniversitemizin emeğiyle kurulmuş ve gelişmiştir. 

Türkiye'nin yurt İçindeki kaymakam, vali ve maliyeci gibi idarecileri, yurt 
dışındaki temsilcileri, büyük ölçüde Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerimiz 
tarafından karşılanmıştır. Bugün hangi il ve ilçemize gidilse pek çok mezun 
öğrencimize rastlamamız mümkündür. 
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Ziraat ve Veteriner Fakültelerimiz toplam 12.500 mezun vererek 
Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanlarında gelişmesine, ihraç ettiğimiz ürünlerin 
artmasına ve daha kaliteli hale gelmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. 

Fakültelerimizin çoğu, yaptıkları bilimsel araştırmalar yanında, Batının 
derlediği veya keşfettiği bilgileri de ülkemize getirerek yayınlamışlar ve 
öğrencilerine aktarmışlardır. Bunun yanında, özellikle Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültemiz, bugün mevcut olan bilgileri bizzat üretmiş ve dünya memleketlerine 
sunmuştur. Meselâ, “Avrupa'da Macaristan'dan, Doğu Asya'da Vladivostok'a kadar 
uzanan ve Türklerin asırlar boyu yerleşme merkezlerini teşkil eden ülkelerin tarihi, 
medeniyetleri, dilleri, kültürleri ve arkeolojileri incelenmiş, karanlık noktalar 
aydınlatılmış, binlerce yıllık geçmiş, gün ışığına çıkartılmıştır. " Bilimsel değerleri 
yanında Türk Milletinin varlığını ve benliğini sonsuza dek koruyabilmesi için bu 
bilimsel çalışmaların ne büyük değerler taşıdığını takdir edersiniz. 

Sizlere geçen ders yılının akademik faaliyetlerini ve bazı istatistik bilgileri 
özet halinde sunmak istiyorum: 

1985-1986 ders yılında 11 Fakülte, 6 Yüksekokul ve 5 Enstitü halinde 
çalıştık. Bu dönemde 8281 öğrencinin kaydı yapılmış olup, bu sayı mevcut 27 
üniversitemiz içerisinde en yüksek kontenjanı teşkil etmiştir. Toplam öğrenci 
sayımız 38.000'e yükselmiştir. Öğrencilerimizin başarı oranları Yükseköğretim 
Kurulunun tesbît ettiği esaslara göre bilgisayarla hesaplanmış ve Üniversite 
genelinde ortalama başarı oranı yüzde 70'i aşmıştır.  

Bazı öğretim birimlerinin bütünleme sınavları sonuçlanmamakla beraber 
Eylül ayı itibariyle Üniversitemizden 2000'e yakın öğrenci mezun olmuştur. . 

Lisansüstü eğitimin yapıldığı  enstitülerimizde 235 yüksek lisans ve 93 
doktora çalışması  tamamlanmıştır. Bu enstitülerde halen 760 yüksek lisans ve 698 
doktora çalışması  devam etmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu yıl ilk defa 
"İletişim" dalında yüksek lisans programı açılmış ve 20 kontenjan ayrılmıştır. 

Geçtiğimiz eğitim-öğretîm yılında naklen veya yeniden tayin yoluyla 
Üniversitemize 20 öğretim üyesi ve 263 öğretim yardımcısı atanmış, 24 öğretim 
elemanımız emekliye ayrılmış, 9 öğretim üyemiz vefat etmiş, toplam 55 öğretim 
elemanımız da başka üniversitelere naklen geçmişlerdir. Vefat eden Öğretim 
Üyelerimiz Prof. Dr. Sedat Kansu, Prof. Dr. Burhan Gündoğan, Prof. Dr. Ali Rıza 
Çelik, Prof. Dr. Zafer Paykoç, Prof. Dr. Kudret Ayiter, Prof. Dr. Lamia Kerman, 
Prof. Dr. Turan Oğuz, Prof. Dr. Cevat Gürsoy ile Doç. Dr. Cumhur Kerimoğlu' na 
Üniversitemize hayat boyu verdikleri üstün hizmetlerden dolayı ebediyen 
minnettarız. Aramızdan ayrılan akademik ve idarî personelimize Allah’tan rahmet, 
emekli meslektaşlarıma sağlıklı bir hayat, camiamıza katılan ve diğer üniversitelere 
geçen değerli öğretim elemanı arkadaşlarıma başarılar dilerim. 

Eylül 1986 İtibariyle Üniversitemizde 868 Öğretim üyesi ve 1227 öğretim 
yardımcısı olmak üzere toplam 2095 öğretim elemanı ile 4819 idarî ve teknik 
personel bulunmaktadır. 
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Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınav sonuçlarına göre 1986-1987eğitim-
öğretim yılı için Ankara Üniversitesi'ne Ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 6557 
Öğrenci kaydolmuştur. Bu yıl ilk defa olarak Üniversitemize bağlı tüm fakülte ve 
yüksekokulların kayıt işlemleri bir merkezde yapılmıştır. Böylece, özellikle Ankara 
dışından gelen binlerce öğrencinin, kayıt işlemlerini kısa zamanda ve düzen içinde 
tamamlamaları sağlanmıştır. 

Bundan 18 ay önce hizmete açtığımız İbni Sina Hastanesi, Orta Doğu ve 
Balkanların en modern sağlık kuruluşlarından biri olarak halkımıza sağlık hizmetleri 
vermektedir. Tıp Fakültesi Öğrencilerimiz burada eğitim görmekte, uzman 
hekimlerimiz yetişmektedir. 39.000 m2 lik bir alan üzerinde kurulu bu hastanemizle 
birlikte Cebeci Tıp Fakültesi Hastanemiz de hizmet görmekte, böylece yatak 
kapasitemiz 2600'e ulaşmış bulunmaktadır. İbni Sina Hastanesinde aynı kat üzerinde 
kurulu 16 ameliyathanede 22 ameliyat masası, günün 24 saatinde hizmet 
vermektedir. Bir sene içerisinde polikliniklerde 148550 hasta muayene edilmiş, 
bunlardan 20933'ü hastaneye yatırılarak tedavi görmüştür. Büyük, orta ve küçük 
ameliyat olarak 15011 hasta tedavi edilmiştir. Buna rağmen müracaatlar ve 
yığılmalar zaman zaman kapasitemizin üstüne çıkmakta, tıbbî tahlil laboratuvarları, 
röntgen, tomograf ve anjio gibi hizmetler zorlanmaktadır. Sadece İbni Sina 
Hastanemizde röntgen tetkiki için başvuran ve filmleri çekilen hasta sayısı 
29380'dir. Türkiye çapında sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve rasyonel hale 
getirilmesi, vatandaşlarımızın İstanbul, Ankara İzmir gibi büyük şehirlerdeki 
hastanelere hücum etmelerinin önlenmesi en içten temennimizdir. 

Sekiz yıllık ömrüne rağmen 12 yıl süreyle Göz Bankamızda kullanılan lazer 
cihazının artık kullanılamaz hale gelmesi ve parçalarının bulunamaması üzerine 
sağladığımız bir yardımla yeni bir argon lazer cihazı ithal edilmiş ve göz kliniğimize 
monte edilmiştir. Bu cihaz iki aydan beri hizmet vermektedir. Ayrıca, bir argon-
kripton lazer cihazının da ihalesi yapılmış olup, bu aletin de yılbaşından Önce 
gelmesi ve kliniğimize monte edilmesi beklenmektedir. 

Diş Hekimliği Fakülte binamızda önemli tadilat yapılarak yeni hizmet 
servisleri kurulmuş, kapasite önemli ölçüde artırılmıştır. Bunun sonucunda tetkik ve 
tedavi hizmeti verilen toplam hasta sayısı %431'e ulaşmıştır. Önceki yıllarda olduğu 
gibi 1985-1986 döneminde de, ekipler halinde Ankara'daki ilk ve ortaokullarda ağız 
ve diş sağlığı açısından taramalar yapılmış ve bu konuda çeşitli konferanslar 
verilmiştir. 

Bu yıl içerisinde Üniversitemizde "Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi" kurulmuştur. Müstakil bir binada faaliyete geçen bu merkezde 23 uzman 
ilim adamımız çalışacaktır. Merkezin kuruluş amaçları şu şekilde özetlenebilir: 

Anayasal düzeni koruyucu, millî birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk 
Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda millî kültür, 
ülkü ve değerler etrafında bütünleştirici, şuurlaşmayı gerçekleştirecek inceleme ve 
araştırmalar yapmak, 
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Millî güç unsurlarının korunması, geliştirilmesi, kuvvetlendirilmesi için 
gereken hususları tesbit etmek, bunlar hakkında bilimsel araştırma ve incelemelerde 
bulunmak, 

Türklüğün, Türk Milletinin, Türk Vatanının ve Türk Devletinin geleceğini 
ilgilendiren konularda ve özellikle millî hedeflerin tesbitinde bilimsel inceleme ve 
araştırmalar yapmak, 

Bu amaçların gerçekleştirilmesinde: 

Atatürkçü düşünce doğrultusundan ayrılmamak, 

Tarihî araştırma, inceleme, yorumlama ve yazmada bütünlükten 
ayrılmamak, 

Bilimin ve tekniğin çağdaş yöntem ve imkânlarını sürekli olarak izlemek, 
çalışma, hizmet ve faaliyetlerde en son yöntem ve teknolojileri kullanmak, yeni 
yöntem ve teknolojiler meydana getirmek, uygulamak, 

Çalışma konu ve alanlarında sürekli olarak bilgi üretmek, çağdaş yorum ve 
seçeneklere açık olmak, 

Türk dilini kendi öz kök ve kaynaklarını bozmadan, çağdaş medeniyetin ve 
düşüncenin, bilimin ve tekniğin bütün incelik ve unsurları ile ifadesine imkan 
verecek şekilde kullanmak, her çeşit ifratlardan kaçınarak yazmada ve konuşmada 
Türkçe'nin gramer kurallarına ve özelliklerine özen göstermek, ilkelerine bağlı 
kalınması esas alınmıştır. 

Bu merkezin yakında başlayacağı yayın faaliyetleri, tertip edeceği seminer 
ve konferanslarla, yurt içinde ve yurt dışında Atatürk'ün daha yakından tanıtılması 
ve daha çok sevdirilmesi hedef alınmaktadır. Atatürk ilkelerinin yalnız Türkler için 
değil bütün dünya milletleri için de aynı ölçüde geçerlilik taşıdığı, insanları 
mutluluğa, barış ve kardeşliğe götürecek tek yol olduğu ispat edilecektir. Bu suretle 
yabancı-ideolojilerin, yapılan propagandalarla geçerliliğini kaybedeceğine, itibarını 
yitireceğine, bunların yerini Atatürk ilkelerinin alacağına inanıyoruz. 

Bu arada Türk İnkılâp Tarihi Enstitümüzün, bu merkezden tamamen 
bağımsız olarak 38 000 öğrencimize inkılâp Tarihi dersleri verdiğini, halen 35 
Öğretim üyesi ile, 227 öğrenciye yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptırmakta 
olduğunu bilhassa belirtmek isterim. 

Ankara Üniversitesi bünyesinde, iki yıl önce bilimsel metotlarla ve modern 
dil laboratuvarları yardımıyla yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla kısa adı 
TÖMER olan Türkçe Öğretim Merkezi'ni kurmuştuk. Geçen yıl açış konuşmamda 
bu merkezin kuruluş amacını, çalışmalarını, sonuçları ve gelecek için 
düşündüklerimizi Özetlemeye çalışmıştım. Konunun önemini dikkate alarak bazı 
açıklamaları yapmayı faydalı buluyorum: 

İki yıl önce kurulan TÖMER, geçtiğimiz dönemde büyük gelişmeler 
göstermiştir. Daha önce Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi içinde faaliyet gösteren bu 
kuruluşa artan talep üzerine Tıp Fakültemiz Morfoloji binasında yeni bir şube 
eklenmiş, bu da yetersiz kalınca 1986 Ağustos ayı içinde Eğitim Bilimleri 



 300 

Fakültemiz binaları İçinde kurulan modern dil laboratuvarlarına ve diğer eğitim 
ünitelerine taşınmıştır. Böylece TÖMER, bu yıl video, renkli TV ve dinleme 
cihazları ile donatılmış, 10-15 kişilik sınıflarda eğitim yapılarak, uluslararası dil 
öğretimi standartlarına uyulmuştur. 600 kişilik öğrenci kapasitesi 1200 öğrenciye 
hizmet verebilecek duruma getirilmiştir. Daha önce ilk iki cildi çıkartılmış olan 
"Türkçe öğreniyoruz" adlı kitabın üçüncü cildi de yayınlanmış, dördüncüsü baskıya 
verilmiştir. Ayrıca, 11 dilde neşredilmiş anahtar kitaplara ek olarak ikinci ve üçüncü 
ciltlere ait 8 yeni kitap daha hazırlanmış, böylece anahtar kitaplar sayısı 23'e 
yükselmiştir. Yurt dışından dönen Türk işçilerimizin çocuklarına da Türkçe'yi 
öğretmek amacıyla Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 16-20 
Haziran 1986 tarihleri arasında 67 ilden gelen öğretmenlerin katıldığı bir seminer 
yapılmıştır. Ayrıca İsveç'ten gelen 20 kişilik bir öğretmen grubu, Türkçe'nin işçi 
çocuklarına öğretimi konusunda uygulamalı derslere katılmışlar ve metod üzerinde 
çalışmışlardır. Geçen yıl Almanya'daki Paderborn Üniversitesinden gelen grubun 
olumlu intibaları üzerine 26 Ağustos 1986 tarihlerinde Ankara'ya gelen ilgili 
Üniversitenin bir temsilcisi ile karşılıklı işbirliği anlaşmasına esas olacak görüşmeler 
yapılmıştır.TÖMER, ayrıca DAAD ile işbirliği yaparak İzmir'de yaz kursları 
düzenlemiş, Yugoslavya'dan gelen bir gruba da İstanbul'da bu hizmeti sunmuştur. 

Batı ülkelerinin dünyanın en uzak köşelerine kadar yayılmış kültür 
merkezleri bulunmasına rağmen, yakın zamana kadar Türkiye'nin böyle bir faaliyeti 
mevcut değildi. Kendi vatandaşlarımıza yabancı diller yoğun kampanyalarla 
öğretilmeye çalışılırken, Türkçe'nin yabancılara öğretimi konusu ihmal edilmişti, îki 
yıllık tecrübemiz göstermiştir ki, dilimizi öğrenmek isteyen yabancıların sayısı 
tahminlerin çok üstündedir. Türkçe'yi öğrenmek isteyenler ülkemizi ve kültürümüzü 
de tanımaktadırlar. Bu bakımdan TÖMER, Türk kültürünü yaymak üzere faaliyet 
gösteren önemli bir merkez haline gelmiş olup, Ankara Üniversitesi bu tarihî görevi 
yerine getirmekten şeref duymaktadır. 

Bu sene içerisinde gerçekleştirilen toplantılar, konferanslar, seminer ve 
sergilerden bazılarını sizlere özetlemek İstiyorum: 

Di1 ve Tarih-Coğrafya Fakültemizin 50. kuruluş yılı, 9 Ocak1986 tarihinde 
Türk Ocağı Salonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in huzurlarında bir 
törenle kutlandı. Bu törende Atatürk'ün Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini Türk 
Milletinin tarihini,  dilini  ve kültürünü bilimsel metodlarla inceleyecek, 
değerlendirecek, Türkçe ve yabancı dilde eserlerle dünyaya tanıtacak bir kuruluş" 
olarak kurduğu dile getirilerek, Fakültenin 50 yılda verdiği hizmetler, yaptığı 
çalışmalar ve yayınlar tanıtıldı. 

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Basın-Yayın Yüksekokulumuz tarafından 
26-27 Mayıs 1986 tarihlerinde Ankara'da "Türk Basınının Sorunları Sempozyumu" 
düzenlenmiştir. Bu Sempozyuma muhtelif üniversitelerden bilim adamları ve basın 
kuruluşlarımızdan temsilciler katılmışlardır. Sempozyuma sunulan tebliğler ile panel 
tartışmalarını ihtiva eden kitap Üniversitemizce bastırılmış olup, ilgililere 
dağıtılacaktır. Sempozyumun kapanışında Ankara Üniversitesinin bu tür toplantılara 
her zaman açık olduğu, işbirliği yapmağa kararlı bulunduğu, her türlü imkânlarını bu 
yolda yapılacak eğitim-araştırma ve incelemeler için kullanmayı görev saydığı 
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bildirilmiştir. Ayrıca, basın mensuplarına üniversite içinde bîr "Basın ve Yayın 
Araştırma-Uygulama Merkezi" kurulması, bu merkezin devamlı çalışmalar yapması, 
Rektörlükçe teklif edilmiş, gerekli yer ve ihtiyaçların Ankara üniversitesi tarafından 
karşılanabileceği bildirilmiştir. 

5 Kasım 1985 günü NATO Genel Sekreteri Lord Carrington, 
üniversitemizde NATO ittifakını ilgilendiren   hususlar  konusunda bir konferans 
vermiştir. 

Ülkemize ilk defa 1963 yılında gelen Japon İmparatoru Hirohito'nun 
kardeşi Altes Prens Takahito Mikasa'nın bu sene yaptıkları ziyaretleri vesilesiyle 
kendilerine Üniversitemizce Fahrî Doktorluk Payesi verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Prens Mikasa'ya tarih ve arkeoloji bilimine, Özellikle ülkemiz arkeoloji ve tarihine 
katkıları ve yakın ilgilerinden dolayı Üniversitemiz Senatosu tarafından tevcihi 
kararlaştırılan "Fahrî Edebiyat Doktoru" payesi, 10 Mayıs 1986 günü Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesinde yapılan akademik bîr törenle verilmiştir. Altes Prens 
konuşmalarında bu payeden şeref duyduklarını, bunu kendi şahsında Japon ulusuna 
verilmiş saydıklarını, bu olayın Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ve kültür 
ilişkilerinde, ileri bir adım teşkil edeceğini belirtmişlerdir. 

Çeşitli toplantılarda ısrarla belirttiğim gibi, Üniversitemiz uluslararası önem 
taşıyan millî davalarımız hususunda büyük hassasiyet göstermektedir. Kanunların bu 
konuda Üniversitelere verdiği görev ve yetkinin yanında, mensuplarımızın taşıdığı 
millî şuur, heyecan ve gurur, verdiğimiz karar ve faaliyetlerimizin temelini teşkil 
etmektedir. Ermeni terörü ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın çektiği acılar, 
bu inançla dile getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in yüksek 
huzurlarıyla şereflendirdikleri "Bulgaristan'da Türkler Semineri" 10 Nisan 1985 
günü yapılmış ve bu olay geçen seneki konuşmamda yer almıştı. Aradan bir yıl 
geçmesine rağmen, Bulgaristan'da yaşayan ve Türk olmaktan başka bir suçu 
bulunmayan masum ve muhterem soydaşlarımızın dramı bitmemiş, bunun üzerine 
Ankara Üniversitesi, Bulgaristan'da Türkler Semineri'nin ikincisini yapmak kararını 
almıştır. Seminerle birlikte Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Salonlarında 
"Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Kültürü Sergisi" düzenlenmiştir. Memleketimizin 
dört bir yanından göçmen yurttaşlarımızın sergilenmek üzere Üniversitemize 
verdikleri etnografik malzeme ve resimlerle, Devlet Arşivlerinden temin edilen 
belgelerin yer aldığı bu sergi ile, Türk varlığının ve kültürünün Bulgaristan'daki 
tarihsel derinliği gözler önüne serilmiştir. 20 Mart 1986 günü Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinde yapılan bu semineri ve sergiyi Başbakan Sayın Turgut Özal bizzat 
şereflendirmişlerdir. 

Üniversitemizin 40. yılını kutlama faaliyetlerinden bir kısmına daha tarih 
sırasıyla bu bölümde değinmek istiyorum: 

Yakın geçmişe kadar Türk ve dünya kamuoyunu en çok meşgul eden 
hadiselerden biri, her 76 yılda bir dünyamızı ziyaret eden Halley Kuyruklu 
Yıldızı'nın görünüşü olmuştur. Üniversitemiz Fen Fakültesinin Astronomi ve Uzay 
Bilimleri birimine bağlı Ahlatlıbel Rasathanesinde bulunan teleskoplarla bilim 
adamlarımız çalışmalar yapmışlardır. Ayrıca, bu ender olayın Ankara içi ve 
çevresinden, hatta yakın-uzak illerden gelen onbinlerce öğrenci ve vatandaşımız 
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tarafından izlenmesi temin edilmiştir. Haftalarca yoğun bir gayretle ve muntazam bir 
programla bu olayı kamuya mal eden Fen Fakültemizin yönetim birimine, ilgili 
öğretim elemanlarına ve ayrıca TRT ve basın mensuplarına huzurlarınızda teşekkürü 
borç biliyorum. 

Üniversitemizde her 10 Kasım'da Ulu Önder ATATÜRK'Ü anarken O'nun 
bir yönünü konu alan konuşmalar yapılmaktadır. Ölümünün 47. yılında, 10 Kasım 
1985 günü Rektörlük 100. yıl salonunda düzenlenen Anma Töreninde ünlü 
mimarlarımızdan Sayın Behruz Çinici uzun ve çok titiz bir inceleme sonu hazırladığı 
"Atatürk ve Mimari" konulu bir konferans vermiştir. Bu konuda araştırma 
yapacaklara ışık tutacak orijinallikte bilgi ve belgelerle sunulan ve büyük ilgiyle 
izlenen bu konferans için kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı bir kararla 1985 
yılı "Uluslararası Gençlik Yılı" olarak kabul edilmişti. Üniversitemizce hazırlanan 
program çerçevesinde 11 Aralık 1985 günü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 
"Türk Gençliğinin Toplumdaki Yeri, Beklenti ve Sorunları" konulu bir Panel 
yapıldı. Diğer üniversitelerimizden bilim adamlarının da katıldığı bu toplantının 
açılışında yaptığım konuşmada "Üniversite Çalışmalarında Esas Amacımız "Nedir?" 
sorusunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 4. maddesi ile 
cevaplamıştım. Bu maddenin hükümleri dün olduğu gibi bugün ve yarın da 
geçerlidir. Çünkü Atatürk milliyetçiliğinden, evrensel düşünce sistemine uzanan 
yolda giderek öğrenci yetiştirmeyi, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir 
ortağı haline gelmeyi, bilimsel araştırma yapmayı, bilgi üretmeyi ve onu yaymayı 
amaçlamaktadır. İyi niyet, gayret, fedakarlık gibi üstün hasletlerimizin varlığı ve 
elbirliğinden doğacak güçle bu amacı gerçekleştirmeye inanmalıyız. 

Yükseköğretim Kanunu ana ilkeleri İçinde eğitîm-öğretim süresince 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin zorunlu olarak verilmesi öngörülmüştür. 
Uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve yapılması gerekenleri tesbit etmek 
amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı "Atatürk İlkleri ve İnkılâp Tarihi 
Oryantasyon Semineri" düzenleme görevini Üniversitemiz Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsüne vermiş ve Seminer 3-7 Mart 1986 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Seminerin, bu derslerin amacına uygun olarak verilmesi konusunda çok faydalı 
olduğu, katılan öğretim üyeleri tarafından ifade edilmiştir. 

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından "8. Muhasebe Eğitimi 
Sempozyumu" düzenlenmiştir. Bodrum'da 30 Nisan 4 Mayıs 1986 tarihleri arasında 
yapılan bu Sempozyuma çeşitli Üniversitelerin konu ile ilgili öğretim üyeleri, 
uygulama alanında çalışan muhasebeciler, Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilileri 
ile ilgili Derneklerin temsilcileri katılmışlardır. 

Üniversitemiz gerçekten çok sınırlı imkânlar içerisinde, akademik ve İdarî 
personelin gayretleri ile aziz milletimizin fedakârlıklarına lâyık olmağa 
çalışmaktadır. Bütçe kanunu ile 1986'da Ankara Üniversitesine ayrılan toplam 
ödenek 18 milyar olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile bunun % 8'i düşürülmüştür. 
Üniversitemizde okuyan bir öğrencinin yıllık maliyeti, eğitim birimlerine göre 300 
bin lira ile bir milyon lira arasında değişmektedir. 
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Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi gereğince kurulan öğrenci harçları 
fonu, 1986 mali yılı bütçesinde bağlanmış, bugüne kadar tahsil edilebilen fon 
gelirleri, öğrencilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları ile sosyal tesislerin bakımı, 
onarımı veya yeniden yapılması gibi inşaat faaliyetlerine sarf olunmuştur. Cebeci 
kampusunda inşaatı tamamlanan Merkez Öğrenci Kafeteryası, çeşitli fakülte ve 
yüksek okullarımızda onarılan ve yeni ilâvelerle modern bîr duruma getirilen 
öğrenci kafeteryaları, Ankara'daki Vehbi Koç Öğrenci Yurdu ile Çankırı ve 
Kastamonu Meslek Yüksekokullarının öğrenci ve yurt tesislerinin onarım ve ikmal 
inşaatları, örnek olarak verilebilir. Ayrıca, 1986 yılı içinde bitirilmek kaydıyla 110 
milyon TL. ödenekle Kapalı Spor Salonu ikmal inşaatı, 25 milyon TL. ödenekle 
fakülte ve yüksekokullarımızın müsait yerlerine öğrenci açık hava spor saha ve 
tesisleri ihaleleri yapılmıştır. 

Hemen tüm öğrenci ailelerimizin büyük fedakarlıklarla okuttukları ve bize 
emanet ettikleri evlatlarını en iyi sağlık ve sosyal imkânlar içinde eğitip öğretmek 
için azami gayreti gösteriyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Daha sonra 
değineceğim gibi, bir yandan bu döneme yetiştirilmek üzere, diğer taraftan gelecek 
yılların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli hizmetler verebilecek yatırımlar, 
belli bir plan ve program içinde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazılarını söyle 
özetleyebilirim: 

Basın-Yayın İşleri: Bugün Üniversitemizde, yıllardan beri büyük 
fedakârlıklar karşılığı kazanılmış olan ve modern baskı imkanlarına sahip tesisler 
arasında yer alan bir matbaamız bulunmaktadır. Üniversitemizin çeşitli birimlerinin 
kendi imkânları ile hazırladıkları ders notları ve teksirler dışında, ders kitapları İle 
diğer yayınların hemen hemen tamamı bu müessesede bastırılmaktadır. "Ankara 
Üniversitesi Basımevi Döner Sermaye İşletmesi" olarak geçen dönemde ulaşılan 
sonuçları şöyle verebilirim: 194 kitap, forma sayısı 1760 ve matbu evrak sayısı 
404'ü bulan yaklaşık 100 milyon toplam tiraja ulaşan iş hacmi. Hızla gelişen 
teknoloji, kâğıt fiyatları ile matbaa malzemesindeki fiyat artışları vs. problemlere 
rağmen gerçekleştirilen bu tablo, küçümsenmeyen bîr başarı olarak nitelendirilebilir. 
Canla-başla çalışarak yüzümüzü güldüren bu müessesemizin yöneticilerine ve diğer 
elemanlarına Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. 

Üniversitemize bağlı eğitim-öğretim birimlerinde geçen dönem içinde 
toplam olarak 209 kitap, 52 teksir, 584 makale yayınlanmıştır. İlk sayısı Mayıs 
1985'de çıkarılan "Ankara Üniversitesinden Haberler" adlı bültenimizden de bu yıl 
içinde 6 nüsha yayınlanmıştır. Tüm üniversiteler ile basın-yayın kurum ve 
kuruluşlarına, ajanslara ve Anadolu basını dahil büyük şehirlerimizde çıkarılan 
gazetelere muntazam olarak dağıtılan bu bülten, Ankara Üniversitesi'nin her 
alandaki faaliyetlerini, resim ve yazıları İle doğru bilgilere dayanarak 
belgelediğinden, yayın hayatımıza katkısı yanında, ileride yapılacak incelemeler için 
de güvenilir bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır. 
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Bilimsel Toplantılar:  

Geçtiğimiz dönem içinde Rektörlük veya bağlı birimlerimiz tarafından 
birçok bilimsel toplantı yapılmıştır. Yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel 
toplantılara katılan üyelerimiz tarafından 280 tebliğ sunulmuştur. Ayrıca, 
"Yükseköğretim Öğrenci Eğitim Planı ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim 
Elemanı Yetiştirmek ve Oryantasyon Planı" uyarınca Ankara içinde ve dışında 
olmak üzere 5 açık oturum yapılmış ve 56 konferans verilmiştir. Daha Önce 
bahsedilenlerin dışında fakülte ve yüksekokullarımızın organizasyonu ile 
gerçekleştirilmiş olan diğer toplantılardan tarih sırasıyla şu örnekleri verebilirim: 

"1923 Lozan ve 1947 Paris Andlaşmaları ışığında Yunanistan'ın Ege 
Adalarını Silahlandırması Sorunu" konusunda Siyasal Bilgiler Fakültemiz tarafından 
Ankara'da bir Seminer düzenlenmiştir. Seminer 8 Ekim 1985 günü Rektörlük 100. 
Yıl salonunda yapılmış, iki açış konuşmasından sonra iki ayrı oturumda 5 tebliğ 
sunulmuştur. 

Ziraat Fakültemiz ile Koruma Tarım İlâçları A.Ş.'nin ortaklaşa 
düzenledikleri Pestisid Sempozyumu 23.10.1985 günü Ankara'da yapılmıştır. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşunun (9 Ocak 1936) 50. 
yıldönümünü kutlama programı içinde "Üniversitelerde Yabancı Dil Eğitiminin 
Önemi" konulu bir panel yapılmıştır. 

Bilim adamlarımızdan eğitimci İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun doğumunun. 
100. yılı münasebetiyle 28 Şubat 1986 günü Eğitim Bilimleri Fakültesinde bir 
seminer yapılmıştır. 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ile TÜBİTAK, Çukurova ve Ege 
Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri'nin işbirliği sonucu düzenlenen "Türkiye Peyzajının 
Planlama ve Korunmasının Güncel Sorunları" konulu bilimsel toplantı 6-10 Nisan 
1986, tarihleri arasında Adana'da yapılmıştır. 

Ziraat Fakültemiz ile Türkiye Odalar Birliği ve Gıda Tek. Derneği 
tarafından ortaklaşa düzenlenen "Gıda Kongresi" 16-18 Nisan 1986 tarihlerinde 
Ankara'da yapılmış ve Kongreye 22 tebliğ sunulmuştur. 

Tıp Fakültemizin "Kardiyoloji Araştırma Merkezi" tarafından düzenlenen 
"Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi Kursu" 15-17 Mayıs 1986 tarihlerinde 
"Yasemin Kalp Vakfı"nın desteğinde yapılmıştır. Hacettepe, Gazi ve Anadolu 
Üniversitelerinin Tıp Fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nin bilim adamlarının tebliğleri ile katıldığı kursun sonunda İbn-î Sina 
Hastanesinde düzenlenen törenle kursiyerlere birer sertifika verilmiştir. 

Ziraat Fakültemizin Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Hacettepe 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü île işbirliği sonucu Ankara'da 21 Mayıs 
1986 günü “I. Okul Sütü Sempozyumu” yapılmış ve sunulan 4 tebliğ üzerinde 
tartışılmıştır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Karadeniz Üniversitesinin işbirliği ile 29-30 
Mayıs 1986 tarihleri arasında Trabzon'da "14. İskân ve Şehircilik Haftası 
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Konferansları" tertip edilmiştir. "Türkiye'de İmar Planlama Mevzuatı ve 
Uygulaması" konusunun ele alındığı bu toplantıya 9 tebliğ sunulmuş, bir de panel 
düzenlenmiştir. 

 "Ernst Reuter'i Anma Toplantısı"; Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2-3 
Haziran 1986 günlerinde yapılan bu toplantıya Almanya'dan gelen konuklar da 
katılmıştır. Sunulan 6 tebliğ ile Ernst Reuter'in bilimsel yönü, Türk ilim hayatına ve 
Üniversitemize katkıları dile getirilmiştir. 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 18 Haziran 1986 günü 
"Ağız Kanserlerinde Teşhis ve Tedavi" konulu bîr panel düzenlenmiş, ayrıca 17-30 
Haziran 1986 tarihleri arasında 16 adet seri konferanslar verilmiştir. 

Ziraat Fakültemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile 
müştereken organize edildiği "Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu" 8-13 Temmuz 
1986 tarihleri arasında Lefkoşe'de yapılmış ve bu toplantıya 10 tebliğ sunulmuştur. 

Ankara Üniversitesinin 40. yılı, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 30. yılı 
kutlamaları çerçevesinde yapılan işbirliği sonucu 15-17 Eylül 1986 tarihleri arasında 
Ankara'da bir "İstatistik Sempozyumu" düzenlenmiştir. Bu toplantının 
Üniversitemiz adına organizasyonunu Fen Fakültemiz yapmış, toplantıda 40 tebliğ 
sunulmuştur. 

"Kimya-86 III.. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu" 17-20 Eylül 
1986 tarihleri arasında Fen Fakültemiz tarafından organize edilmiştir. Bu toplantıya 
300 tebliğ sunulmuş olup, şimdiye kadar Fen Fakültemizde gerçekleştirilen en geniş 
kapsamlı Sempozyum olduğu ifade edilmektedir. 

"Astronomi ve Uzay Bilimleri Sempozyumu" yine Fen Fakültemiz 
tarafından 24-26 1986 Eylül tarihleri arasında düzenlenmiş olup, bu toplantıya da 35 
tebliğ sunulmuştur. 

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı ile müştereken 19-20 Eylül 1986 
tarihleri arasında Söğüt'te tertip edilen 1. Milletlerarası Osmanlı Tarihi 
Sempozyumuna 13 Öğretim üyemiz katılmış ve 32 tebliğ sunulmuştur. 

 

Bilimsel Araştırmalar:  

Bilimsel araştırmaları finanse etmek üzere 2547 sayılı kanunla kurulan 
"Araştırma Fonu"ndan yararlanmaktayız. Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 
19.11.1984 tarihli kararı ile oluşturulan "Araştırma Fonu Yönetim Kurulu" 
çalışmalarına hemen başlamıştı. 1985 yılı içinde Fon Yönetim kurulu'na çeşitli 
birimlerimizden gönderilen 92 araştırma projesinin maliyeti 435 milyona 
yaklaşmıştı. Sınırlı bütçe imkânları içinde 100 milyona ulaşan maliyeti ile ancak 54 
proje desteklenebilmişti. 1986 yılında ise teklif edilen proje adedi 159'a çıkmış ve 
bunların maliyeti 690 milyonu aşmıştır. Bu projelerin de 339 milyon ile ancak 115 
adedini desteklemek mümkün olabilmiştir. Araştırma projelerindeki artış, bilimsel 
heyecan ve isteğin bir göstergesi olarak memnuniyet verirken, bunların maliyet 
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bedelinin ancak yarısının karşılanabilmesi üzücüdür. Bilindiği gibi Batıda, devlete 
destek olan, hatta ondan ötede bilimsel araştırmalara kaynak sağlayan bir Özel 
teşebbüs yarışı vardır. Ülkemizde maalesef bu nevi desteklerden mahrum kalıyoruz. 

3 Eylül 1986'da yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname 
ile "Araştırma Fonu" kaynakları zenginleştirilmekte, meselâ, döner sermaye 
gelirlerinin % 20'si bu Fona aktarılmaktadır. Üniversitemizin bu uygulama sonucu 
gelecek yıl en az 500 milyon TL.'nı, araştırma projelerini desteklemek üzere 
kullanabileceğini tahmin ediyoruz. Üniversitemizde araştırma faaliyetleri şüphesiz 
bu projelerle sınırlı değildir. Enstitülerimizde yüksek lisans ve doktora yapan 
öğrencilerimizin pek çoğu, öğretim üyelerimiz ve yardımcıları, fakültelerin kendi 
imkânlarından yararlanarak araştırma yapmaktadırlar. Ziraat Fakültesi Çiftliği, 
Veteriner Fakültesi Çiftliği, Çifteler Balık Üretim ve Araştırma Merkezi, 
Hastanelerimiz ve pek çok laboratuvarımız araştırma ve geliştirmeler İçin sürekli 
kullanılmaktadır. 

Bilgi Sağlama ve İşleme Konusu: Çağımızda insanoğlunun bilgi edinme 
ihtiyacı giderek bir ihtirasa dönmektedir. Yirmi yıl önce ileri düzeyde gelişmiş 
ülkelerde bilgi depoları her 16 yılda bir misli artarken, bu süre bugün 7-8 yıla 
İnmiştir. Böylesine hızla gelişen bir bilgi ortamında ona ulaşmak ve değerlendirmek 
de ancak çağdaş teknoloji ile mümkün olmaktadır. Kısaca "bilgisayar" kullanımı 
üniversiteler, araştırma merkezleri gibi İlmî kurumlar için vazgeçilmez bir zaruret 
haline gelmiştir. Mayıs 1984'de Rektörlük bünyesinde kurulan "Bilgi İşlem 
Merkezi"nin çalışmaları ile Rektörlük binamızda bir bilgisayar merkezi 
düzenlenmiştir. Tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış, Amerika'dan henüz ithal 
edilen bilgisayar ünitelerinin montajı ikmâl edilmiştir. Çok yakında faaliyete 
geçecek bu merkezde öğrenci İşlerinden, bilimsel araştırmalara kadar, bütün 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. Daha sonra tüm birimlerimizi müstakil terminallerle 
ana bilgisayara bağlamayı düşünüyoruz. Halen birimlerimizde 40 kadar mikro 
bilgisayar da kullanılmaktadır. 

Üniversitemize bağlı Kastamonu Meslek Yüksek Okulunda geçen sene 
kurulan bilgisayar eğitim-öğretim merkezi genişletilmiş ve 1986-1987 yılında 
Bilgisayar Bölümü olarak öğretime başlayacak duruma kavuşturulmuştur. 

Kırıkkale Meslek Yüksek Okulumuzda da mevcut imkânlarla bilgisayar 
kursu açılmış, uzman elemanlar tarafından yönetilen kurslarda 500 civarında 
kursiyerin yetişmesi temin edilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu ile Dünya Bankasının birlikte yürüttükleri ve 6 
milyon dolar tutarındaki "Meslek Yüksekokulları Proje Çalışması”nın Çankırı 
Meslek Yüksek Okulumuzda başlatılması, gelecek için bize umut vermektedir. 

Üniversitemizdeki Yüksek Okullarımızdan, Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi 
Yüksekokulu, bu yıl ilk mezunlarını vermiş bulunmaktadır. Bu yüksek okulumuzda 
"El Dokusu Halıcılık Araştırma Eğitim ve Üretim Ünitesi" faaliyete geçmiş olup, 
halen çalışmalar sürdürülmektedir. Nisan-Haziran 1986 arasında bir halıcılık kursu 
açılmış ve başarılı olanlara sertifikaları verilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal Alanlardaki Diğer Hizmetler: Eczacılık Fakültemizin 
Sağlık, Kültür ve Spor Dairemiz bünyesinde kurduğu "Eğitim ve Uygulama 
Eczanesi", bir yandan Öğrencilerimize meslekî pratik kazandırmış, diğer taraftan 
Üniversitemizin tüm akademik ve idari personeli ile bunların bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin ve öğrencilerimizin ilâç ve tıbbî malzeme ihtiyaçlarını 
karşılamıştır. 

Veteriner Fakültemizin poliklinik ve kliniklerinde 5700 hayvanın muayene 
ve tedavisi ile 6000'e yakın laboratuvar tetkik ve teşhisi yapılmıştır. 

Üniversitemiz "Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi" ne sene içerisinde toplam 
48426 öğrenci, akademik ve idarî personel, tetkik ve tedavi amacıyla başvurmuş, 
bunlardan 31.000'i merkezin sağlık ünitelerinde tedavi görmüş, diğerleri başka 
sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. 

Bu dairemizde sağlık hizmetleri yanında öğrencilerin boş zamanlarını 
değerlendirmek üzere çeşitli faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. Konferanslar, tiyatro, 
resim-fotoğraf-karikatür sergileri, koro çalışmaları, konserler, halk oyunları şenliği, 
satranç turnuvası, geziler, sportif karşılaşmalar gibi birçok faaliyet fakültelerimiz, 
yüksekokullarımız, Rektörlüğe bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Güzel 
Sanatlar Bölümü ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Halen onarılmakta olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemiz Farabi Salonuna 
bu yıl 35 mm. lik bir sinema makinesi monte edilmiştir. Çok yakında bu salonda 
haftada 1-2 kez öğrencilerimize sinema filmleri gösterilecektir. 

Bilindiği gibi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Üniversitelerde eğitim-
öğretim süresince öğrencilere "Beden Eğitimi ve Spor" veya "Güzel Sanatlar" 
derslerinden birinin seçmeli olarak verilmesini hükme bağlamıştır. Yükseköğretim 
Kurulu da üniversiteleri bu hususları sağlamakla görevlendirmiştir. Önceki yıllarda 
Rektörlüğe bağlı olarak "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü" kurulmuş ve tüm 
öğrencilerimizin bu bölüm dersini alması imkânı sağlanmıştı. Özellikle uygulamalı 
eğitimin yaptırılabilmesi için büyük çaba harcanmaktadır.Bu yıl Ankara Üniversitesi 
Spor Şenliği'nin 9 uncusu l Nisan 31 Mayıs tarihlerinde Bölüm tarafından organize 
edilmiş, yaz ayları süresince üniversitemiz mensuplarının çocuklarına yaz kursları 
açılmış, 28 okutman tarafından 300 öğrenciye spor yaptırılmıştır. 

Öğrenci mevcudu 38.000'i bulan üniversitemizde öğrencilerimizin güzel 
sanatlar dallarında ilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla 1985-1986 Eğitim-
Öğretim yılında Rektörlüğe bağlı Güzel Sanatlar Bölümü kurulmuş; resim ve müzik 
dallarında seçmeli ders imkânı sağlanmış, bazı birimlerimizde açılan bu dersler bu 
dönemde tüm birimlerimizde faaliyete geçmiştir. Geçtiğimiz dönemde bölüm 
okutmanları tarafından çalıştırılan Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çok Sesli 
Koro, Hafif Batı Müziği Orkestrası topluluklarımız tarafından konserler verilmiş, 
ayrıca resim okutmanları yönetiminde bir sergi açılmıştır. Bu konularda öğrencilere 
daha geniş imkânlar verilmesine çalışılmaktadır. 
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Yatırımlar ve Diğer Faaliyetler:  

Rektörlük, fakülteler ve yüksekokullara ait 1985 yatırım programında 
bulunan bîr milyarın üstündeki yatırım, yıl içinde ikmâl edilerek gerçekleştirilmiştir. 

1986 yılı yatırım programında bulunan 13. öğrenci harçları fonundan 
sağlanan gelirle de 4 ihale yapılmıştır. Bunlara ait şu örnekler verilebilir: 

Elmadağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi hizmete açılabilecek duruma 
getirilmiştir. 

Üniversite Kapalı Spor Salonunun Ocak 1987'ye kadar tamamlanıp, 
hizmete açılmasına çalışılmaktadır. 

Antalya-Manavgat ilçesi Çolaklar mevkiinde bulunan arazimizde Öğrenci 
Rekreasyon Merkezi ihale edilmiş olup, enerji ve su temini çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Hemen tüm fakültelerimizin büyük onarım İşleri ihale edilmiş olup, 
bunların yeni eğîtim-öğretim yılına başlandığı şu günlerde büyük kısmı 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin Araştırma ve Uygulama Çiftlikleri inşaatı 
devam etmektedir. Ziraat Fakültemiz Su Ürünleri Araştırma ve  Eğitim ünitesi ikmal  
inşaatı  ihalesi yapılmıştır. 

 

Tıp Fakültesi  Kardiyoloji Merkez inşaatı devam etmektedir. 

Yabancı Üniversitelerle İşbirliği Çalışmaları: Geçen seneki konuşmamda 
değindiğim gibi, modern çağın gelişen bilim ve teknolojisine ayak uydurmanın malî 
portresi bütçe imkânlarımızın çok üstüne çıkmaktadır. Bilimsel araştırmalarla ilgili 
olarak verdiğim bilgilerde dikkati çekeceği üzere, araştırmaya kaynak ve destek 
sağlayabilecek her türlü imkânı değerlendirmek çabasını gösteriyoruz. Bunlardan 
birisi de Üniversitemizin çeşitli yabancı üniversite ve araştırma kurumlarıyla 
yapmakta olduğu karşılıklı işbirliği çalışmalarıdır. Bu çerçeve içinde Almanya'dan 
Göttingen Üniversitesi ile Ziraat Fakültemiz, Hannover Veteriner Yüksek Okulu ile 
Veteriner Fakültemiz, Glasgow Üniversitesi ile Tıp ve Veteriner Fakültelerimiz, 
Zagreb Üniversitesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemiz, Edinburg Veteriner 
Fakültesi ile Veteriner Fakültemiz, Arnavutluk Tirana "Enver Hoxha" Üniversitesi 
ile Üniversitemiz, Amerika Birleşik Devletleri Enformasyon Ajansı Eğitim ve 
Kültür İşleri ve George town Üniversitesi ile Siyasal Bilgiler Fakültemiz arasındaki 
işbirliği anlaşmaları İçerisinde geçtiğimiz yılda karşılıklı bilimsel ve kültürel 
değişim programları ve araştırma projeleri geliştirilmiştir. Ayrıca, Eczacılık 
Fakültemizle Albany College of Pharmacy arasında başlatılan işbirliği çerçevesinde 
öğretim üyelerimiz Amerika Birleşik Devletlerinde araştırma ve incelemelerde 
bulunmuşlardır. Yine 24.4.1986 tarihinde imzalanan akademik işbirliği anlaşması ile 
Roma'da Gregorian Üniversitesi ve Üniversitemiz arasında Eğitim, Öğretim ve 
araştırma alanlarında bilimsel işbirliği ve akademik personel mübadelesi imkânları 
sağlanmıştır. Bu fasıldan olarak Gregorian Üniversitesi Rektörü A. Roest Crollius 
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Üniversitemizi ziyaret etmiş, görüşmelerde bulunmuş ve bu arada "Modern ve Çok 
Yönlü Toplumlarda Dil ve Kültür" konulu bir konferans vermiştir. 

Bütün bu projelerin yeni eğitim-öğretim yılında da titizlikle yürütülmesine 
ve bunlara yeni anlaşma projelerinin eklenmesine gayret göstereceğiz. 

 

Sayın Davetliler, 

Bir üniversitenin geleceğini etkileyen en önemli faktör araştırma 
görevlilerinin yetiştirilmesidir. Emekli olan öğretim üyelerimizin yerine daha bilgili, 
daha yetenekli öğretim üyelerini ikame edemediğimiz sürece kısa zamanda 
yıpranacağımız açıktır. Geçen yıllarda da dile getirdiğim gibi, araştırma 
görevlilerimize ödenen çok düşük maaşlarla bu genç arkadaşlarımızın Ankara gibi 
büyük bir şehirde mütevazı ölçülerle dahi yaşamaları ve ilim yapmaları mümkün 
değildir. Nitekim çok değerli ve gerçekten istikbal vaadeden genç araştırma 
görevlilerimizin dışarıda iş buldukça Üniversitemizden ayrılmaları bizi endişeye 
sevk etmektedir. 

Bizi düşündüren ikinci husus, mezunlarımızın iş bulmakta karşılaştıkları 
sıkıntılardır. Geçmiş yıllarda devletimiz, kendi bünyesindeki kurumlara ve kamu 
iktisadi teşebbüslerine cömertçe kadrolar tahsis etmiş, bu kadrolar genellikle 
üniversite mezunlarının iş bulabilmesini kolaylaştırmıştır. Bahsettiğim kadroların şu 
anda tamamen, dolu olduğu düşünülürse üniversiteden mezun olan gençlerin iş 
bulabilmesi, ancak yeni iş sahalarının açılmasına bağlı olmaktadır. Yeni iş sahaları 
açılmasının kolay olmadığını, bunun kısa sürede gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. 
Buna rağmen, en az 15-19 yıl emek verilerek yetiştirilen bir gençten istifade 
edilememesi de kalkınma çabasında olan ülkemiz için göze alınamayacak bîr 
kayıptır. Üçüncü dünya ülkeleri dahil Batı'nın gelişmiş ülkelerinde bile işsizliğin 
büyük boyutlara ulaştığı bir gerçektir. Meselâ, Avrupa Ortak Pazar ülkelerinde 
1971'de % 3 olan işsizlik bugün % 12'ye yükselmiştir. Bunun sebebi Avrupa'da hâlâ 
sosyalist ekonomiye itibar edilmesi ve üretimin hükümet kontrolünde olması 
gerektiğine inanılmasıdır. Bu felsefeyi reddeden ve özel teşebbüsün daha sağlıklı, 
ekonomiye olan katkılarının daha fazla olduğuna inanan ülkelerde işsizlik, bir 
problem olmaktan çıkmıştır. Nitekim, 1973-1983 yılları arasında Amerika'da 10 
milyon, Japonya'da 6 milyon kişiye yeni iş sahası açılmıştır. Aynı zihniyetin sonucu 
olarak, 1979-1984 arasında AET ekonomisi sadece % 5.6 artış göstermiş, bu oran 
Amerika'da % 10.4, Japonya'da % 21.7'ye yükselmiştir. Macaristan, Doğu Almanya, 
Çin, Hindistan hatta Rusya gibi sosyalist ekonominin yerleştiği ülkeler bile artık 
rotalarını değiştirmekte, özel teşebbüse geçmektedirler. 

Üstün bir zeka ve kabiliyete sahip olan milletimizin de artık eski 
alışkanlıklardan sıyrılması, Japonya, Kore, Hong Kong ve Singapur mucizelerim 
görmesi, değerlendirmesi gerekmektedir. Türk ekonomisini yıllardır bir cendere 
altında tutan, gelişmesini frenleyen birtakım ekonomik prensiplerin ve görüşlerin 
artık atılması, bunların yerine serbest ekonominin bütün unsurlarıyla inşa edilmesi 
gerekmektedir. Türk Milleti, binlerce yıl hür yaşamış ve serbest hayata alışmış bir 
millet olarak, hür teşebbüste de büyük başarı gösterecektir. Nitekim, ülkemizde kısa 
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zamanda uluslararası kapasitede inşaat firmalarının doğuşu, İstanbul 2. köprüsünün 
bir Türk firmasının iştiraki ile inşa ediliyor olması, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına 
Türk mallarının, özellikle sanayi ürünlerinin, artan bir hızla ihraç edilmekte olması 
bu sistemin bünyemize ne kadar uygun olduğunu açıkça göstermektedir. 

Yeni akademik yılda Üniversitemizin, ülkemize daha iyi hizmet veren, 
eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde gittikçe yükselen ve ilerleyen bir ilim 
yuvası olması için çalışacağız. Öğrencilerimizin her zaman olduğu gibi millî örf ve 
âdetlerine, ülkesine ve milletine en yüksek sorumluluk duygularıyla bağlı gençler 
olarak yetişmelerine gayret göstereceğiz. Onlardan, ülkemizin iç ve dış düşmanlarını 
tanımalarını, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin bizi hangi felâketlere sürükleyebileceğini 
Önceden bilmelerini ve bunun her zaman idraki içinde olmalarını istiyoruz. Onların 
Türklük şuuru ve benliğiyle, ataları ve tarihleriyle iftihar etmelerini, kendilerine 
güven duymalarını istiyoruz. Böylece Atatürkçü gençler olarak yetişmeleri için 
elimizden gelen her türlü çabayı harcıyor, acı hatıralarla dolu geçmiş günlerin geri 
gelmemesi İçin azami gayreti gösteriyoruz. 

Sözlerime son verirken, siz muhterem davetlilerimize bu mutlu günümüzde 
bizlere şeref verdiğiniz için tekrar şükranlarımı ifade eder, hepinize saygılar 
sunarım. 
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1987-1988 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

      1 Ekim 1987 

 

Kıymetli Davetliler, Sevgili Öğrenciler, 

 

Bugün, Üniversitemizde 42. eğitim-öğretim yılına giriyoruz. Törenimizi 
onurlandırdığınız İçin sizlere İçtenlikle teşekkür ediyorum.  

Bilindiği gibi çağdaş üniversiteler yaptığı eğitim-öğretimle yetişkin insan 
gücünü artırırken, ulaştığı bilimsel araştırma sonuçlarıyla bilgi üreten, bu yolla insan 
zekâsını geliştirerek mevcut problemlerin çözümünde akılcı düşünce sistemini 
egemen kılan kurumlar olarak tanımlanırlar. Bu görünümü ile üniversiteler, insan 
hayatında son derece önem taşıyan ana unsurlardır. Nitelikleri ise yaratacağı insan 
gücüyle ölçülebilmektedir. Mesleklerinde ün salmış otoritelerin dünyanın belli başlı 
üniversitelerinden mezun olmaları bir rastlantı değildir. Benzer durumu ülkemizde 
de görebilmekteyiz. Gerek kamu kesiminde, gerekse özel sektörde istihdam 
olanaklarının öncelikle iyi yetişmiş ve bilgili elemanlara sağlanması bunun örneği-
dir. Bu nedenledir ki, lisans ve lisansüstü öğrenimde nitelikli eleman yetiştirebilen 
eğitim-öğretim kurumları tercih edilmektedir. Bu açıdan bakınca gerçek odur ki, 
ülkemizde üniversiteler adeta bir yarış içinde daha iyi eğitim-öğretim yaptırmak 
durumuna gelmişlerdir. Mevcut bilgi, teknik ve teknolojiyi bilimsellik içinde ve en 
rasyonel biçimde kullanabilecek kurumlar şüphe yok ki, tercihlerin yapılacağı ön 
sıralarda yer alacaklardır. Mezunlar, kendilerini nitelikli yetiştiren kurumları ile 
övünürken, kurumlar da mezunlarının basarı düzeyleri ile giderek yaygınlaşan bir ün 
kazanırlar. Sonuç, bir yandan kişileri ve kurumların mensuplarını mutlu kılarken, 
diğer taraftan ülkenin kalkınmasına, milletin refah düzeyinin artmasına yol açar. İşte 
bunun içindir ki, çağdaş ve nitelikli üniversitelere sahip memleketlerde sosyal, 
siyasal ve ekonomik hayatta daima bir istikrar söz konusudur. Önyargısız ve hiçbir 
ayırım yapmadan denebilir ki, ülkemiz üniversiteleri de böyle görülmeli, bu yolda 
gelişmeli ve yüce milletine bu sonuçları sunmalıdır. Bu gerçek görülebildiği ve 
anlaşılabildiği oranda sorumluluklar artacak, görev bilinci şekillenecek ve başarı 
grafiği yükselecektir. Üniversitelerimizde öğrencisinden öğretim elemanına, 
bütçesinden plan-program ve uygulamasına kadar her aşamada görev alan kişi ve 
kuruluşlar olaya bu açıdan bakmak zorundadırlar. En azından biz, Ankara 
Üniversitesi olarak bunu böyle görüyoruz. 

Çağdaş uygarlık düzeyini aşmayı amaçlayan Atatürk'ün Hukuk Fakültesi, 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi yükseköğretim 
kurumlarını, sağlığında, ilke ve amaçlarını bizzat çizerek kurduğu bir Üniversitenin 
mezunu olarak bu Üniversitenin başında görev almak ne büyük şereftir. Atatürk'ün 
ilke ve amaçları doğrultusunda hizmet ise benim ve Üniversitemin her elemanının 
aslî görevlerindendir. 

Anayasamızın başlangıç kısmında "hiçbir düşünce ve mülâhazanın Atatürk 
milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları karşısında korunma göremeyeceği, lâiklik ilkesinin 
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gereği, kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya karıştırılamayacağı", 2. 
maddesinde Cumhuriyetimizin Atatürk milliyetçiliğine bağlı, lâik ve sosyal bir 
hukuk devleti olduğu, 42. maddesinde eğitim ve öğretimin Atatürk inkılâpları ve 
ilkeleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılacağı açıkça 
belirtilmiştir. Yükseköğretim Kanununun 4. maddesinde bu temel üzerine 
yükseköğretimin amacı çizilmiştir. 

Görülüyor ki, bîr yandan Atatürk Türkiye’sinin ve O'nun kurduğu 
Cumhuriyetin yetiştirdiği kuşaklar olarak O'ndan aldığımız emaneti korumak için, 
bir yandan da O'nun çizdiği ilkeler doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitimi 
uygulayabilmek için görev yüklenmiş bulunuyoruz. Hiç kimse şüphe etmesin ki, 
görevimizin bilinci, çalışmamızın azim, şevk ve heyecanı içindeyiz. 

Üniversitelerin açılış törenlerinde genellikle geçmiş yılın değerlendirilmesi 
yapılırken, yeni yıl için çizilen plân ve programdan, beklentilerden örneklerde 
verilmektedir. Bilindiği gibi Ankara Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü 
eğitim-öğretim yaptıran 11 fakültesi, 5 enstitüsü ve 6 yüksekokulu ile ülkemizin en 
büyük yükseköğretim kurumları arasında yer almıştır. Eylül 1987 itibariyle yüksek 
lisans dahil yaklaşık 40 bin öğrencisi, 917 öğretim üyesi, 1456 öğretim yardımcısı 
vardır. Çankırı, Kastamonu ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulları Üniversitemize 
bağlıdır. Kastamonu Meslek Yüksekokulu Kampusu 435 dönümlük arazi içinde 
mayıs ayında açılmıştır. Kırıkkale ve Çankırı Meslek Yüksekokulları ise Dünya 
Bankası’ndan sağlanan teknik malzeme, ders araç ve gereçleri ile desteklenerek 
hızla geliştirilmektedir. Ankara'da mevcut fakültelerimiz ise ülkemizdeki benzer 
fakülteler arasında en çok öğrenciye sahip kurumlardandır. Üniversitemiz, ülkemiz 
koşulları içinde sağlanabilen mevcut imkânlarını en rasyonel biçimde 
değerlendirerek çağdaş üniversitelerden beklenen sonuçlara ulaşmak durumundadır. 
Yarını yüzyıla yaklaşan geçmişiyle birçok eğitim-öğretim biriminde alt yapı 
yetersizliği, onarım ve bakım ihtiyacı giderek artmaktadır. Yatırımlarımız da 
gelişmekte olan bir üniversiteden daha az değildir. Yönetici, öğretim elemanı, teknik 
ve idarî personeli ile her fert, her aşamada büyük bir özveri ile çalışmak, iş üretmek 
durumundadır. 

Bilindiği gibi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, 5 yıllık süre 
sonunda Üniversitelerde Rektör seçimi ve atamaları yapılmıştır. Ben de 5 yıllık bir 
süre için Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atandım ve 3 ağustos 1987 günü 
görevime başladım. 

Görevine yeni başlayan bir yönetici olarak geçen yılın ve 5 yıllık dönemin 
değerlendirmesini benden beklemediğinizi umuyorum. Beş yıldan beri 
Üniversitemizi yöneten benden önceki Rektör Prof. Dr. Sayın Tarık Somer'e ve 
çalışma arkadaşlarına geçmiş hizmetlerinden dolayı şahsen ve Üniversitem 
mensupları adına teşekkür ederim. 

Bu kez sizlere, bana ulaştırılan ve önemli gördüğüm bazı faaliyetlerden 
bahsetmek istiyorum: 
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Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 1987-1988 
eğitim-öğretim yılı için Ankara Üniversitesi'ne önlisans ve lisans düzeyinde toplam 
7321 öğrenci kaydolmuştur. Üniversitemizde geçen yıl başlatılan, bir merkezde 
kayıt işlemi geliştirilerek bu yılda uygulanmış, gerek öğrenci ve aileleri için, gerekse 
İdare açısından yararlı olmuştur. Mevcut öğrencilerimizle birlikte aramıza katılan 
yeni evlatlarımızı da bir yuva sıcaklığı ve yakınlığı içinde tutacağız. Öğrenci harçları 
fonundan bütçeye sağlanan ve bağlanacak olan gelirlerin tamamı öğrencilerin 
beslenme ve barınma ihtiyaçları ile sosyal faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek 
şekilde harcanacaktır.  

Üniversitemizin 1987 yılı bütçesi 22 Milyar 763 Milyon 560 Bin TL olarak 
bağlanmıştır. Bunun 17 Milyar 275 Milyon 760 Bin TL’si cari. 2 Milyar 966 Milyon 
80 Bin TL’si yatırım, 2 Milyar 521 Milyon 720 Bin TL'si transfer harcamalarına 
ayrılmıştır. Yalnız bu açıdan bakıldığında bir öğrencinin yıllık maliyeti çeşitli 
birimlere göre 400 bin ile bir milyon liranın üzerinde olmaktadır. 

 

Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Davetliler,  

Yüce Milletimizin büyük fedakârlıkları ile sağlanan bu imkânın kuruşuna 
kadar hesaplanarak harcandığından şüphe edilmesin. Öğrencilerimizin de bu bilinçle 
öğrenimlerini sürdüreceklerine inanıyorum. Az önce açıklamaya çalıştığım nitelikli 
insan gücü yaratmanın temelini öğrencilerimizin beslenme, barınma, bakım ve 
sosyo-kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesinde görüyoruz. Onlara inandığımız, 
yaklaştığımız ve bizleri anlamalarına olanak sağladığımız ölçüde başarılı bir diyalog 
kuracağımıza inanıyorum. Ancak bu şekilde, gerek içimizden, gerekse dıştan 
gelecek ve sizleri birbirinizden ve bizlerden ayırabilecek bir düşünce ve eylem 
Üniversitemizde barınamayacaktır. Yasalarımızın çizdiği sınırlar içinde ve bu 
yasaların öğrencilerin yetiştirilmesinde öngördüğü ilke ve amaçlar doğrultusunda 
kalarak, akılcı düşüncede ve Atatürkçü çizgide birleşerek tüm öğrencilerimizle 
mutlu sona ulaşabileceğimize inanıyorum. 

Bu son onlar için bir meslek, bizler için mutluluk, millet için refah, huzur 
ve güvencedir. 

Öğretim elemanı durumu: Geçen yıl içinde Ankara Üniversitesi'ne naklen 
veya atamayla 20 Öğretim üyesi ve 367 öğretim yardımcısı katılmış, 12 öğretim 
elemanımız emekliye ayrılmış, 67 öğretim elemanımız da naklen diğer üniversitelere 
ve kurumlara geçmiştir. Bu süre içinde 5 öğretim üyemiz vefat etmiştir. Prof. Dr. 
Sıtkı Baykal, Prof. Dr. Zeki Tolgay. Prof. Dr. Kudret Ayiter, Prof. Dr. Avni 
Duraman, Prof. Dr. Selahattin Akkaynak, Prof. Dr. Gündüz Okçun emekli olduktan 
sonra vefat etmişlerdir. Prof. Dr. Sadi Berkinen, Doç. Dr. Galip Ergen, Dr. Osman 
Gençer ve öğretim görevlisi Cemil Erdoğdu da görevi başında vefat etmişlerdir. 
Vefat eden diğer akademik ve idarî personelimize Allah'tan rahmet, aile ve 
arkadaşlarına başsağlığı dilerim. Emekli olan ve diğer görevlere ayrılan akademik ve 
idarî personele de sağlıklı bir yaşam ve basarılar dilerim. 
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Geleceğin öğretim kadrosunu oluşturacak genç elemanlarımız araştırma 
görevlilerinin seçim ve yetiştirilmesine büyük özen gösterilmelidir. Özellikle 
yabancı dil sorunu üzerinde hassasiyetle durularak, onlardan istenileceği ölçüde bir 
lisan bilgisi kazandırılması için her türlü imkân aranmalı ve değerlendirilmelidir. 
Araştırma görevliliğini cazip hale getirmek için üniversite bünyesinde olanaklar 
sağlanırken, yeni yasal düzenlemelerle yaşam düzeylerini artıracak malî imkânlar 
getirilmelidir. Aklı tümüyle geçim derdinde olan nice kabiliyetlerin, araştırma şevk 
ve heyecanını unutarak karamsarlığa düştükleri ve üniversiteden ayrıldıkları 
görülmektedir. Profesör, Doçent ayırımı yapılmaksızın makam tazminatlarının belli 
oranlar da tespiti yanında, alt kademelere kadar inen ek bir maddî imkân tespitinin 
üniversite için bir ayrıcalık olarak görülmeyeceğine inanıyoruz. 

 

Bilimsel Araştırmalar:  

Çağdaş bilgiye ulaşmak, bunun ışığında problemleri saptamak ve araştırma 
projelerini hazırlayarak onları çözmek üniversitelerin aslî görevlerindendir. 
Lisansüstü düzeyde mastır ve doktora tezleriyle, diğer aşamalarda yeni araştırma 
projeleri ile desteklenen bu sürecin devamlılığı ve verimliliği seçilen konuların ve 
incelenme biçiminin ciddiyetine bağlıdır. Ulusal sorunlarımızın araştırılmasında, 
ancak, akılcı düşünce ve bilimsellik içinde kalarak ve uluslararası bilgi akımına 
katılarak başarı sağlayabiliriz. Böylece bilginin evrensellik kervanına katılabiliriz. 
Üniversiteler eğitim-öğretimde sağladığı başarı kadar, ulaştıkları araştırma 
sonuçlarının ciddiyeti ve güvenilirliği ile de değer kazanırlar. Araştırmalarını 
yayınladıkları dergiler uluslararası alanda ilgiyle izlenir, aranırlar. Ankara 
Üniversitesi'nde bu başarıyı göstermiş yayınlar olmuştur. Mensuplarımızın bu 
düzeyi muhafaza edeceklerine inanıyorum. 

Bilimsel araştırmada insan unsuru kadar, yardımcı eleman, literatür 
kaynağı, araç-gereç, modern teknik ve teknoloji de önemlidir. Bunların 
sağlanmasında yeterli kadro ve maddî kaynak gereklidir. Yükseköğretim Kanunu 
uyarınca kurulan Üniversitemiz Araştırma Fonu bu amaçla kullanılmaktadır. Bugüne 
dek, 1985'de 53, 1986'da 11, I987'de 165 proje olmak üzere toplam 329 projeye 
yaklaşık 700 milyon TL. kaynak ayrılmıştır. Bu kaynağın, bilimsel araştırmanın 
niteliği göz önünde tutularak, rasyonel biçimde kullanılması ile araştırıcılara 
özendirici bir ortam hazırlayacağını umuyoruz. 

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında taşıt-araç-gereç ve her türlü 
mevcut imkânın araştırmalar amacıyla kullanılması için yöneticiler şüphesiz 
hassasiyetle davranacaklar ve gerekli kolaylığı sağlayacaklardır. Lisansüstü ve 
doktora tezlerinin seçiminde, hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde de 
enstitülerimizin yönetici ve öğretim elemanları burada söylediğim hususlara 
şüphesiz titizlikle uyacaklardır. 

Üniversite bütçesi ve araştırma fonu yanında bilimsel araştırmaları 
destekleyecek vakıf-kurum ve kuruluşlarla işbirliğine açığız. Batıda örneklerini 
gördüğümüz bu uygulamanın yerleştirilip yaygınlaştırılmasını elbirliği ile sağlamak 
zorundayız. 
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Üniversiteler bugün en büyük sıkıntılarını eğitim-öğretim araç gerecinin ve 
bilimsel araştırma materyalinin temininde çekmektedirler. Günümüzde bazı 
cihazların maliyeti yüz milyonları aşmaktadır. Hemen her türlü ihtiyaçları bugün 
yurt içinden karşılamak mümkündür. Ancak, üniversitelere öğretim ve araştırma 
amaçlı ithallerde gümrük vergisi muafiyetinin tanınması, mevcut bütçe olanaklarını 
genişleterek büyük katkı sağlayacaktır. 

 

Bilimsel Toplantılar:  

Geçtiğimiz yıl içinde gerek Rektörlük tarafından, gerekse fakülte ve 
yüksekokulların kendi çalışma programları uyarınca konferans, seminer, 
sempozyum, kongre gibi toplantılar düzenlenmiştir. Bunlar hakkında "Ankara 
Üniversitesinden Haberler" adlı bültende bilgi verilmiştir. 

Bilim adamının ve bilimsel araştırmaların nitelikleri yapılan yayınlar ve 
bilimsel toplantı sonuçları ile belirlenir. Bu nedenle bu iki husus üzerinde durmak 
istiyorum: 

Üniversitelerde yayın işleri; ders kitapları, bilimsel eserler ve periyodikler 
olarak üç ana dalda yürütülmektedir, öğretim elemanlarımızın ders kitapları ve 
yayınları üniversiteler yayın yönetmeliği hükümleri uyarınca bastırılmaktadır. 
Temmuz ayında telif haklarına ilişkin olarak yapılan yeni düzenleme ile bir eserin 
yazılması sırasında yapılan fedakârlık bir derecede karşılanabilmiş, öğretim üyeliği 
sıfatı manevî bir destek sağlamıştır. Ne var ki, üniversiteler bütçesinde bu fasıl için 
ayrılan miktarın da artırılması gerekmektedir. Çünkü eğitim-öğretim birimlerinde, 
ayrılan ödenekle tüm kitapları basmak ve telif ücretlerini ödemek güçlüğü vardır. Bu 
nedenle birçok kitap baskı sırası beklemek durumundadır. Öğrencilerimizin ders 
notu ihtiyacı teksirlerle karşılanabilmektedir. İmkânlarımızın en rasyonel biçimde 
kullanılması gerekmektedir. Periyodikler bilimsel araştırma sonuçlarının 
yayınlandığı ve en yeni bilgilere en çabuk ulaşılabilecek kaynaklardır. Yalnız 
ülkemizde değil, tüm dünyada artan kâğıt fiyatları ve baskı giderleri dergi 
maliyetlerini yükseltmiş, bunların ithalini güçleştirmiştir. Yüzlerle ulaşabildiğimiz 
yabancı dergi sayıları bugün onlara düşmüştür. Yükseköğretim Kurulu'nun 1983'de 
temelini atarak hızla geliştirdiği "Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama 
Merkezi" bugün öğretim elemanlarımıza ve araştırmacılara literatür listesi ve 
doküman sağlamada yardımcı olmaktadır. On bini aşan önemli derginin geldiği bu 
Merkezden yararlanmakla büyük bir ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Bu nedenle 
Merkezin kuruluşunu realize eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın 
İhsan Doğramacı’ya ve tüm ilgililere Üniversitem adına teşekkürü borç biliyorum. 
Bundan böyle Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarımızda Yönetici, Öğretim Elemanı 
ve kütüphane müdürlerimizin bu kuruluşla işbirliğini sıklaştırması daha çabuk ve 
olumlu sonuçların alınmasını sağlayacaktır. 
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Araştırma Merkezleri:  

Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi 
uyarınca daha önce Ankara Üniversitesine bağlı olarak araştırma ve uygulama 
merkezleri kurulmuş ve bunların çalışmaları hakkında bilgiler verilmişti. Son olarak 
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile "Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi" ile "Basın-Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur. İlkinin 
yönetmeliği Üniversitemiz Senatosunca kabul edilerek yayımlanmış ve bu Merkez 
çalışmalarına başlamıştır. Üniversite olarak bu Merkez çalışmalarına özel bir önem 
verdiğimizi önemle belirtmek isterim. Çünkü, Avrupa hareketlerini yakından 
izlemek Avrupa topluluklarının iktisadî ve siyasî hedefleri ile birleşmek, Türkiye'nin 
izlediği dış politikanın belli başlı hedeflerinden birini teşkil etmektedir. 
Antlaşmalarımızda öngörülen genel hedef, Türkiye'nin Avrupa toplulukları İle 
kurum ve politika olarak bütünleşmesidir. Topluluğun hedeflerine belli bir zaman 
süreci içinde uyum sağlayabilmek için AT'nin ticaret, tarım, sanayi, enerji, 
ulaştırma, işgücü, para ve maliye, çevre sorunları ve hukuk alanlarında geliştirmiş ve 
geliştirmekte olduğu politika ve uygulamaları yakından izlemek ve Türkiye'nin bu 
politikalarla uyum sağlamasını gerçekleştirmek gerekmektedir. Kısacası, Türkiye'nin 
AT ile bütünleşmesinden mümkün olan azami kazancı sağlayabilmesi, AT'nin 
yapısını mikro ve makro düzeyde bütün boyutları ile tanıyabilmemiz ve Topluluğun 
hedeflerine belli bir zaman süreci içinde uyum sağlayabilmemiz ile mümkündür. 
Bunun için de kamu ve Özel kesimin her kademesinde görev alacak ve AT'nin 
çeşitli yönlerini iyi bilen, belli alanlarda uzmanlaşmış lisan bilen elemanların 
yetiştirilmesi ve gerekli her türlü araştırmanın süratle yapılması gerekmektedir. 
Böyle bir çalışma AT ile ilişkilerde eğitim-öğretim açısından da son derece önem 
taşımaktadır. Bu yönetmelikle kurulan Merkezin amacına ulaşabilmesi için yukarıda 
belirtilen ihtiyaçlara cevap verecek araştırma ve eğitim görevi titizlikle yerine 
getirilecektir. 

"Basın-Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin yönetmeliği kısa sürede 
Senatomuzdan geçirilerek çalışmalara başlanacaktır. Böylece iletişim alanında 
hizmet gören eğitim-öğretim birimleri ile kamu ve özel sektörün kurum ve 
kuruluşlarının işbirliği sağlanarak iç ve dış kamuoyu açısından büyük önem taşıyan 
sorunların çözümüne ulaşılabilecektir. Yazılı ve sözlü basınımızın yetkili ve 
ilgililerinin yakın desteğini beklediğimizi bilhassa vurgulamak isterim. 

Kalın çizgilerle belirlemeye çalıştığım bu çerçeve içinde yer alan tüm 
faaliyetlerimiz yeni yıl ve yeni dönemde amaçlarına uygun olarak ve dikkatle 
programlanacak, uygulanacak ve ulaşılan sonuçlara göre çalışmalarımız yeniden 
planlanarak konuşmamın basında söylediğim hedeflere erişilecektir. 

Tüm yönetici ve öğretim elemanlarımız ile idarî ve teknik personelimizin 
ellerinden gelen gayreti göstereceklerinden asla şüphem yoktur. Öğrencilerimizin de 
kendi aralarında ve bizlerle özlenen diyalogu kurarak başarı grafiklerini arttırmak 
için gereken çabayı göstereceklerine inanıyorum. 

Üniversitemizde yeni eğitim-öğretim yılına başlanması nedeniyle yapılan 
bu törene katıldığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Daha mutlu, daha 
başarılı günlerde buluşmak üzere saygılarımı,öğrencilerimize sevgilerimi 
sunuyorum.  
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1988-1989 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

             3 Ekim 1988 

 

Sayın  Konuklarım, Sevgili Öğrenciler, 

 

Bugün Ankara Üniversitesi'nde 43. eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. 
Törenimizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, yeni kaydolan 
7488 öğrencisi, 2401 öğretim elemanı, 6099 teknik ve idari personeli ile bu olayın 
mutluluğunu yaşıyor. Mevcut imkânların en uygun biçimde değerlendirilerek 
eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetleri yanında sosyal ve kültürel 
alanda da yoğun bir faaliyet gösterileceğine inanıyorum. 

Üniversiteler aklın, sabrın, inancın, güç ve heyecanın yoğrulduğu bir 
potadır. Duygu, düşünce ve eğilimlerin belirmesinde ana unsur olan bu özellikler, 
saflıkları oranında işlenerek değer kazanırlar. Günümüzde insan için geçerli değer 
ölçüsü ise çağdaşlaşabilmedir. Çağdaş üniversitelere ne ölçüde yaklaşabilirsek, 
yarının yetişkin insan gücünü de o düzeye yükseltebiliriz. Bu amaca ulaşmak için 
yapılacak ilk iş öğrencilerimizin saflıklarını bozan çağ dışı unsurlardan arınmalarını 
sağlamaktır. Bu işlemin metodu ise Atatürk ilke ve inkılâpları ile belirlenmiştir. 
Yeni bir model aramak, daha da tersine giderek, çağın gerisinde kalan duygu ve 
düşünceleri insan beynine yerleştirmeye ve onu, yaratıcılık gücünden uzaklaştırıp, 
kaderciliğin monoton beklentisine saplamaya çalışan sistemlere yönelmek, bu milleti 
ve memleketi ortaçağın skolastik zihniyetinde tutmak demektir. Böyle bir sistemi 
hayal etmek bile, başta Atatürk olmak üzere, O'nun çizdiği ilke ve amaçlar 
doğrultusunda millî birlik ve bağımsızlığımıza hizmet ederek bu vatan uğruna can 
vermiş Türk milletinin her ferdine ihanet sayılmalıdır. 

İnsan hak ve hürriyetinin ana öğesi demokrasi, bunun geçerli olduğu 
ülkelerdeki en çağdaş yönetim biçimlerinden biri de cumhuriyettir. Cumhuriyetin 
nitelikleri ise Anayasamızın ikinci maddesinde şöyle tanımlanmıştır: 

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet, 
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir," 

Türk Üniversitelerinin, dolayısıyle, Ankara Üniversitesi'nin de başlıca 
görevi, yine Anayasamızın 4. maddesinde "değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez" cümlesinde ifadesini bulan bu hükmün geçerliliğini sürdürecek gençleri 
yetiştirebilecek bir eğitim-Öğretim sistemini uygulamaktır. Bu sistemin ana unsuru 
çağdaşlaşmaktır. Bunun yolunu da Atatürk göstermiştir.  

Bugün, tüm uygar dünyada kabul gören ve evrensel nitelikli bir kavram 
olarak benimsenen Atatürkçü düşünce sisteminin temelindeki Bağımsızlık, 
Egemenlik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık, Barışçılık ve 
Akılcılık gibi İlkeler arasında yer alan “laiklik” ilkesi de akıl ve mantık yolunda 
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konulan bir teşhisin simgesidir. Bir daha ve açıkça vurgulamak isterim ki, 
Üniversitemiz Atatürkçü düşünce sisteminden ve O'nun ilkelerinden ödün 
vermeden; Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirlenen amaç ve 
ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürecektir. 

 

Değerli  Konuklar, Sevgili Öğrenciler,  

Açılış törenlerimizdeki geleneğe uyarak geçen bir yılı değerlendirip, yeni 
yılın plan, program ve beklentilerinden örnekler vermek isterim. 

Ankara Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yaptıran 
11 fakültesi, 5 enstitüsü ve 6 yüksekokulu ile ülkemizin en büyük yükseköğretim 
kurumları arasında yer almıştır. Eylül 1988 İtibariyle yüksek lisans dahil 40 bine 
yaklaşan öğrencisi, 904 öğretim üyesi, 1497 öğretim yardımcısı vardır. Çankırı, 
Kastamonu ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulları Üniversitemize bağlıdır. Ülkemiz 
koşulları içinde sağlanabilen imkânları en rasyonel biçimde değerlendirerek çağdaş 
üniversitelerden beklenen sonuçlara ulaşmak durumundayız. Yarım yüzyıla yaklaşan 
geçmişi olan Üniversitemizin birçok eğitim-öğretim biriminde alt yapı yetersizliği, 
onarım ve bakım ihtiyacı giderek artmaktadır. Yatırımlarımız da gelişmekte olan bir 
üniversiteden daha az değildir. Yöneticisi, öğretim elemanı, teknik ve idarî personeli 
ile, her aşamada büyük bir özveri ile çalışmakta ve iş üretmek gayreti içindeyiz. 

Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 1988-1989 
eğitim-öğretim yılı İçin Ankara Üniversitesi'ne önlisans ve lisans düzeyinde toplam 
7488 öğrenci kaydolmuştur. Kayıt işlemleri bir merkezden yapılmış, böylece öğrenci 
ve ailelerine büyük kolaylık sağlanmıştır. Mevcut öğrencilerimizle birlikte aramıza 
katılan yeni evlatlarımızı da bir yuva sıcaklığı ve yakınlığı içinde tutacağız. Öğrenci 
harçları fonundan bütçeye sağlanan ve sağlanacak olan gelirlerin tamamı 
öğrencilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları ile sosyal faaliyet amaçlarını 
gerçekleştirebilecek şekilde harcanacaktır. 

Üniversitemizin 1988 yılı bütçesi 43 Milyar 674 Milyon TL olarak 
bağlanmıştır. Bunun 35 Milyar 203 Milyon TL.'sı cari, 5 Milyar 410 Milyon TL.'sı 
yatırım, 3 Milyar 61 Milyon TL’si transfer harcamalarına ayrılmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında bir öğrencinin maliyeti Ankara Üniversitesinde ortalama l Milyon 880 
bin TL. dir. 

 

Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Davetliler,  

Yüce Milletimizin büyük fedakârlıkları ile sağlanan bu imkânı 
öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi için büyük bir dikkatle kullanmaktayız. 
Öğrencilerimizin de bu bilinçle öğrenimlerini sürdüreceklerine inanıyorum. Nitelikli 
insan yaratmanın temelini öğrencilerimizin beslenme, barınma, ve sosyo-kültürel 
faaliyetlerinin geliştirilmesinde görüyoruz. Onlara inandığımız, yaklaştığımız ve 
bizleri anlamalarına olanak sağladığımız ölçüde başarılı bir diyalog kuracağımıza 
inanıyorum. Ancak bu şekilde, gerek içimizden, gerekse dıştan gelecek ve sizleri 
birbirinizden ve bizlerden ayırabilecek bir düşünce ve eylem Üniversitemizde 
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barınamayacaktır. Yasalarımızın çizdiği sınırlar içinde ve bu yasaların öğrencilerin 
yetiştirilmesinde öngördüğü ilke ve amaçlar doğrultusunda kalarak, akılcı düşüncede 
ve Atatürkçü çizgide birleşerek tüm öğrencilerimizle mutlu sona ulaşabileceğimize 
inanıyorum. Bu son onlar için bir meslek, bizler için mutluluk, millet için refah, 
huzur ve güvencedir. 

 

Öğretim Elemanı Durumu: 

Ankara üniversitesinde toplam 2401 öğretim elemanı vardır. Profesör, 
doçent ve yardımcı doçent olarak 904 öğretim Üyesi, 327 öğretim görevlisi ve 
okutman doğrudan, 1170 araştırma görevlisi de dolaylı olarak önlisans, lisans ve 
yükseklisansta görevlidirler. 

Geçen bir yıl içinde 82 öğretim elemanımız naklen diğer üniversite ve 
kurumlara geçmiş, 18 öğretim üyemiz emekliye ayrılmıştır. Bunlar; Tıp 
Fakültesinden Prof Dr. Rahmi Gerçel, Prof. Dr. Erdoğan Yalav, Prof. Dr. Rezzan 
Berki, Doç. Dr. Ülkü Gökalp Güney; Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Hayrettin 
Anteplioğlu, Prof. Dr. Afif Sevinç, Prof. Dr. Emin Arıtürk, Prof. Dr. Hüseyin Kerim 
Urman; Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Nuşin Ayiter; Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nden; Prof. Dr. Nermin Abadan Unat; Dil Ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi'nden Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı, Prof. Dr. 
Fatma Başaran; Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Selahattin İren, Prof. Dr. Mustafa 
Özer, Prof. Dr. Kamil İlisulu; Kırıkkale Meslek Yüksek Okulundan Öğretim 
Görevlisi Mehmet Şahin; Üniversitemiz Okutmanlarından Halide Satar'dır. 
Üniversitemize uzun yıllar büyük hizmetler vererek emekli olan bu öğretim 
üyelerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık ve güzellikler diliyoruz. Sevgileri 
yüreğimizdedir. Hizmetlerini saygı ile anıyoruz. Uzun yıllar üniversitemize, Türk ve 
Dünya bilim alanına hizmet veren, gerek emekliliğinde gerekse görevi başındayken 
vefat eden öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Celal Sungur, Prof. Dr. Vefik Kırcak, 
Prof. Dr. Nusret Kansu, Prof. Dr. Kamile Mutluer, Prof. Dr. Hilmi Akın, Prof. Dr. 
Nurhan Avman, Prof. Dr. Selahattin Gürtürk, Prof. Dr. Mualla Öztürk, Prof. Dr. 
Haluk Tanpoğan, Prof. Dr. Şakir Berki, Prof. Dr. Mecit Okay, Prof. Dr. İzzet 
Kantemir'e ve ayrıca üniversitemiz idarî personelinden vefat eden mensuplarımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı dilerim. 

Geçtiğimiz eğitim yılı içinde aramıza katılan ve geleceğin eğitim kadrosunu 
oluşturacak olan araştırma görevlilerinin seçimlerine ve yetiştirilmelerine özen 
gösterilmektedir. Bunun için uzun ve ince bir yol olan akademik yaşamı daha cazip 
hale getirecek önlemler alınmalıdır. 

Yurt dışında, yüksek lisans ve doktora yapmak üzere öğretim elemanı 
gönderebilmek amacıyla çıkarılan 260 sayılı KHK'nin üniversitelerin gelecekteki 
kadrolarına iyi lisan bilen, çağdaş düşünceye, bilim ve teknolojiye sahip elemanların 
kazandırılmasına büyük yarar sağladığı bir gerçektir. Bu isabetli Örneğin, 
üniversitelerin her alandaki uygulamalarına ışık tutması ve ilgililerce dikkate 
alınması dileğimizdir. Benzeri olarak, kısa süre önce çıkarılan 3455 sayılı kanunun 
da üniversitelerdeki bir tıkanıklığı giderdiğini ve kronikleşmiş bir sorunu çözdüğünü 
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söyleyebilirim. Yalnız Ankara Üniversitesi'nde bugüne kadar bu kanun uyarınca 95 
doçent profesörlüğe yükseltilmiştir. Bu üyelerimiz kendi kadrolarında profesör 
olduklarından bir kadro sıkıntısı söz konusudur. Özellikle yardımcı doçent ve doçent 
kadrosu bulamayan çok çalışkan ve kabiliyetli gençlerimiz, yapılan parlak tekliflere 
daha çok karşı koyamayarak üniversiteden ayrılmaktadırlar. Yurt içinde beyin göçü 
diyebileceğimiz ve üniversitelerimizin geleceği için hayatî önem taşıyan bu konunun 
acilen dikkate alınacağını umuyoruz. Saklı kadroların serbest bırakılmaları yanında 
yeni kadroların ihdası, ayrıca kadrolarında doçentliğe ve profesörlüğe yükselen 
öğretim üyelerimize de kadrolu meslektaşlarının malî olanaklarının sağlanması bir 
zaruret halini almıştır.  

 

Bilimsel Araştırmalar:  

Çağdaş bilgiye ulaşmak, bunun ışığında problemleri saptamak ve araştırma 
projelerini hazırlayarak onları çözmek üniversitelerin aslî görevlerindendir. 
Lisansüstü düzeyde mastır ve doktora tezleriyle, diğer aşamalarda yeni araştırma 
projeleri ile desteklenen bu sürecin devamlılığı ve verimliliği seçilen konuların ve 
incelenme biçiminin ciddiyetine bağlıdır. Ulusal sorunlarımızın araştırılmasında, 
ancak, akılcı düşünce ve bilimsellik içinde kalarak ve uluslararası bilgi akımına 
kapılarak başarı sağlayabiliriz. Böylece bilginin evrensellik kervanına katılabiliriz. 
Üniversiteler eğitim-öğretimde sağladığı başarı kadar, ulaştıkları araştırma 
sonuçlarının ciddiyeti ve güvenirliği ile de değer kazanırlar. Araştırmalarını 
yayımladıkları dergiler uluslararası alanda ilgiyle izlenir, aranırlar. Ankara 
üniversitesinde bu başarıya ulaşmış yayınlar olmuştur. Mensuplarımızın bu düzeyi 
muhafaza edeceklerine inanıyorum. 

Çağımızda, bilimsel araştırmaların çığ gibi artışına rağmen, bu 
araştırmalara maddî kaynak sağlanması en önde gelen sorundur. A.B.D. başta olmak 
üzere, en gelişmiş ülkelerde bile sağlanabilen maddî kaynaklar, hayatî önem taşıyan 
bilimsel araştırmalara harcanmaktadır. Bu gerçeğin ışığında, Üniversitemizde 
yürütülen araştırmaları ve planlanacak yeni projeleri destekleyecek kurum, vakıf ve 
benzeri kuruluşlarla işbirliğine açık olduğumuzu vurguluyorum. 

Çağımızda hemen tüm dünya devletleri, bütçelerinin büyük bölümünü 
savunma giderlerine ayırmaktadır. Özellikle gelişmiş ve güçlü ülkeler bu teknolojiyi 
daha da güçlendirme yarışına girmişlerdir. Bu amaçla da teknoloji gelişimini ve 
üretimini artıracak bilimsel araştırmalara büyük önem vermektedirler. Ülkemizde de 
üniversitelerin bu yönde faaliyetleri gözlenmektedir. Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Fizik Mühendisliği bünyesinde yeni kurulan EGAL (Elektronik Geliştirme 
Araştırma Laboratuvarı)’nı örnek olarak verebilirim. Bu kuruluşta, Üniversitemiz ve 
sanayi işbirliği çerçevesinde muhtelif araştırma ve geliştirme projeleri 
yürütülmektedir. Bu kapsam çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizin talep ettiği 
"uzaktan komuta sistemleri" prototipleri laboratuvarımızca geliştirilmiş ve sahra 
deneyleri başarı ile tamamlanmış olup seri imalata aksettirilmiştir. Bu yönde 
çalışmalara devam edilirken diğer yandan Tıp Fakültemiz Ortopedi Kliniği ile de 
işbirliği yapılarak "konjenital dislokasyonların suono spectrografik" yollarla 
alternatif teşhis ve bunu yapacak sofistike elektronik aygıtların araştırma ve 
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geliştirmeleri başarı ile tamamlanmış bulunmaktadır. EGAL laboratuvarlarında 
sualtı akustiği alanında ayrıca NATO projesi de başarı ile yürütülmektedir. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri, teşhis ve tedavide kullanılan en 
modern cihazlarla donatılmaya devam edilmektedir. Bilgisayarlı Tomografi cihazı, 
bilgisayarlı anjiyo cihazı bunlardandır. 

27 Şubat 1988 tarihinde Türkiye'de ilk defa yapay kalp nakli İbn-i Sina 
Hastanesinde gerçekleştirildi. Yapay kalpli hasta 31 gün yaşatıldıktan sonra, kalp 
bulunamadığı için kaybedilmiştir. Yapay kalp nakli ile elde edilen bilimsel başarı, 
yurt içinden ve yurt dışından hakettiği övgüleri almıştır. Dünyada 91. sırayı alan 
nakil olayı bugüne kadar 5 ülkede gerçekleştirilmiştir. 

Organ naklini kolaylaştırıcı anlayış Türkiye’de henüz yeterince oluşmadığı 
için büyük güçlüklerle karşılaşmaktayız. Bu yüzden hasta insanları İyileştirici 
çabalar istenilen düzeyde olamamaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda başlattığı kampanyayı desteklemek 
amacıyla bu yılkı açış dersimizi "ORGAN NAKLİ" konusuna ayırdık. Amacımız 
organ naklinin gerektirdiği anlayışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Açılış 
dersimizde yapay kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Hakkı AKALIN çekilen 
sıkıntıları sizlere aktarırken, İlahiyat Fakültemiz öğretim üyelerinden Diyanet İşleri 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said YAZ1CIOĞLU konunun dinsel yönünü açıklayacak.  

 

Araştırma Fonu: 

Üniversitemizde, bütçe imkânları dışında bilimsel araştırmaların ana 
kaynağını "Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu" teşkil etmektedir. Hazırlıkları 
tamamlanarak 1985 yılında uygulamaya geçirilen fon, geçtiğimiz yıl içinde yeniden 
düzenlenen yönetmelik uyarınca daha rasyonel kullanıma açılmıştır. Fon'dan 1988 
mali yılında 78 proje 360.407.000. TL’si ile desteklenmiş, şuana kadar 290.218.000. 
TL. harcama yapılmıştır. Halen 44 adet proje desteklenme aşamasında olup maliyeti 
328.792.000. TL. dir. Araştırma Fonundan 1985-1988 yılları itibariyle desteklenen 
toplam proje 465 adet olup, bunların toplam maliyeti l milyar 266 milyon 781 bin 
602 TL. dir ve 621 milyon 19 bin 211 TL.sı harcanmıştır. Bu yıllar içinde 74 
doktora tezi, 45 uzmanlık tezi ve 94 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 213 tez 
projesi desteklenmiştir. Bu tablo Ankara Üniversitesi'nin genç araştırıcılara sağladığı 
olanakları yansıtırken, aynı zamanda genç neslin bilimsel araştırmaya yaklaşımını, 
onların arzu ve başarılarını da sergilemektedir. 

Gençlerimizi ve toplam 252 adet münferit projede görev yapan 
araştırıcılarımızı kutlarken, başta Araştırma Fonu Yönetim Kurulu' nun eski ve yenî 
üyeleri olmak üzere, fonun özveriyle çalışan idarî personeline çabalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. 
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Yabancı Üniversitelerle İşbirliği:        

Bilimsel araştırmalarda çok önemli bir konuya da bilhassa değinmek 
istiyorum. 

Üniversiteler bugün en büyük sıkıntılarını Eğitim-Öğretim araç gerecinin 
ve bilimsel araştırma materyalinin temininde çekmektedirler. Günümüzde bazı 
cihazların maliyeti yüz milyonları aşmaktadır. Hemen her türlü ihtiyaçları bugün 
yurt içinden karşılamak mümkündür. Ancak, üniversitelere öğretim ve araştırma 
amaçlı ithallerde gümrük vergisi muafiyetinin tanınması, mevcut bütçe olanaklarını 
genişleterek büyük katkı sağlayacaktır. 

Üniversitelerin malî sıkıntıları Ankara Üniversitesi için de söz konusudur. 
Ancak, meseleye ülke açısından bakarak yaklaştığımızda imkânlar ölçüsünde, 
mümkün olan kolaylıkların gösterilmeye çalışıldığını memnuniyetle ifade etmek 
isterim. Bu yolda ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Devlet büyüklerimize ve ilgililere 
huzurunuzda teşekkür etmek isterim.  

Aziz Milletimizin, büyük fedakârlıklarla oluşturduğu bütçe kaynaklarından 
harcanacak her kuruşun hakkım ve hesabını, vermek için mevcut imkanlarımızı en 
rasyonel biçimde değerlendirmeğe mecburuz. Dahası da yeni kaynakları aramak, 
bulmak ve işletmek zorundayız. İşte bu amaçla uluslararası düzeyde bilimsel, 
kültürel ve teknolojik antlaşmalar çerçevesinde Ankara Üniversitesi ile çeşitli 
yabancı Üniversiteler arasında işbirliği gerçekleştirilmiştir. Şu anda 11 yabancı 
Üniversite ile yapılan antlaşmalarla bilimsel ve kültürel kapsamlı projeler 
yürütülmektedir. Bu faaliyetler bir yandan Üniversitemize mevcut bütçemizin çok 
üstünde bilimsel araştırma kaynağı yaratırken, diğer taraftan gerçekleştirilen faaliyet 
ve yayınlar ile Ankara Üniversitesinin öğretim elemanlarının ve onların şahsında 
Türk üniversitelerindeki bilim adamlarının uluslararası bilim alanında tanınmalarına 
büyük bir olanak sağlamaktadır. 

Diğer yandan Dünya Bankası'nın desteklediği projeler kapsamında yer alan 
Üniversitemize bağlı Çankırı ve Kırıkkale Meslek Yüksekokullarının modern araç 
ve gereçleri gelmiş olup montajına başlanmıştır. Bunların modern meslek eğitimi 
veren Örnek kurumlar olarak görevlerini yerine getireceklerini belirtmek isterim. 

Üniversiteler ve çeşitli kuruluşlarla yapılan işbirliği, lisans ve lisansüstü 
öğrenime katkısı ve öğrencileri teşvik bakımından da önem taşımaktadır. 
Japonya'nın Sasakawa Vakfı, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bir milyon dolarlık bir fon 
sağlamıştır. Bu fonun yıllık gelirinden uluslararası ilişkiler alanında lisans-üstü 
çalışma yapacak gençlerimize burslar verilecektir. 

Aynı şekilde Artur Andersen Ltd. Şirketinin SBF Dekanlığına sunduğu 
13490 dolarlık çek, SBF Fakültesinin başarılı, ancak yoksul Öğrencilerine burs 
olarak verilecektir. Bu bağış her yıl artan miktarlarda devam edecektir. 

Hürriyet Vakfı'nın her yıl düzenlediği genç gazeteciler yarışması sonucunda 
başarılı öğrenciler ile bunları yetiştiren basın-yayın yüksek okullarına verdiği ödüller 
teşvik unsuruna başka bir örnektir. Üniversitemiz bu tür işbirliği ve yardımlaşmaya 
her zaman açıktır. Bu örnekleri gerçekleştirenleri huzurunuzda kutluyor ve teşekkür 
ediyorum. 
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Bilimsel Toplantılar ve Yayınlar: 

Bilim adamının ve bilimsel araştırmaların nitelikleri, yapılan yayınlar ve 
bilimsel toplantı sonuçları ile belirlenir. Bu nedenle bu iki husus üzerinde durmak 
istiyorum. 

Geçtiğimiz yıl içinde gerek Rektörlük tarafından, gerekse fakülte ve 
yüksekokulların kendi çalışma programları uyarınca konferans, seminer, 
sempozyum, kongre gibi toplantılar düzenlenmiştir. Bunlar hakkında "Ankara 
Üniversitesinden Haberler" adlı bültende geniş bilgi verilmiştir. Üniversitemizin 
belgesel nitelikteki bu yayını 4000 adet basılmaktadır. Türkiye’nin her yanına 
dağıtılan bültenin şu anda 40. sayısı çıkmıştır. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum. 

Üniversitelerde yayın İşleri; ders kitapları, bilimsel eserler ve periyodikler 
olarak üç ana dalda yürütülmektedir. Öğretim Elemanlarımızın ders kitapları ve 
yayınları Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri uyarınca bastırılmaktadır. Ne 
var ki, üniversiteler bütçesinde bu fasıl için ayrılan miktarın yeterli olduğu 
söylenemez. Çünkü eğitim-öğretim birimlerinde, ayrılan ödenekle tüm kitapları 
basmak ve telif ücretlerini ödemek güçlüğü vardır. Bu nedenle birçok kitap baskı sı-
rası beklemek durumundadır. Öğrencilerimizin, ders notu ihtiyacı teksirlerle 
karşılanabilmektedir. 

Üniversitemiz Basımevi ve Döner Sermaye İşletmesi bu amaçla takdire 
şayan bir hizmet vermektedir. Bu birimimizde geçtiğimiz bir yıl içinde 1131 forma 
tutan 88 kitap ile 609 basılı evrak işlenmiştir. Canla, başla ve büyük Özveriyle 
çalışan basımevimiz personeline teşekkür ediyorum.  

 

Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezleri: 

Yükseköğretim mevzuatı uyarınca bugüne kadar Üniversitemize bağlı 
olarak araştırma merkezileri kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Bunlar arasında yer 
alan ve bugünlerde gerek dış politikamız, gerekse uluslararası özelliği bakımından 
adı ile de dikkati çeken "Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin 
çalışmalarını özetlemek istiyorum. 

Üniversitemize bağlı bu Merkez, Avrupa hareketlerini yakından izlemek ve 
Avrupa Topluluğuna siyasî, iktisadî ve hukukî yönden uyum sağlamak amacıyla, 
kamu ve özel kesimin her kademesinde görev alacak elemanların eğitilmesini ve her 
türlü araştırma faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktadır.  

Merkezimiz, faaliyete başladığı 1987-1988 akademik yılında Devlet 
Planlama Teşkilâtı ve AT Başkanlığının koordinasyonu altında ağırlıklı olarak kamu 
personeline yönelik çeşitli kurslar düzenlemiş ve bu kurslarda toplam 232 kamu 
görevlisi ile özel sektör elemanı eğitim görmüşlerdir. Yine bu kurslarda, kendi 
Üniversitemiz yanında, Ankara'dakî diğer üniversitelere, çeşitli bakanlıklara ve 
DPT’ne mensup 50 öğretim elemanı görev almış, ayrıca 3 yabancı öğretim 
üyesinden yararlanılmıştır. Kurslara katılan bütün kursiyerlere, birini Sayın 
Başbakanımızın, diğerini AT işlerinden sorumlu Devlet Bakanımızın onurlandırdığı 
iki ayrı törende birer sertifika verilmiştir. Ayrıca, kurslar sırasında hazırladıkları 
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ödevleri ilgili öğretim üyelerince başarılı bulunan kursiyerlerin bağlı bulundukları 
kuruluşlara birer övgü yazısı yazılmıştır. 

Şimdi de Üniversitemizin uzun yıllardır faaliyette bulunan "İşletme 
Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin" çalışmalarına değinmek istiyorum. 

Üniversite ile sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesinde adı geçen 
merkezimiz büyük bir rol oynamaktadır. 

Merkezce düzenlenen 2-3 aylık seminer ve burslara ülkemizin tanınmış 
Kamu ve Özel kuruluşlarınca çok büyük bir ilgi gösterilmektedir. 

Maliye Muhasebesi, İşletme Bütçeleri, Sermaye Piyasası Analizleri gibi 
ülkemiz işletmelerinin temel sorunlarını ele alan merkezden mezun olan 
yöneticilerin uygulamada başarılı olduklarını memnuniyetle görmekteyiz. 

İletişim alanındaki olağanüstü gelişmeler, araştırma ve uygulamaları da 
doğrudan etkilemektedir. Gelişmeleri daha yakından izlemek, sorunlara çözüm 
bulmak ve özellikle basınımızla doğrudan bîr bağ kurmak amacıyla teşkil edilen "A. 
Ü. Basın Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezinin, yönetmeliğinde değişiklik 
yapılarak konuyla ilgili üniversite dışı kuruluş ve cemiyetlerin de Merkezin Yönetim 
Kuruluna birer üye ile katılmaları ve yönetimde oy hakkına sahip olmaları 
sağlanmıştır. Bu merkezin, basından göreceği ilgi ve destek oranında yararlı 
olacağına inanıyoruz. 

 

TÖMER (A. Ü. Türkçe Öğrenim Merkezi): 

Bir araştırma merkezi niteliğinde olmamakla birlikte amacı ve uygulamaları 
ile kısa sürede ülkemizde ve yurt dışında dikkati çeken bu kuruluşumuz geçen 
yıllardaki gibi faaliyetine başarı ile devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl içinde 
İstanbul'da 10 katlı bir bina kiralanarak Merkezin İstanbul Şubesi açılmıştır. Bir 
şube de İzmir'de açılmıştır. Ayrıca, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği yapılarak 
Merkezin Kıbrıs Şubesi faaliyete geçirilmiştir. Almanya'da TÖMER'in Merkez 
Şubesi olarak Frankfurt seçilmiş, daha sonra Berlin, Köln ve Münih'te şubelerin 
açılması planlanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminin yanısıra, açılan fotoğraf 
sergileri ile Türkiye'nin tanıtımına büyük önem verilmiştir. Gerçekleştirilen 
gezilerle, Kurslara katılan yabancıların ülkemizin tarihî zenginliğini ve kültür 
değerlerimizi yakından tanımaları sağlanmıştır. TÖMER, Film-Radyo-Televizyon 
Merkeziyle işbirliği yaparak, yurt dışındaki Türk çocukları için 117 programdan 
oluşan "Türkçe Öğrenelim" adlı bir radyo programı hazırlanmıştır. Bu yoğun 
faaliyetler nedeniyle Merkezin başkan ve tüm çalışanlarını tebrik ve teşekkür 
ediyorum. 

 

Sağlık Kültür  ve  Spor  Faaliyetleri:  

Geçen bir yıl içinde bu konuları görev edinmiş Dairemiz başta olmak üzere, 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölümü ile Fakülte ve Yüksekokullarımız sosyal ve 
kültürel faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Bunlara ilişkin haberler Üniversitemiz 
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Bülteninde yer almıştır. Ancak, Üniversitemiz Sağlık-Kültür ve Spor Dairemizin, 
Tıp-Fakültesi Cebeci Kampüsündeki yeni binalarına taşınması ile bu faaliyetlerin bu 
yıl daha yoğun ve düzenli yapılabileceğini söyleyebilirim. 

Öğrencilerimize her türlü sağlık hizmeti yanında, yeterli sayıda ve düzeyde 
spor tesisleri ve kültürel faaliyet olanakları sağlamaya çabalıyoruz. Birimlerimizde 
mevcut tesisler ile Cebeci'deki spor kompleksimize ek olarak, inşaatı bir kaç yıldan 
beri devam eden Rektörlük binamızın arkasındaki spor salonu tamamlanmış olup 
açılısı bu ay içinde yapılacaktır. 

Spor yanında Öğrencilerimize beslenme, sağlık ve kültür faaliyetleri için 
sağlanan olanakların destek kaynağı harçlardır.  

Öğrenci harçlar fonunun 1988 malî yılı bütçesi 2 milyar 987 milyon olarak 
bağlanmıştır. Bu paranın tamamı öğrencilerimizin beslenme, sağlık, barınma ve 
kültür hizmetlerine harcanmaktadır. Bütçenin % 85'i yemek ve beslenmeye, %3'ü 
kültür faaliyetlerine % 5'i spor faaliyetlerine % l'i sağlık giderlerine, % 3'ü barınma 
giderlerine, %l'i genel yönetim hizmetlerine, % 2'si diğer sosyal hizmetlere 
harcanmaktadır. Haziran ayı sonuna kadar 34615 öğrenci Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairemizin servislerinde, 10437 Öğrenci de Dairemizce sevki yapılan hastanelerde 
olmak üzere toplam 45052 öğrencimiz muayene ve tedavi edilmiştir. 

Öğrencilerimizin boş zamanlarını daha verimli bir biçimde değerlendirmek 
amacıyla fotoğrafçılık, daktilo, ilk yardım, el sanatları gibi sekiz ayrı branşta kurslar 
açılmıştır. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çok sesli koro gibi müzik 
faaliyetleri ve bu koroların konserleri büyük ilgi görmüştür. Yeni eğitim-öğretim 
yılında bu çalışmalara daha çok öğrencinin katılması sağlanacaktır. Halk oyunları 
yarışması, konferanslar, çaylar yanında çeşitli tarihlerde altı büyük gezi programı 
gerçekleştirilmiştir. 

Side'de kurulan ve her yıl genişletilerek daha modern imkânlara 
kavuşturulan Üniversitemiz Rekreasyon Merkezinde 28 Haziran-17 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen. 10'ar günlük devrelerle Öğrencilerimize ucuz, emin ve amaca 
uygun bir tatil imkânı sağlanmıştır. Bu imkândan 507 öğrencimiz bu sezon 
yararlanmıştır. 

Sporun hemen her dalında sürekli bir faaliyet gerçekleştirilmiştir, atletizim, 
basketbol, hentbol, futbol, güreş, kayak, kürek, voleybolda üniversite İçi ve 
üniversitelerarası müsabakalarda gençlerimiz disiplin ve düzen içinde umut veren 
sonuçlar almışlardır. Örnek davranışları ve başarıları için kendilerini kutlarım. 

Üniversitemizin dağınık oluşu, spor ve kültür hizmetleri için arzulanan 
ölçüde imkânlar sunmayı önlemektedir. Buna rağmen her yıl yeni atılımlarla 
olanaklar artırılmaktadır. 

 

Son Gelişmeler: 

Ankara Üniversitesinde mevcut 11 Fakülte, 6 Yüksekokul ve 5 Enstitüye 
yeni kuruluşlarımız eklenmiştir. 
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Kaliteli bir sağlık hizmetinin 
yürütülmesi için nitelikli hekimin yanısıra iyi yetişmiş ara-İnsan gücüne duyulan 
ihtiyacın büyük olduğu gerçektir. Ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarında hekimin en 
büyük ve önemli yardımcısı olan hemşire, sağlık teknisyeni, laborant ve röntgen 
teknisyeni açığı çok fazladır. Bu açığın kurulacak yeni sağlık meslek yüksekokulları 
ile kapatılması en akılcı yol olmalıdır. 

Bu gerekçeye dayanarak, her geçen gün ilerleyen ve gelişen tıbbî 
teknolojinin en son ürünlerinin kullanıldığı ve yemlerinin hizmete sokulduğu 
Üniversitemiz Tıp Fakültesinde nitelikli ara-insan gücü ihtiyacının karşılanması için 
bir Sağlık Meslek Yüksekokulu açılması planlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yeterli sayıda ve nitelikteki öğretim 
elemanları, fizik kapasitesi ve mevcut ekonomik imkanları ile bu Meslek 
Yüksekokulunun her türlü ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin bugünkü ve gelecekteki ara-insan 
gücü ihtiyaçları gözönüne alınarak bu yıl hemşirelik, laboratuvar teknisyenliği, 
röntgen teknisyenliği, anestezi teknisyenliği, tıbbi sekreterlik ve diş hemşireliği 
programları açılmış ve alınan öğrencilerle eğitime başlanması planlanmıştır. 

Başkent Meslek Yüksekokulu: 1989-1990 öğretim yılında faaliyete geçecek 
olan bu yüksekokulumuzun kuruluş gerekçesi şöyledir: 

"Türkiye, maddî tarih mirası açısından dünyanın en zengin ülkelerinden 
birisidir. Çok çeşitli medeniyet ve kültür anlayışlarıyla, çok çeşitli türde eserler, bu 
ülkede taş devrinden bugüne kadar yapıla gelmiştir. Söz konusu eserlerin hangi 
dönemlerde, kimler tarafından ve nasıl yapıldıkları, üniversitelerimizin ilgili bilim 
dalları tarafından araştırılarak ortaya konulmakta; yer altında kalanlar ise arkeolojik 
kazılarla gün ışığına çıkarılmaktadır. Ancak, bu eserlerin varlıklarının tespiti, ilmî 
değerlendirmelerinin yapılması ve yayın yoluyla tanıtmaları kadar; onların tamir 
edilip, zamanın, iklim şartlarının ve hâttâ insanlarının yıpratıcı, yok edici 
tahribatlarına, karşı korunması  da önem taşımaktadır. Fakat, bu tarihî mirası 
yaşatma ve koruma faaliyetlerini alelâde eşya onarımı gibi ele almak ve el 
hünerinden öte pek eğitim görmemiş usta veya işçilere emanet etmek mümkün 
değildir. Bu nedenle restorasyon ve konservasyon gibi alanlarda uzman 
yetiştirilerek, bunlardan yararlanma yoluna gitmek, tarihî kültür mirasımız olan 
sanat eserlerini, gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde ulaştırmanın temel şartlarından 
birisi olarak kabul edilmek zorundadır." 

Bu iki yeni yüksekokul yanında Üniversitemize bağlı "Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulunun kurulmasına ilişkin önerimiz de Yükseköğretim Kuruluna arz 
edilmiştir. 

Basın Yayın Yüksekokulumuzda mevcut iki bölüme ek olarak açılan 
"Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne bu yıl 40 öğrenci alınarak eğitîm-öğretime 
başlanmıştır. Böylece üniversiteye girecek gençlerimize yeni bir kapasite artışı 
sağlanmıştır. 
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Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,  

Üst başlıklar altında özetlemeye çalıştığım faaliyetlerimiz yeni yıl ve yeni 
dönemde amaçlarına uygun olarak ve dikkatle programlanacak, uygulanacak ve 
ulaşılan sonuçlara göre çalışmalarımız yeniden planlanarak, konuşmamın başında 
söylediğim hedeflere erişilecektir. 

Tüm yönetici ve öğretim elemanlarımız ile idarî ve teknik personelimizin 
ellerinden gelen gayreti göstereceklerinden asla şüphem yoktur. Öğrencilerimizin de 
kendi aralarında ve bizlerle özlenen diyaloğu kurarak başarı grafiklerini artırmak 
için gereken çabayı göstereceklerine inanıyorum. 

Büyük bir özveriyle eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 
akademik kadromuzun değerli elemanlarına, gerek Rektörlük merkez örgütünde, 
gerekse fakülte ve yüksekokullarımız ile bağlı birimlerimizde görevli teknik ve idari 
personelimize çabaları için teşekkür ediyorum. 

Üniversitemizde yeni eğitim-öğretim yılına başlanması nedeniyle yapılan 
bu törene katıldığınız için sizlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Daha mutlu, daha 
başarılı günlerde buluşmak üzere saygılarımı, öğrencilerimize de sevgilerimi 
sunuyorum. 
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1989-1990 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 
 

Sayım  Konuklarımız,   Sevgili Öğrenciler,  

 

Üniversitemizde 3 Ekim 1988 günü başlatılan eğitim-öğretim yılı başarı ile 
tamamlanmıştır. Hiç şüphe yok ki, bu olayın temelinde ülke çapında gerçekleştirilen 
huzur ortamında öğrencisi, öğretim elemanı, idarî ve teknik personeli ile bir bütün 
olarak duyulan karşılıklı sevgi ve saygı ile iyi niyet ve hoşgörü sınırları içinde 
oluşan değer yargılarımız bulunmaktadır. Geride bıraktığımız dönemin böyle bir so-
nuçla tamamlanmasını sağlayan öğrencilerimize, akademik ve idarî personelimiz ile 
tüm yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, sorunlarımızın çözümünde bizlere yardımcı olan her kesimden yetkili ve 
çalışanlara da Üniversitem mensupları adına ve şahsen teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Yeni bir eğitim-öğretim yılına başladığımız bugünden itibaren aynı ortamın 
gerçekleştirilerek daha üstün başarılara ulaşacağımızı umuyorum. 

Üniversiteler bir toplumun çağdaşlaşma çabalarında önemli görevler 
yüklenmiş olan kuruluşların başında gelir. Başka bir deyişle, çağımızın gelişmiş 
toplumlarında üniversiteler yetiştirdikleri öğrencilerin başarıları oranında değer 
kazanırlar. Çünkü gelişmiş toplumlarda bilim ve teknoloji politikalarının 
oluşturulmasında bu üniversitelerin mezunları önemli rol oynamaktadırlar.  

Bilim ve teknoloji politikaları ise sosyal, ekonomik ve kültürel amaçların 
gerçekleştirilmesi için ülkenin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefler. 
Böylece üniversiteler bir yandan çağdaşlaşmayı sağlayacak insan gücünü üretirken, 
diğer yandan da bu gücün hazırladığı bilim ve teknoloji planı doğrultusunda eğitim-
öğretim hizmeti görürler. Böylece denebilir ki, üniversiteler bir ülkenin gelişmişlik 
düzeyi ile çağdaşlaşma çizgisinin göstergeleridirler. Bunu tayin eden de o ülkede 
üniversitelere verilen değer ile bu değeri koruyup kullanabilen eğitici, uygulayıcı ve 
öğrenici kapasite ve kalitesidir. 

Ankara Üniversitesi, Türk eğitim sistemi içinde sahip olduğu tarihî özelliği, 
sağladığı öğrenim kapasitesi ve mezun ettiği meslek adamı kalitesi ile bilim ve 
teknoloji politikalarımızın tayinine, dolayısıyla, temelini Atatürkçü düşünce 
sisteminin oluşturduğu sosyal, ekonomik ve kültürel amaçları gerçekleştirebilecek 
yaratıcı insan potansiyelinin kazanılmasına yönelik bir hizmet vermektedir. Bu 
hizmetin niceliği ve niteliği, geçen bir yıl içinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim, 
araştırma, uygulama faaliyetlerinden verilecek örneklerle tayin edilebilecektir. 

Ankara Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yaptıran 
11 fakültesi, 5 enstitüsü ve 7 yüksekokulu ile ülkemizin en büyük yükseköğretim 
kurumları arasında yer almıştır. Eylül 1989 itibariyle yüksek lisans dahil 40 bine 
yaklaşan öğrencisi 1054 öğretim üyesi, 1629 Öğretim yardımcısı vardır. Çankırı, 
Kastamonu ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulları Üniversitemize bağlıdır. Bunlara ek 
olarak geçen yıl Üniversitemize bağlı olarak kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu'na bu yıl da Öğrenci alınacaktır. 
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Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 1989-1990 eğitim-öğretim 
yılı için 20 Eylül 1989 tarihi itibariyle Ankara Üniversitesi'ne önlisans ve lisans 
düzeyinde toplam 7618 öğrenci kaydolmuştur. Kayıt işlemleri bir merkezden 
yapılmış, böylece öğrenci ve ailelerine büyük kolaylık sağlanmıştır. Mevcut 
öğrencilerimizle birlikte aramıza katılan yeni evlatlarımızı da bir yuva sıcaklığı ve 
yakınlığı içinde tutacağız. Öğrenci harçları fonundan bütçeye sağlanan ve 
sağlanacak olan gelirlerin tamamının öğrencilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları 
ile sosyal faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şekilde harcanmasına özen 
göstereceğiz.  

Üniversitemiz 1989 yılı bütçesi 70 Milyar 786 Milyon TL. olarak 
bağlanmıştır. Bunun 53 Milyar 337 Milyon TL'si cari, bunun da 44 Milyar 292 
Milyon" u personel gideri, 9 Milyar 45 Milyon’u da diğer carilerdir. 12 Milyar 730 
Milyon TL.'sı yatırım, 4 Milyar 719 Milyon TL.'sı transfer harcamalarına ayrılmıştır. 
Ayrıca personel giderlerine 34 Milyar 200 Milyon bir ilâve ödenek alınmıştır.  

Sevgili Öğrenciler, Üniversitemizde her birinizin eğitimi için yılda bir 
milyonun üstünde harcama yapılmaktadır. Bu imkân Yüce Milletimizin büyük 
fedakârlıkları ile yaratılmış ve en iyi şekilde yetiştirilmeniz için dikkatle 
kullanılmıştır. Sizlerin de bunun bilincinde olduğunuza inanıyorum. Nitelikli insan 
yaratmanın temelini beslenmenizde, barınmanızda ve sosyokültürel faaliyetlerinizin 
artırılmasında görüyoruz. Sizi tanıdığımız, size yaklaştığımız ve bizleri anlamanıza 
olanak verdiğimiz ölçüde diyalog kuracağımıza inanıyorum. Ancak bu şekilde, 
gerek içimizden, gerekse dıştan gelecek ve sizleri birbirinizden ve bizlerden 
ayırabilecek bir düşünce ve eylem Üniversitemizde barınamayacaktır. Yasalarımızın 
çizdiği sınırlar içinde ve bu yasalarla öğrencilerin yetiştirilmesinde öngördüğü ilke 
ve amaçlar doğrultusunda kalarak, akılcı düşüncede ve Atatürkçü çizgide birleşerek 
tüm öğrencilerimizle mutlu bir yıl geçireceğimize inanıyorum. 

 

Öğretim Elemanı Durumu: 

Ankara Üniversitesinde toplam 2683 öğretim elemanı vardır. Bunun 
1054"ü profesör, doçent ve yardımcı doçent, 185'i öğretim görevlisi ve uzman, 225'i 
okutman, 1219'u da araştırma görevlisidir.  

Geçen yıl içinde 203'ü araştırma görevlisi olmak üzere toplam 259 öğretim 
elemanı kadromuza katılmış, 26 öğretim yardımcısı İle 9 öğretim üyesi de naklen 
ayrılmışlardır. 

Ekim 1988 - Eylül 1989 ayları arasında 11 profesör, 34 doçent, 44 yardımcı 
doçent kadrolu olarak atanmıştır. Aynı dönem içinde 45 üyemiz doçent olmuş, 142 
doçentimiz de profesörlüğe yükseltilmiştir. Kendilerini kutluyor ve başarılar 
diliyorum. Geçtiğimiz yıl içinde 12 öğretim elemanımız emekliye ayrılmıştır. Bugün 
kendilerine hizmet belgesi verilecek değerli üyelerimizi sunuyorum: 

Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültemizden Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu, Prof. Dr. 
Baki Öğün, Öğretim Görevlisi Muzaffer Özcanoğlu; Diş Hekimliği Fakültesinden 
Prof. Dr. Nurettin Günay; Hukuk Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. İrfan Yazman; 
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Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. İlhan Unat; Tıp Fakültesinden Prof. Dr. 
Cemil Rota, Prof. Dr. Türkân Sungur, Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Gürkan Çelebi, 
Prof. Dr. Neriman Gürtanın, Basın Yayın Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi M. 
Şevket Evliyagîl İle Yabancı Diller Bölümümüzden Okutman İsmet Gerçek. 

Üniversitemize uzun yıllar büyük hizmetler vererek emekli olan bu öğretim 
üyelerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık ve güzellikler diliyoruz. Sevgileri 
yüreğimizdedir. Hizmetlerini saygı ile anıyoruz. 

Uzun yıllar Üniversitemize, Türk ve dünya bilim alanına hizmet veren, 
gerek emekliliğinde, gerekse görevi başındayken vefat eden öğretim üyelerimizden, 
Prof. Dr. Ahmet Akçaboy, Prof. Dr. Saadet Çağatay, Prof. Dr. Macit Eker, Doç. Dr. 
Kamımın Ertürk, Doç. Dr. Şevkiye İnalcık, Prof. Dr. Mecit Okay, Prof. Dr. 
Bahaeddin Ögel, Prof. Dr. Nurinnisa Özbek, Prof. Dr. Aygün Şehirali, Prof. Dr. 
Coşkun Üçok, Dr. Melih Varol, Prof. Dr. Ahmet Yaycıoglu, Doç. Dr. Şeref Yazgan, 
Doç. Dr. Mualla Yenen'e ve ayrıca üniversitemiz idari personelinden vefat eden 
mensuplarımıza rahmet, ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum . 

 

Yetiştirme Durumu: 

Üniversitemizin önemli fonksiyonlarından biri de lisansüstü eğitim veren 
enstitülerimizdir. Yıl içinde beş enstitümüzde 947 yüksek-lisans ve 955 doktora 
olmak üzere toplam 1882 lisansüstü öğrencisi bulunmuş ve bunlardan 171'i yüksek 
lisansını ve 101'i de doktorasını tamamlamışlardır. Bu sayı, üniversitemiz öğretim 
üyelerinin öğretim, araştırma ve uygulama yanında, ülkemizde bilim adamı 
yetiştirilmesine yaptıkları katkının ölçüsüdür. 

Geleceğin eğitim kadrosunu oluşturan araştırma görevlilerimize, 
Hükümetimizce sağlanan malî imkânlar şüphesiz onların çalışma şevk ve heyecanını 
artırıcı katkıda bulunmuş ve akademisyenliği özendirici bir etki yapmıştır. Bu 
desteğin giderek güçlendirilmesi Türk bilim hayatının gelecek güvencesini 
oluşturacaktır. İyi bir lisan bilgisi kazanarak çağdaş bilim ve teknolojiyi ithal etmek 
amacıyla hazırlanan 260 sayılı kararname ile yurt dışına gönderilen araştırma 
görevlilerimizin sayısı 51'dir. Bu yıl içinde yedi, gelecek yıl da dokuz araştırma 
görevlimiz daha yurt dışına gönderilecektir. Bu elemanlarımızın öğrenimlerini 
düzenle sürdürebilmeleri için, ayrılan bütçenin, ülke kalkınmasında öncelik alan 
fasıllar arasında görülmesi ve zamanında tahsis edilmesi gereğine inanıyoruz. 

Uluslararası ilişkiler çerçevesinde çeşitli konularda araştırma bursu veren 
yabancı devletlerin değerli temsilcilerine burada teşekkür etmek istiyorum. İlerde 
değineceğim gibi üniversitemizin yabancı üniversitelerle gerçekleştirdiği 
işbirliğinde, genç araştırıcıların yetişmelerine yönelik olanakların artırılmasıyla daha 
büyük yararlar sağlanacaktır. 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme bilim dallarında da çeşitlilik 
getirmektedir. Nitekim son birkaç yılda bir çok üniversitede olduğu gibi 
Üniversitemizde de yeni bilim dalları kurulmuştur. Gerek bu yeni alanlar, gerekse 
mevcut bilim dallarının gelişmesinde yeterli kadronun temini zarureti doğmuştur. 
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Yıl içinde kadrolarında profesörlüğe yükseltilen ve doçent olan öğretim 
elemanlarına, hiç değilse, şahsa bağlı kadroların ihdası yoluyla özellikle araştırma 
görevlilerine ve yardımcı doçentlere de kadro imkânı yaratılmış olacaktır. 

 

Bilimsel Araştırmalar: 

Üniversiteler eğitim-öğretimde sağladığı başarı yanında, ulaştıkları 
araştırma sonuçlarının ciddiyeti ve güvenirliği ile de değer kazanırlar. Ancak, bu 
araştırmalara maddi kaynak sağlanması en önde gelen sorunlardandır. Bu nedenle 
üniversitemizde yürütülen araştırmaları ve planlanacak yeni projeleri destekleyecek 
kurum, vakıf ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine açık olduğumuzu bildirmek 
istiyorum. 

Bu daveti yaparken bir noktayı belirtmek istiyorum. 

Yükseköğretim Kanununun 22. maddesinin b fıkrasına göre öğretim üyeleri 
bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmakla ve bunları kamuoyuna duyurmakla 
görevlidirler. Ne var ki, her üyemiz bilimsel araştırmaların seçiminde, 
yürütülmesinde ve sonuçlarının yayınlanmasında serbesttir. Bilimsel araştırmanın 
kuralları, metodu ve yayın ilkeleri bellidir. 

Bilimsel araştırmalarda esas olan üç unsur vardır. Araştırıcı, araç-gereç ve 
alan. Bunların tümü de paraya dayanmaktadır. Bu nedenle bir taraftan üniversite 
bütçelerinde bu amaçla ayrılan ödenekleri artırmak, diğer taraftan çeşitli kaynaklar 
yaratmak gerekmektedir. Bu çerçeveden olarak Üniversitemizin Araştırma Fonu 
faaliyetlerine ve yabancı üniversitelerle gerçekleştirilen bilimsel işbirliğine 
değinmek, istiyorum. 

 

Ankara  Üniversitesi  Araştırma  Fonu 

Üniversitemizde bütçe imkânları dışında bilimsel araştırmaların ana 
kaynağını "Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu" teşkil etmektedir. Hazırlıkları 
tamamlanarak 1985 yılında uygulamaya geçirilen Araştırma Fonundan 1985-1988 
yılları itibariyle desteklenen toplam proje 465 olup, bunların toplam maliyeti                   
1 milyar 206 milyon 781 bin 602 liradır. Bu yıllar içinde 74 doktora tezi, 45 
uzmanlık tezi ve 94 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 213 tez projesi 
desteklenmiştir.  

Eylül 1988-1989 ayları itibariyle 214 araştırma projesi 2 milyar 227 milyon 
598 bin lira ile desteklenmiştir. Bu tablo Araştırma Fonun bilimsel araştırmalara 
sağladığı maddî gücü açıkça göstermektedir. Bu nedenle fona kaynak sağlayan başta 
Tıp Fakültemiz olmak üzere döner sermaye işletmeleri bulunan tüm fakülte ve 
yüksekokullarımızın yönetici ve yetkililerine, ayrıca, bu fonu en rasyonel ve dengeli 
biçimde kullanan Araştırma Fonumuzun Yönetim Kuruluna ve Fon görevlilerine 
üstün gayretleri için teşekkür ediyorum. 
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Yabancı Üniversitelerle İşbirliği: 

Çağdaş bilgiyi aktarmak, Üniversitemizin bilimsel çalışmalarını dış 
ülkelere duyurmak, mevcut sorunlarımızın çözümüne yarayan araç gereç ve bilimsel 
araştırma materyalini doğrudan, hatta bağış yoluyla temin ederek araştırma 
potansiyelimizi artırmak, uluslararası alanda tanınmış bilim adamları ile ortaklaşa 
çalışarak evrensel bilgiye katkıda bulunmak amacı ile uluslararası bilimsel ve 
kültürel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde birçok üniversite ve araştırma kurumu ile 
ikili anlaşmalar yapmaktayız. Bugüne kadar pek çok araştırma görevlimiz bu 
işbirliği çerçevesinde yüksek lisans ve doktoralarını yurt dışında tamamlamış, 
öğretim elemanlarımız araştırma sonuçlarını yabancı dergilerde yayımlama 
olanağını artırmıştır. Böylece ülkemizin dış tanıtımına da hizmet edilmiştir. 

Bugüne kadar işbirliği anlaşmaları yaptığımız çeşitli üniversitelere ilaveten, 
şu anda Çekoslovakya, Federal Almanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, Macaristan, 
Polonya, Portekiz, Sovyetler Birliği, Suriye, Tunus ve Yugoslavya gibi ülkelerin 
üniversiteleri ile bilimsel işbirliği çalışmaları yürütülmektedir. Bu 13 ülke dışında 
Ortak Pazar, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Teşkilâtı ve FAO 
gibi uluslararası kuruluşların desteğinde yabancı bilim adamlarının da katıldığı 
bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. 

 

Bilimsel   Toplantılar:    

Fakülte ve yüksekokullarımızda alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası 
nitelikli birçok bilimsel toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Rektörlük olarak da 
özellikle ülkemiz gündemindeki konular üzerinde seminer ve sempozyumlar 
düzenlenmiştir. 

Her yıl yapılan "Atatürk'ü Anma" toplantılarımız Atamızın ölümünün 50. 
yılında Üniversitemizin Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği bir 
sempozyum ile zenginleştirilmiştir. Türk Milletinin tarih boyunca sürdürdüğü 
özgürlük ve bağımsızlık savaşını "Yurtta ve Dünyada Barış" anlayışı ile noktalayan, 
böylece ulusal egemenliğe evrensel bir boyut kazandırarak Türkiye Cumhuriyetini 
kuran ve çağdaş Türk toplumunu uluslararası düzeyde tanıtan ve kabul ettiren büyük 
kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 50. yılı anısına düzenlenen bu 
sempozyumda 13 bilim adamımızın sundukları bildiriler yanında 13 devletin 
ülkemizdeki temsilcileri Atatürk'ü yabancı gözü ile anlatmışlardır. Böylece 
sempozyum uluslararası nitelik de kazanmıştır. Bu toplantının tüm konuşmalarını 
içeren kitap yakında yayınlanacaktır Burada inancımızı bir kez daha belirtmek 
isteriz ki, Atatürk, incelendikçe anlaşılan, anlaşıldıkça yaklaşılan ve yaklaşıldıkça 
yaşanan ve ebediyen yaşatılacak olan bir önder olarak kalacaktır. 

Üniversitece üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu da Bulgaristan'dan 
zorla sınır dışı edilen soydaşlarımızın durumudur. "Uluslararası Hukuk ve İnsan 
Hakları Açısından Bulgar Zulmü" adıyla 29 Haziran 1989 günü düzenlediğimiz 
toplantıda bilim adamlarımız görüşlerini açıklamışlardır. Bulgaristan halkının 
yaklaşık % 20'sini oluşturan Türk asıllı nüfus 1984'den beri giderek şiddetlendirilen 
bir baskıyla sindirilmeye çalışılmış, isimleri zorla değiştirilen, dinî inanç ve 
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geleneklerinden doğan haklarını kullanmaları engellenen, zulüm gören, mallarına el 
konulan, hukuka aykırı birçok fiile maruz kalan hatta canlarını kaybeden, çocuk-
yaşlı, kadın-erkek demeden her gün binlercesi sınır dışı edilen soydaşlarımızın 
sorunu, tek başına Türkiye'nin çözemeyeceği bir insanlık dramı halini almıştır. 
İnanıyoruz ki, insan hakları konusunda son 14 yılda uluslararası planda makro 
çerçevede büyük zafer elde etmiş bulunan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz 
çağdaş demokrasi dünyası, bu münferit sorunu mikro çerçevede çözüme 
kavuşturacak güce sahiptir. 

Bu gücü göstermenin bir insanlık borcu olduğunu dost ülkelere bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz.  

 

Yayın Faaliyetleri 

Üniversitelerde yayın işleri; ders kitapları, bilimsel eserler ve periyodikler 
olarak üç ana dalda yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımızın ders kitapları ve 
yayınları Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, hükümleri uyarınca bastırılmaktadır. Ne 
var ki, üniversiteler bütçesinde bu fasıl için ayrılan miktarın yeterli olduğu 
söylenemez. Çünkü eğitim-öğretim birimlerinde, ayrılan ödenekle tüm kitapları 
basmak ve telif ücretlerini ödeme güçlüğü vardır. Bu nedenle birçok kitap baskı 
sırası beklemek durumundadır. Öğrencilerimizin ders notu ihtiyacı teksirlerle 
karşılanabilmektedir. 

Üniversitemiz Basımevi ve Döner Sermaye işletmesi bu amaçla takdire 
şayan bir hizmet vermektedir. Bu birimimizde geçtiğimiz bir yıl içinde 1876 forma 
tutan 110 kitap ile 772 basılı evrak işlenmiştir. Canla, başla ve büyük özveriyle 
çalışan basımevimiz personeline teşekkür ediyorum. 

 

Araştırma Merkezlerinin Faaliyetleri: 

Üniversitemize bağlı araştırma merkezlerinde, merkezlerin çalışma alanı ile 
ilgili eğitim programları düzenlenmiş, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar için paket 
programlar hazırlanarak uygulanmıştır, örneğin Avrupa Topluluğu Araştırma ve 
Uygulama Merkezi'nin 12Aralık 1987 tarihinden itibaren açmış olduğu temel eğitim 
ve uzmanlık kurslarına 515 eleman katılmıştır. 212 eleman Merkezin Tömer'le 
işbirliği halinde yürüttüğü yabancı dil programlarından sertifika almıştır. Bu yıl ise 
187 eleman yabancı dil kurslarına devam etmektedir. 

 

TÖMER (Ankara  Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi) 

Kısa adı TÖMER olan A.Ü. Türkçe Öğretim Merkezi, bundan 5 yıl önce, 
yabancılara Türkçe'yi öğretmek ve Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Ankara 
Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. 
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TÖMER, şu anda Ankara'da üç, İstanbul, İzmir, Almanya ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nde birer olmak üzere toplam yedi şubede Türkçe öğretimini 
sürdürmektedir, 

TÖMER, bulunduğu konum ve iletişimde bulunduğu kişiler gereği -Türkçe 
öğretiminin yanısıra- Türkiye'nin tanıtımı konusuna da büyük önem vermekte ve bu 
amaçla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Tömer'in Almanya'daki şubelerinde Almanlara ve Almanya'da yaşayan ve 
anadilini bilmeyen Türk işçi çocuklarına Türkçe öğretilmektedir. 

Tömer bir yandan dilimizi öğretirken, diğer taraftan da fotoğraf sergileri 
açarak, yurtiçi gezileri düzenleyerek, broşürler hazırlayarak ülkemizin yabancılara 
tanıtımını da başarıyla sürdürmektedir. 

Tanıtım faaliyetlerinden biri olan "Türkiye'den Renkler ve TÖMER" adlı 
fotoğraf sergisi geçen yıl Ankara, Antalya. İstanbul ve K.K.T.C.'de sergilenmiştir. 
Bu sergi yurt dışındaki Türkoloji merkezlerinde de sergilenecektir. 

Ayrıca "Türkiye'nin Güzellikleri" adı altında bir slayt (dia) yarışması 
düzenlenmiştir. Yarışmaya katılacak eserler 1-15 Mart 1990 tarihleri arasında Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisinde sergilenecektir. 

 

Sağlık, Kültür ve Spor Faaliyetleri: 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairemizin özverili çabaları yanında eğitim-öğretim 
birimlerimizdeki tüm olanaklar kullanılarak bu hizmetler en iyi şekilde 
verilmektedir. 

Öğrencilerimize her türlü sağlık hizmeti yanında, yeterli sayıda ve düzeyde 
spor tesisleri ve kültürel faaliyet olanakları sağlamaya çabalıyoruz. Birimlerimizde 
mevcut tesisler ile Cebeci'deki spor kompleksimize ek olarak, inşaatı bir kaç yıldan 
beri devam eden Rektörlük binamızın arkasındaki spor salonu tamamlanmış, açılışı 
Başbakanımız Turgut ÖZAL tarafından yapılarak hizmete sunulmuştur. 

Spor yanında öğrencilerimize beslenme, sağlık ve kültür faaliyetleri için 
sağlanan olanakların destek kaynağı harçlardır. 

Öğrenci harçlar fonunun tamamı öğrencilerimizin beslenme, sağlık, 
barınma ve kültür hizmetlerine harcanmaktadır. Temmuz ayı sonuna kadar 35636 
öğrenci Sağlık, Kültür ve Spor Dairemizin servislerinde, 11833 Öğrenci de 
Dairemizce şevki yapılan hastanelerde olmak üzere toplam 47469 öğrencimiz 
muayene ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca, personelimiz ve yakınlarına da sağlık hizmeti sunulmaktadır. 
Temmuz ayı itibariyle Sağlık Dairemiz servislerinde 16819 ve şevki yapılan 
kuruluşlarda 1868 olmak üzere toplam 28687 kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur. 

Öğrencilerimizin boş zamanlarını daha verimli bir biçimde değerlendirmek 
amacıyla fotoğrafçılık, daktilo, ilk yardım, el sanatları gibi sekiz ayrı branşta kurslar 
açılmıştır. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çok sesli koro gibi müzik 
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faaliyetleri ve bu koroların konserleri büyük ilgi görmüştür. Yeni eğitim-öğretim 
yılında bu çalışmalara daha çok öğrencinin katılması sağlanacaktır. Halk oyunları 
yarışması sonunda birinci olan Fen Fakültemizin ekibi 27 Mayıs 1989 günü 
Trabzon'da yapılan Üniversitelerarası yarışmada Türkiye birincisi olmuştur. Çeşitli 
tarihlerde Konya, Bursa, Çanakkale, Elmadağ ve Yedigöller'e gezi programı 
gerçekleştirilmiştir.  

Side'de kurulan ve her yıl genişletilerek daha modern imkânlara 
kavuşturulan Üniversitemiz Rekreasyon Merkezinde l0'ar günlük devrelerle toplam 
507 öğrencimize ucuz, emin ve amaca uygun bir tatil imkânı sağlanmıştır. Ayrıca 
spor ve kültür faaliyetlerinde başarılı olmuş 55 öğrenci bu tesislerden ücretsiz 
yararlanmıştır. 

Sporun hemen her dalında sürekli bir faaliyet gerçekleştirilmiştir. Atletizm, 
basketbol, hentbol, futbol, güreş, kayak, kürek, voleybolda üniversite içi ve 
üniversiteler arası müsabakalarda gençlerimiz disiplin ve düzen içinde umut veren 
sonuçlar almışlardır. Örnek davranışları ve başarıları için kendilerini kutlarım. 

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, üst başlıklar altında özetlemeye 
çalıştığım faaliyetlerimiz yeni yıl ve yeni dönemde amaçlarına uygun olarak ve 
dikkatle programlanacak, uygulanacak ve alınan sonuçlara göre çalışmalarımız 
yeniden planlanarak, hedefe ulaşılacaktır. 

Tüm yönetici ve öğretim elemanlarımız ile idarî ve teknik personelimizin 
ellerinden gelen gayreti göstereceklerinden asla şüphem yoktur. Öğrencilerimizin de 
kendi aralarında ve bizlerle özlenen diyalogu kurarak başarı grafiklerini artırmak 
için gereken çabayı göstereceklerine inanıyorum. 

Büyük bir özveriyle eğitim-öğretim ve araştırına faaliyetlerini sürdüren 
akademik kadromuzun değerli elemanlarına, gerek Rektörlük merkez örgütünde, 
gerekse Fakülte ve Yüksekokullarımız ile bağlı birimlerimizde görevli teknik ve 
idarî personelimize çabaları için teşekkür ediyorum. 

Üniversitemizde yeni eğitim-öğretim yılına başlanması nedeniyle yapılan 
bu törene katıldığınız için sizlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Daha mutlu, daha 
başarılı günlerde buluşmak üzere saygılarımı, öğrencilerimize de sevgilerimi 
sunuyorum. 
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1990 - 1991 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Yaşlı dünyamız tüm tarihinin en yoğun ve ilginç olaylarına 20. yüzyılda 
tanık oldu. Dramatik boyutlardaki sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler kimi 
zaman ibretle, bazen de hayret ya da hayranlıkla izlendi. Bir yanda özgür insan 
düşüncesi güçlenip hür, demokratik ve parlamenter sistemlerin egemen olduğu Batı 
dünyası doğdu. Diğer tarafta tek güç, tek ses ve düşünceye dayalı, ya demir perdeleri 
ya da utanç duvarlarıyla aklın egemenliğine set vurmaya çabalayan Doğu bloğu 
şekillendi. 

Çoğalan çocuk ölümleri, kısa aralıklarla patlak verip milyonlarca can alan 
iki dünya savaşı, etkenleri ve çareleri bulunamayan sayısız hastalıklar, topraktan 
bitercesine çoğalan anarşi ve terör odakları, çığ gibi büyüyen uyuşturucu kullanımı 
ve ilaç bağımlılığı yüzyılımızın başındaki dünya nüfusunun ikiye katlanmasını 
engelleyemedi. Afrika'dan başlayan açlık dalgaları, uluslararası kuruluşları, aile 
planlamasına, doğal kaynakların akılcı kullanımına ve çevre kirliliğinin önlenmesine 
yönelik çalışmalara zorladı. Yeşili bol, havası temiz bir ortamda yetişecek sağlıklı 
bir toplum için milyarlarca doların harcandığı silahların imhasına başlandı. 
Silahsızlanma gündeme geldi. Sovyetlerin Batıya yaklaşımı ile açılan perdeyi, Berlin 
duvarının yıkılışı, tek seslerin, tek güçlerin devrilişi, toplumsal iradenin egemenliği 
takip etti. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesini onaylayarak İkinci Dünya 
Savaşının resmen sona erdiğini ilan edenler, gerçekte sessiz ve silahsız başlamış 
üçüncü bir dünya savaşının bitişini müjdeledi. Bu ortamda insanlık alemi çağımızın 
son dilimini içeren 10 yıla adımını atıverdi. Böylece geç de olsa Atatürk'ün "Yurtta 
Barış, Dünyada Barış"  ilkesi  uluslararası düzeyde  benimsenmiş oldu. 

Aklın ve duygunun barış ortamında bilimsel düşünceyi mutlu bir yaşama 
kanalize ettiği ve insanoğlunun yüzyıldan beri unuttuğu sanat ve kültürde uğradığı 
açıklığı kapatmayı planladığı bir dönemde Körfez'de patlak veren savaş fırtınalarına 
sırt dönmek düşünülemezdi. Tüm dünyanın, blok farkı gözetmeden Irak'a karşı tavır 
koyması Birleşmiş Milletlerin tarihindeki en önemli ve kesin yaptırımlar getiren 
kararlarını alması, dünyanın neresinde olursa olsun kaba güce ve akıl dışı 
uygulamalara izin verilmeyeceğini göstermiştir. Çünkü tüm dünyada barış ortamında 
bilim, kültür ve sanat gelişecektir. Bu durum özellikle ülkemiz için daha da önemli 
ölçüde geçerlidir. Türkiye'nin konumu, hızlı kalkınma süreci, Avrupa Topluluğuna 
üyelik aşamaları, en ciddi yatırımların eğitim-bilim ve kültür alanına yapılması 
zorunluluğunu getirmiştir. 

Türk üniversitelerinin yeni eğitim-öğretim yılına başladığı günlerde 
yükseköğretim kurumlarının çalışmalarından, sorunlarından ve beklentilerinden 
örneklerin verileceği açılış törenlerinde söyleneceklerin, çizmeye çalıştığımız bu 
çerçeve içinde değerlendirilmesi gereğine inanıyorum. Bu nedenle ben de Ankara 
Üniversitesi'nin çabalarını bu amaca yönelik biçimde özetleyeceğim. 
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Eğitim - Öğretim Durumu: 

Ankara Üniversitesi, bünyesindeki 11 fakülte, 5 Enstitü ve 8 yüksekokul ile 
ülkemizdeki en geniş kapasiteli yükseköğretim kurumları arasında yer almıştır. 
Geçtiğimiz yıl önlisans ve lisans düzeyinde kayıtlı 29167 öğrenciden Eylül 1990 
itibariyle 5499'u mezun olmuştur. Enstitülerimize kayıtlı 2980 lisansüstü öğrencinin 
de 323'ü çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Lisans tamamlamada 275, Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Kolejinde 306 ve Türkçe 
Öğretim Merkezinde (TÖMER) 2000 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. 

Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 1990-91 dönemi için toplam 
8159 öğrenci Ankara Üniversitesine girmeye hak kazanmıştır. Kayıt işlemleri bir 
merkezden ve önceden duyurulan tarihlerde yapılmıştır. Böylece öğrencilere ve 
ailelerine büyük kolaylık sağlanmıştır. Yuvamıza yeni katılan evlatlarımızı kutluyor 
ve başarılar diliyoruz. Sevgili öğrenciler, basarı ölçütünüzü yalnız ders notlarınıza 
bağlamak istemiyorum. Bugün aramızda yüksek notlar alarak dereceye giren nice 
meslek adamları vardır. Bunların içinde ancak sosyal ve kültürel yönde de kendisini 
yetiştirenler yaşam mücadelesinde başarılı olabilmişlerdir. Sağlıklı bünyeyi yaratan 
ve ayakta tutan sporla uğraşmadan, yetişkin ve yaratıcı insan gücünün temel öğesi 
olan sanat ve kültürle ilgilenmeden bilimde ilerleme, teknolojide atılım ve gelişme 
sağlanamaz. Dersleriniz yanında bu alanlarda göstereceğiniz çabalar mezuniyet 
sonrası uğraş ve başarınızda büyük rol oynayacaktır. 

Her on yıllık diliminde 20. yüzyılın tüm olaylarından daha yoğunlarının 
yaşanacağı söylenen 21. yüzyılda, ülkemiz sizlerin elinde bulunacaktır. Toplumları 
mîlletten ümmete, devletleri demokrasiden baskı rejimine, özgür düşünce ve iradeyi 
dar kalıplara sokan çağın gerisindeki köhneleşmiş inanç, tutum ve davranışlara asla 
kapılmayınız. Bilimde gelişme, teknolojik üretim ya da teknoloji transferi sosyal 
refah, mutlu bir millet ve güçlü bir devlet ancak yeni yüzyılın modernizasyon ve 
düşünce sisteminden yararlanmakla gerçekleştirilebilir. Bunu sağlamak için, "Mîllî 
Mücadele"nin söküp attığı zihniyetin canlanmasına göz yummak, "Misak-ı Milli'nin 
ötesinde maceralara atılmak ya da bir takım sentezlerle yeni modeller uydurmak 
gerekmez. Az önce belirttiğim gibi bugün uluslararası gelişmelerle bütün dünyada 
onaylanmış bulunan Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünya'da Barış" ilkesine uymak 
yeterlidir. Ancak bu koşulda Atamızın siz gençlere verdiği "çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşıp onu aşma" görevinde başarıyı, Batı'yı, 21. yüzyılı yakalayabilirsiniz. 

 

Öğretim Elemanı Durumu: 

Ankara Üniversitesinde toplam 2851 öğretim elemanı vardır. Bunun 1113'ü 
profesör, doçent ve yardımcı doçent, 217'si öğretim görevlisi ve uzman, 233'ü 
okutman, 1286'sı araştırma görevlisidir. Ayrıca sözleşmeli 15 öğretim üyesi, 48 
yabancı uyruklu öğretim elemanı da eğitim-öğretimde görev almışlardır. 

Geçen yıl içinde 46 öğretim üyesi, 255 araştırma görevlisi ve 46 öğretim 
görevlisi, uzman ve okutman olmak üzere toplam 347 öğretim elemanı açıktan ya da 
naklen kadromuza atanmış; buna karşılık 112 öğretim elemanı da naklen ayrılmıştır. 
Aramızda uzun yıllar görev yaparak emekliye ayrılan 26 üyemize sağlıklı ve 
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mutlulukla geçecek uzun bir yaşam diliyorum. Bugün kendilerine hizmet belgesi 
verilecek öğretim üyelerimizi sunuyorum:  

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Prof. Dr. Mecdi Emiroğlu, Prof. Dr. 
Meliha Anbarcıoğlu, Prof. Dr. Osman Ersoy, Prof. Dr. Enver Bostancı, Prof. Dr. 
Neriman Samurçay; 

Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Turgut Gündüz, Prof. Dr. Saadet Üneri, Prof. 
Dr. Celal Tuzun, Y. Doç. Dr. Akın Taner, Öğ. Gör. Abdullah Kiraz, Uzman Dündar 
Kanberoğlu; 

İlahiyat Fakültesi'nden Prof.   Dr.   Hüseyin  Gazi  Yurdaydın; 

Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Erden Öney; 

Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Selahattin Koloğlu, Prof. Dr. Osman Akata, 
Prof. Dr. Rıdvan Ege, Prof. Dr. Erkin B. Kandemir, Prof. Dr. Uluhan Berk, Prof. Dr. 
Hüseyin Gürsoy; 

Veteriner Fakültesi'nden   Prof. Dr. Ethem Ersoy  

Ziraat Fakültesinden Prof.  Dr.   Cemalettin  Akpınar 

Okutmanlarımız Gülay Esen, Muzaffer Yalçın, Özcan Şatır, Yüksel Er-
Tuğrul ve Kadri Kemal Güneş 

Biliyoruz ki, canlı alemde en güç büyütülen varlık İnsandır. Onun eğitimi 
ise uğraşların en önemlisidir. Sabır, özen ve dikkat ister; büyüdükten sonra büyüten 
ve eğiten ve yaşamlarının en güzel yıllarını kitaplar arasında, laboratuvarda 
araştırma ve uygulama ile geçiren bu eğitim emeklilerine hak ettikleri maddi-manevi 
refah ve huzuru sağlamak Devletimizin başta gelen görevlerinden olmalıdır. Bugün 
bütün ileri ülkelerde öğretim üyeleri maddi tatmin içindedirler. 

Son birkaç yıldır sağlanan imkânlar için ilgililere teşekkür ediyorum. 
Ancak bu konuda daha cömert davranmalarını ve özellikle genç elemanlarımızın 
kadro ve maddi sıkıntılarının giderilmesinin teşvik edici ve özendirici unsur 
olacağını önemle belirtmek istiyorum. 

Ulusal ve evrensel bilime katkıda bulunarak, gerek emekli olduktan sonra, 
gerekse çalışma yaşamını sürdürürken vefat eden öğretim üyelerimizden. 

Prof. Dr. Rasim Doğuş, Prof. Dr. Bülent Timlioğlu, Prof. Dr. Güngör Sami 
Çakırgil, Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Muzaffer Erman, Prof. Dr. Cengiz Uluçay, 
Prof. Dr. İrfan Şahinbaş, Prof. Dr. Cavit Turan, Prof. Dr. Şahin Akman, Prof. Dr. 
Akın Düren, Doç. Dr. Salih Vural, Ar. Gör. Dr. Firdevs Adapınar, Ar. Gör. Dr. 
Besim Ömer Sevük'e, ayrıca Üniversitemiz idarî personelinden vefat edenlere 
rahmet, kederli ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acıları 
yüreğimizde bizimle, bilgi ve başarıları, eserleri ile bilim tarihimizin yapraklarında 
yaşayacaktır. 
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Bilimsel Araştırma ve Bilim Adamı Yetiştirme Durumu: 

Üniversiteler ve yetiştirdikleri bilim adamları dünya literatürüne katkıları 
düzeyinde sıralanır. Araştırma sayısı her ne kadar önemli ise de araştırmanın niteliği 
ve sitasyon oranı bir araştırmanın değerlendirilmesindeki uluslararası ölçüttür. Bu 
nedenle uluslar, araştırıcı sayısı kadar alınan sonuçların ve yapılan yayınların 
kullanılırlığı ölçüsünde değerlendirilirler. Araştırıcı sayısını ve araştırmanın niteli-
ğini etkileyen pek çok faktör arasında para, alt yapı, lisan ve köklü bir eğitim en 
belirgin olanlarıdır. 

Her dakika çığ gibi artan bilgiyi yerinde ve anında izleyip özümlemek, bu 
amaçla da iyi bir lisan edinebilmek için hazırlanan 260 sayılı kararname ile bugüne 
kadar Üniversitemizden 60 gencimiz yurtdışına gönderilmiştir. Ayrıca 
Üniversitemizle çeşitli yabancı üniversiteler arasında gerçekleştirilen ve başarı ile 
yürütülen bilimsel ve teknik işbirliği çerçevesinde de birçok öğretim elemanı yurt 
dışında lisansüstü eğitim yapmak olanağına kavuşmuştur. Lisansüstü eğitim veren 
beş enstitümüzde yıl içinde 196 yüksek lisans ve 127 doktora çalışması 
tamamlanmıştır. 

Çalışmaların nicelik ve niteliği elemanların seçimi kadar eğitimde devletin 
araştırmaya ayırdığı pay ile orantılıdır. TÜBİTAK'ın kuruluşunun 25. yılı 
törenlerinde ve daha sonra toplanan Bilim Kurultayında bu gerçek açıkça dile 
getirilmiştir, ilgililerce gayri safi millî hasılanın (GMS) %l'lik kısmının araştırmaya 
ayrılacağının duyurulması sevindiricidir ve bilim tarihimizin dönüm noktası olma 
niteliği taşımaktadır. Bu destek araştırmada niteliği artıracak, onu yapacak 
araştırmacının da seleksiyonunu gündeme getirecektir. Huzurlarınızda ve Türk 
kamuoyu önünde bu gerçeği görerek çalışmalara başlayanlara Üniversitem adına ve 
bilim adına teşekkür ediyorum. Halkımızın çok büyük fedakarlıkları sonu 
sağlanacak maddî olanakların en iyi şekilde değerlendirileceğinden, daha çok ve 
nitelikli bilimsel yayın yapılıp, araştırıcı yetiştirilebileceğinden şüphe edilmemelidir. 
Bu hususun da dikkate alınarak araştırma görevlilerine yeterli kadro sağlanması 
gerekmektedir. Esasen halen bu kadrolarda öğretim üyesi durumunda görev 
yapanlara yardımcı doçent ve alt kadroları işgal eden doçent ve profesöre de şahsa 
bağlı kadroların tahsisi yeni kadro ihdasına gitmeden mevcutlarla da araştırma 
görevlisi yetiştirme ve üst kadrolara kayma olanağını sağlayacaktır. 

Bilim adamı yetiştirilmesi ve bilimsel araştırma konuları bir bütünün yine 
birbirini tamamlayan parçalarıdır. Teknolojiyi geliştirmek ya da transfer etmek 
bilgiyle, bu da onu öğrenip hazmetmekle mümkündür. Çağdaş bilim ve teknolojiyi 
izlemenin en kestirme yolu ise bilim adamlarımızı bu ortamla yüz yüze getirmektir. 
Bu amaçla hemen her çıkarılan üniversite kanununda "bilgi ve görgü artırma" faslı 
yer almıştır. Üniversitelerdeki bilim adamı ve bilimsel araştırma sayısındaki görünür 
artış yanında öğretim elemanlarının yurtdışına gönderilmeleri sınırlı tutulmuştur. 

Devletin malî güç ve olanaklarını dikkate alarak üniversite bütçelerinin her 
faslında hükümetlerin olduğunca cömert davranmasını savunmak güçtür. Bilim 
adamı yetiştirmek ve bilimsel araştırma yapıp yayınlamak konusunda genel bütçe 
dışında kaynaklar yaratılmalıdır. Bu görev de üniversitelerin kendilerine 
düşmektedir. Çeşitli fonlardan yararlanarak, yurtdışı kuruluşlarla işbirliği 
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geliştirerek yurt içi-yurt dışı çok geniş olanaklar sağlanabilmektedir. Ancak bunun 
için de bu komünikasyonu gerçekleştirecek, bilgi iletişimini, karşılıklı görüşmeleri 
ve antlaşmaları yapacak zemini hazırlamak gerekir. İşte bu noktada Hükümetlerin 
daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bir öğretim üyesinin bilgi ve görgüsünü artırmak 
ve değindiğimiz araştırma olanaklarını sağlamak amacı ile en az beş yılda bir yurt 
dışına uzun süreli gönderilmesi gereği mevzuata geçmiştir. Bu açıdan bakılınca 
Ankara Üniversitesinin yalnız 1113 öğretim üyesine beş yılda bir sıra gelmesi için 
yılda 222 elemanımızın uzun süreli yurt dışına gönderilmesi gerekmektedir. Bunun 
Devletin imkânlarının çok üstünde olduğunu biliyoruz, ancak bu amaç için bu yıl 
tahsis edilen 20 kişilik kontenjanı da üniversitemizin tüm birimlerine paylaştırmanın 
güçlüğünü vurgulamak istiyorum. 

Burada bizleri şaşırtan bir uygulamaya değinmekte büyük yarar umuyorum. 
Ülkemizin özellikle gelişmiş ülkelerle yaptığı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
gerçekleştirilen bilimsel işbirliği programları kanalı ile yıllardan beri 
üniversitelerimize, kendi bütçelerimizin yetiştirme ve araştırmaya ayırdığı miktarın 
çok üstünde para, malzeme, yayın ve bilim adamı değişimi olanakları sağlanmıştır. 
Bu kanaldan yalnız Ankara Üniversitesine milyarlar akmış, çağdaş bilim ve tekno-
loji ile yakın ilişki sağlanması yanında birçok elemanımız değindiğim yurtdışı 
araştırma-inceleme olanağına kavuşmuştur. Hal böyle iken 1990’lı yıllarda 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılacak araştırma projelerinin 
üniversitelerden alınıp diğer bakanlıklara ve kuruluşlara aktarılmasını anlamak ve 
açıklamak çok zordur. Bilimsel işbirliği sayesinde 10-15 yıldır yalnız Ankara 
Üniversitesi'nin birçok eğitim biriminde modern laboratuvarlar kurulmuş bilgi 
kaynakları oluşturulmuş, çok sayıda genç elemanımız yurt dışında yüksek lisans ve 
doktoralarını tamamlamış, yüzlerce öğretim üyemiz geliştirdikleri karşılıklı işbirliği 
ile çağdaş bilimi günü gününe izleyerek dünyadaki gelişmelerden uzak kalmamıştır. 
Dileğimiz bu kaynakların yeniden ve acilen üniversitelere aktarılmasıdır. 

 

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu: 

Son Yükseköğretim Kanunu'nun hükümleri uyarınca üniversitelerde 
kurulan Araştırma Fonları çok önemli bir kaynak oluşturmuştur. Hazırlıkları 
tamamlanarak 1985 yılında uygulamaya geçirilen Üniversitemiz Araştırma 
Fonundan 1985-1988 yılları itibariyle 500 adet proje desteklenmiştir. Bunların 
toplam maliyeti l milyar 705 milyon 604 bin 402 liradır. Bu yıllar içinde 80 doktora 
ve uzmanlık tezi ve 105 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 185 tez projesi 
desteklenmiştir. 

Eylül 1989-1990 ayları itibariyle 281 araştırma projesi 6 milyar 363 milyon 
401 bin lira ile desteklenmiştir. Bu tablo Araştırma Fonu'nun bilimsel araştırmalara 
sağladığı maddî gücü açıkça göstermektedir. Bu nedenle fona kaynak sağlayan başta 
Tıp Fakültemiz olmak üzere döner sermaye işletmeleri bulunan tüm fakülte ve 
yüksekokullarımızın yönetici ve yetkililerine, ayrıca bu fonu en rasyonel ve dengeli 
biçimde kullanan Araştırma Fonumuzun Yönetim Kuruluna ve Fon görevlilerine 
üstün gayretleri için teşekkür ediyorum. 
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Yabancı Üniversitelerle İşbirliği: 

Az önce belirttiğim gibi, gerek Devletimizle yabancı ülkeler arasında 
gerçekleştirilen antlaşmalar çerçevesinde, gerekse Üniversitemizin yabancı 
üniversitelerle doğrudan yaptığı işbirliği kanalı ile mevcut potansiyelimizi artırmayı 
amaçlıyoruz. 

Bugüne kadar 14 ayrı ülkede işbirliği anlaşmaları yaptığımız çeşitli 
üniversitelere önümüzdeki aylarda yenileri eklenecektir. Bu 14 ülke dışında Ortak 
pazar, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Teşkilâtı ve FAO gibi 
uluslararası kuruluşların desteğinde yabancı bilim adamlarının da katıldığı bilimsel 
araştırmalar yapılmaktadır. 

 

Bilimsel Toplantılar: 

Fakülte ve yüksekokullarımızda alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası 
nitelikli birçok bilimsel toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Rektörlük olarak da 
Özellikle ülkemiz gündemindeki konular üzerinde seminer ve sempozyumlar 
düzenlenmiştir. 

Rektörlüğümüz tarafından yayımlanan "Ankara Üniversitesinden Haberler" 
adlı bültenimizin bu yıl çıkan sayılarında bu toplantılara, amaç ve sonuçlarına geniş 
yer verilmiştir. Üniversitemizin, bilimsel faaliyetlerinin aynası olan bu toplantıların 
yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi görmesi sevindirici ve gurur vericidir. Bu 
tür organizasyonları gerçekleştirenlere teşekkür ederken, bildiri sunarak ya da 
tartışmalara katılarak bilimsel aktivitemizi zenginleştiren değerli araştırıcılarımızı da 
kutluyorum. 

 

Yayın Faaliyetleri:  

Üniversitelerde yayın işleri; ders kitapları, bilimsel eserler ve periyodikler 
olarak üç ana dalda yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımızın ders kitapları ve 
yayınları Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri uyarınca bastırılmaktadır. Ne 
var ki, üniversiteler bütçesinde bu fasıl için ayrılan miktarın yeterli olduğu 
söylenemez. Çünkü eğitim-öğretim birimlerinde, ayrılan ödenekle tüm kitapları 
basmak ve telif ücretlerini ödemek güçlüğü vardır. Bu nedenle bir çok kitap baskı 
sırası beklemek durumundadır. Öğrencilerimizin ders notu ihtiyacı teksirlerle 
karşılanabilmektedir. 

Üniversite Basımevi Döner Sermaye İşletmesi bu amaçla takdire şayan bir 
hizmet vermektedir. Bu birimimizde geçtiğimiz bir yıl içinde 2099 forma tutan 145 
kitap İle 1800 basılı evrak işlenmiştir. Canla, başla ve büyük özveriyle çalışan 
Basımevimiz personeline teşekkür ediyorum. 
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Araştırma Merkezlerinin Faaliyetleri: 

Geçtiğimiz yıl kurulan 4 yeni araştırma merkezi ile Üniversitemiz 
bünyesinde bu birimlerin sayısı 17'ye ulaşmıştır. Ayrıca Fakültelerimiz 
bünyesindeki araştırma merkezleri sayısı ise 43'tür. 

1989-1990 Öğretim Yılında Kurulan Araştırma Merkezlerinden: 

Onkoloji Araştırma Merkezi, kanser erken tanısı ile ilgili çalışmalar 
yapmak, poliklinikler kurmak, yataklı ve yataksız tedavi hizmetleri yanında 
disiplinler arası araştırmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. 

Yüzyılımızın en önemli sorunlarından biri olan çevre sorunlarını, genel 
olarak çevre ile canlıların etkileşmesinden doğan sorunları bilimsel olarak saptamak, 
çözümlenme yöntemlerini geliştirmek, uygulamak, geliştirilen yöntemleri ve bu 
arada ortaya çıkan yeni durumları ilgililere iletmek, gelecekte çevre yönünden sorun 
olabilecek hususlarda araştırma sonuçlarını yetkililere duyurmak ve uyarmak, çevre 
sorunları alanında araştırmacılar yetiştirmek amacıyla kurulan Çevre Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi yine bu yıl faaliyete başlayan merkezlerimizden 
biridir. 

Bir diğer yeni kurulan Merkezimiz Akdeniz Araştırmaları Merkezidir. 
Akdeniz Araştırma Merkezi öncelikle coğrafi, ekonomik, sosyal, tarihi, kültürel ve 
politik bir kavram olarak Akdeniz çevresindeki tüm ülkelerle ilgili araştırmalar 
yapmak; işbirliği ve politika geliştirmek, eğitim programları düzenlemek; 
Uluslararası ilişkileri ve sorunları Türkiye'nin görüş açısından değerlendirip 
geliştirmek amaçları île kurulmuştur.  

Son olarak kurulan Transplantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 
transplantasyon alanında disiplinler arası araştırma uygulamalar yapma görevini 
üstlenmektedir. 

Üniversitemize bağlı eskiden kurulan araştırma ve uygulama merkezleri ile 
yeni kurulan bütün bu araştırma ve uygulama merkezleri çalışma olanları ile ilgili 
eğitim programları, toplantılar düzenlemişler, çeşitli kamu kuruluşları ve özel 
teşebbüs için paket programlar hazırlayarak uygulamışlar, yönetmeliklerin de 
öngörülen amaçlarına uygun olarak yoğun faaliyetler yapmışlardır. 

Bu birimlerimizin kendi alanlarındaki faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. 
Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezini bir örnek olarak verebilirim. 

Merkezimiz 14 Haziran 1987 tarih ve 19487 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Yönetmelik ile kurulmuştur. 

Merkezimizin genel amacı, Avrupa hareketlerini yakından izlemek ve 
Avrupa Topluluğuna siyasî, iktisadî ve hukukî yönden uyum sağlamak amacıyla, 
kamu ve özel kesimin her kademesinde görev yapacak elemanların eğitilmesi ve her 
türlü araştırma faaliyetlerinin yapılmasıdır. 

Bu amacı doğrultusunda Merkezimiz 1989-1990 Akademik yılında Devlet 
Planlama Teşkilâtı Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Başkanlığı’nın koordinasyonu 
altında 5. ve 6. Dönem Kurslarına başlamış ve bitirmiştir. 
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Açılan bu kurslarda, kendi üniversitemiz yanında, Ankara'daki diğer 
Üniversitelere, çeşitli Bakanlıklara ve DPT'na mensup 80 öğretim üyesi ve 
konferansçılar görev almış, ayrıca bazı yabancı öğretim üyelerinden yararlanılmıştır. 

Kurslarınızda yararlanılan öğretim üyelerinin ve konferansçıların ders 
notları ve tebliğleri bastırılarak kursiyerlerimize dağıtılmış, Merkez Yönetim 
Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda başlatılan Araştırma Dizisi 
yayınlarına devam edilmiş ve kitaplar bastırılmıştır. 

Merkezimizin 6 Mart 1990 tarihinde başlatılan ve 14 Haziran 1990'da 
bitirilen Temel Eğitim kursunda 90, Ekonomik ve Mali Politikalarda 22, Topluluk 
Hukukunda 12, Sosyal Politikalarda 20, Sanayi Politikaları kursunda da 24 kişi 
olmak üzere 168 kursiyer eğitim görmüşlerdir. 

Bu faaliyetler yanında, 1989-90 Akademik yılında Merkezimiz 24 Ocak 
1990 tarihinde AT Komisyonu tarafından hazırlanan "Türkiye Değerlendirme 
Raporu ve Türkiye AT İlişkilerinin Geleceği" konulu bir açıkoturum; 28 Ocak-1 
Şubat 1990 tarihleri arasında "Türkiye Üniversiteleri ve Avrupa Topluluğu" konulu 
bir seminer; 10 Nisan 1990 tarihinde Türk Kadınlar Konseyi Derneği İle "Avrupa 
Topluluğu ve Kadın" konulu bir seminer; 14-15 Nisan 1990 tarihlerinde de 
Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama 
Merkezi ile "1990'larda Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Ortak Tarım Politikası" 
konulu bir uluslararası kollogyum düzenlemiştir. 

 

TÖMER (Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi) 

Kısa adı TÖMER olan Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi, 
bundan 6 yıl önce, yabancılara Türkçe'yi öğretmek ve Türkiye'yi tanıtmak amacıyla 
Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 

TÖMER, şu anda Ankara'da üç, Almanya'da iki, İstanbul, İzmir ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birer olmak üzere toplam sekiz şubede Türkçe 
öğretimini sürdürmektedir. 

TÖMER için 1989-1990 öğretim yılı bir dönüm noktası olmuştur. Dil 
kurslarına olan yoğun talebi karşılamak amacıyla Kızılay Ziya Gökalp Caddesinde 
10 katlı bir bina kiralanmıştır. Burada Eğitim Teknolojisi Müdürlüğü de 
kurulmuştur. Bu birimde yabancı dil ve Türkçe eğitimi için gerekli olan film, video 
film, slayt ve multivizyon programlarının yanı sıra Türkiye'nin tanıtımı için belgesel 
filmler hazırlanmaktadır. Multivizyon programları hazırlamak için onbeş bin diadan 
oluşan bîr arşiv oluşturulmuştur.  

Merkezimize gelen talepler doğrultusunda ekonomi, tıp, hukuk, Anadolu 
Liselerine giriş, turizm, bankacılık ve teknik konularda olmak üzere branşa yönelik 
dil kursları açılmıştır. 

TÖMER Almanya'da Frankfurt'tan sonra 1989-1990 öğretim yılında 
Berlin'de de Türkçe kursları düzenlemeye başlamıştır. Jugendorf ile yapılan işbirliği 
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çerçevesinde Berlin'de faaliyete geçen şubemizde Türkçe kurslarına büyük ilgi 
duyulmaktadır. 

TÖMER, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lisan Okulu ile dil öğretimi 
konusunda bir protokol yaparak 25-30 Haziran 1990 tarihleri arasında Ottowa'da 
yapılan NATO - BILC (Uluslararası Dil Koordinasyon Bürosu) toplantısına 
katılmıştır. Bu toplantıda TÖMER ve geliştirilen yeni dil metodu hakkında bilgi 
verilmiştir. 

Ayrıca Amerika'daki School For International Training ile bir anlaşma 
yapılmıştır. Bu anlaşma gereğince İngilizce'nin Türkiye genelinde en iyi şekilde 
öğretilebilmesi için kitap, video film hazırlamak üzere dokuz uzman üniversite 
tarafından görevlendirilmiştir. Almanca'nın ve Türkçe'nin öğretimi konusunda 
materyal hazırlamak üzere Giessen Üniversitesinden Prof. Dr. Helga Schwenk ile bir 
anlaşma yapılmıştır. 

 

Sağlık, Kültür ve Spor Faaliyetleri: 

Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi yanında eğitim-öğretim 
birimlerimizdeki tüm olanaklar kullanılarak yalnız öğrencilerimize değil tüm 
akademik ve idarî personelimize ve bakmakta oldukları ailelerine gerekli hizmetler 
aksatılmadan verilmektedir. Gerçekte her üç konu, yeterli alt yapıya ek olarak büyük 
oranda para ve elemana dayanmaktadır. Bugün mevcut kadrolar 1983 yılında 190 
sayılı KHK gereğince tahsis edilmiştir. O tarihten bu yana geçen sürede Side 
Öğrenci Rekreasyon Merkezi, Elmadağ Beden ve Ruh Sağlığı Tesisi, Gölbaşı 
Dinlenme Tesisi, çeşitli spor alanları, kafeteryalar vb. sosyal birimlerin çoğalması 
personel gereksinimini had safhaya çıkarmıştır. 

Öğrencilerimize sunulan sağlık hizmeti yanında spor, beslenme, kültür ve 
sosyal etkinliklerin tümü Öğrenci Harçları Fonundan yararlanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Örneğin öğrencilere öğle yemeği katkı payı olarak birbuçuk 
milyar verilmiş, kantin ve kafeteryaların mutfak malzemeleri için yüz milyon, 
öğrencilerimizin sağlık, barınma, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetleri için bir 
milyar harcanmıştır. Başka bir deyişle toplam olarak fondan 3 milyara yaklaşan bir 
harcama yapılmıştır. 

Dairemizin dahiliye, göğüs, diş, göz, KBB, psikiyatri ve ilk yardım 
birimlerine yıl içinde 39.919 öğrenci ile 19.915 personel başvurmuş, ayrıca Tıp ve 
Diş Hekimliği Fakültelerimiz ile diğer sağlık kuruluşlarına 14.051 öğrenci ile 10.236 
personelin sevki yapılmıştır. 

Öğrencilerin muayene ve tedavileri ücretsiz olup, gözlük ve gerekli 
ortopedik cihazlar da ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

Kızılay Kan Merkezi İle bîr protokol yapılarak Dairemiz bünyesinde Kan 
Bağış Merkezi açılmıştır. 

Üniversitemize bağlı Vehbi Koç Öğrenci Yurdunda 248, Çankırı Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Yurdunda 495 erkek ve 105'i kız 600, Kırıkkale Meslek 
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Yüksekokulu Öğrenci Yurdunda 197, Kastamonu Meslek Yüksekokulu Öğrenci 
Yurdunda da 247 olmak üzere toplam 1292 Öğrenci barındırılmıştır. 

Side Öğrenci Reaksiyon Merkezinde 17 Haziran-29 Eylül 1990 tarihleri 
arasında düzenlenen onar günlük devrelerde, sportif ve kültürel etkinliklerimizde 
başarı kazanmış öğrencilerimiz ücretsiz, diğerleri de bir dönem için yüz bin TL. 
vererek yararlandırılmış, 1500' den fazla Öğrencimize yaz tatilinde dinlenme-
eğlenme olanağı sağlanmıştır. 

Elmadağ Beden ve Ruh Sağlığı tesisimizden de l Ocak-31 Mart 1990 
tarihleri arasında 2500 öğrencimiz yararlanmıştır. 

Dairemiz Kültür Birimi 11 ana grupta faaliyet göstermiştir. Türk sanat 
müziği, Türk halk müziği koroları, çok sesli koro ile sürdürülen müzik çalışmaları 
yanında fotoğraf, daktilo, enstrüman, bilgisayar, İngilizce, muhasebe, satranç 
kursları açılmıştır. Konserler, konferanslar verilmiş, geziler yapılmıştır. 

Türkiye'de ilk kez Üniversitemiz bünyesinde "Ankara Halk Dansları 
Topluluğu" kurulmuş ve topluluk çeşitli etkinliklere katılmıştır.  

Ankara Üniversitesi Kültür Haftası 2-8 Nisan tarihlerinde düzenlenmiş, 
dağınık yerleşim alanlarındaki eğitim birimlerimizde okuyan öğrencilerimizin 
kaynaşmaları sağlanmıştır.  

Cebeci ve Tandoğan kapalı spor tesislerimiz ile eğitim birimlerimizde 
mevcut spor alanları öğrencilerimize tahsis edilmiştir. Geleneksel Spor Şenliğimizin 
13.sû 15 Mart-21 Mayıs 1990 tarihlerinde gerçekleştirildi. Gerek organizasyon, 
gerekse başarılı sonuçlar için spor okutmanlarımızı ve antrenörleri ve diğer ilgili 
personel ile öğrencilerimizi içtenlikle kutluyorum. 

Bilindiği gibi Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretimle birlikte yoğun ve 
çok yaygın ölçüde tüm Türk milletine ve hatta yabancılara sağlık hizmeti 
verilmektedir. Bu faaliyeti yalnız Tıp Fakültemiz Hastanelerinin son beş yıllık 
ortalama çalışma verileri ile yoruma açıyorum. 

 

 

 Polikliniklere başvuran hasta      l 701 916 

 Acil servise başvuran "           114 051 

 Yatarak tedavi gören "           159 278 

 Ameliyat olan"                              107 108 

 Radyolojik tetkik                           788 597 

 Laboratuvar tetkikleri                 6 742 499 

              Genel Toplam   9 613 449 
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Bu sonuca göre yıllık ortalama l 922 689 gibi bir rakam karşımıza 
çıkmaktadır. Bu müdahaleler içinde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı 1309'dur. 
Bir hastaya Türkiye'de ilk, dünyada 92. yapay kalp (Jarvik-7) takılmış, 3 hastaya 
yine ülkemizde ilk, dünyada 37. beden dışı kalp pompası uygulanmış, ayrıca 250 
böbrek transplantasyonu ile 43 kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir. 

Tıp Fakültemizin Döner Sermayesine bu uygulamalardan sağlanan gelirin 
en büyük kısmı yine daha iyi ve çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmek amacıyla 
alınan modern cihazlara harcanmıştır. 

Bu kanaldan yalnız bir yıl içinde Tıp Fakültemize alınan cihazların toplam 
bedeli l milyar 338 milyon 612 bin 800 TL. dır. Şu anda Fakültemiz hastanelerinde 
dünyanın her yerinde yapılan her türlü tedavi ve operasyon başarı ile 
uygulanmaktadır. 

Türk kamuoyunun yakından izlediği Veteriner Fakültemizin son sınıf 
öğrencisi Meral Argüder'e Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan karaciğer nakli 
olayı, Tıp Fakültemizden iki genç Öğretim elemanımızın bu dalda eğitim görmek 
üzere gönderilmesi kararımızla çakışmıştır. Bir-iki yıl içinde karaciğer nakillerinin 
de başarı ile yapılabileceğini söyleyebilirim. Öğrencimizin ABD'ye gönderilebilmesi 
için başlatılan kampanyanın kamuoyuna duyurulmasında ve başarıya ulaşmasında 
büyük rol oynayan Sayın Uğur Dündar'a ve şahsında Hodri Meydan ekibi ile TRT 
yetkililerine ve yazılı basınımıza teşekkür ediyorum. Sayın Sağlık Bakanımız Halil 
Şıvgın'ın yakın ilgisi ve Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut'un sıcak himayeleri ve 
direktifleri ile sağlanan maddi katkı, hayırsever milletimizin bağışlarına eklenerek 
bir gencin yaşamını sürdürmesi sağlanabilmiştir. Bu olay kişisel değil, toplumsal 
açıdan değerlendirilmelidir. Bu bir simgedir ve Türk toplumunun değer yargısı, 
birlik ve beraberlik ruhunun incelik ve derinliğini yansıtmaktadır. Ayrıca kuruluş 
aşamasındaki "Üniversite Öğretici Sağlığı Vakfı"nın gündeme gelişini sağlamıştır. 

 

Fahri Doktora (Dr.h.c.) Konusu: 

Ülkemizdeki çeşitli öğretim kurumlarında görüldüğü gibi Ankara 
Üniversitesi de fakültelerin ilgili kurullarının teklifi ve Üniversitemiz Senatosu'nun 
kararı ile fahri doktor unvanı vermektedir. İlk olarak 1957'de Federal Alman 
Cumhurbaşkanı Theodor Heuss'a Hukuk Fakültemizin teklifi üzerine verilen fahri 
doktor unvanı bugüne kadar 19 bilim ve devlet adamına daha verildi. Geçtiğimiz 
dönem içinde iki bilim adamına fahri doktorluk unvanı verilmesi kararlaştırıldı. 
Bunlardan biri Türk-Yunan yakınlaşması için harcadığı yoğun çaba, Yunan tarihinde 
Türk faktörünün aydınlığa kavuşması yolundaki bilimsel faaliyetleri nedeniyle Girit 
Üniversitesi Türk tarihi Profesörü Elizabeth Zachariadou Oikonomides'dir. 

Üniversitemiz Senatosu 17 Nisan 1990 tarihli toplantısında Zürich 
Üniversitesi Nöroşirurji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e bir Türk doktoru 
olarak mikrocerrahi, mikrovasküler cerrahi, anevrizma cerrahisi, mikrocerrahi 
enstrümanları ve mikronöroşirurji alanlarında yaptığı başarılı çalışmalar, katkılar ve 
getirdiği yeniliklerden dolayı "Fahri Tıp Doktoru Unvanı" verilmesinin uygun ol-
duğuna karar vermiştir. Bugün Sayın Prof. Dr. G. Yaşargil’e hem bu unvan tevdi 
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edilecek, hem de kendileri üniversitemizin geleneksel açılış dersini vereceklerdir. Bu 
nedenle Üniversitemin tüm öğretim üyeleri adına ve şahsen kendilerini kutluyor ve 
açış dersini verecekleri için teşekkür ediyorum. 

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, üst başlıklar altında özetlemeye 
çalıştığım faaliyetlerimiz yeni yıl ve yeni dönemde amaçlarına uygun olarak ve 
dikkatle programlanacak, uygulanacak ve alınan sonuçlara göre çalışmalarımız 
yeniden planlanarak, hedefe ulaşılacaktır. 

Tüm yönetici ve öğretim elemanlarımız ile idarî ve teknik personelimizin 
ellerinden gelen gayreti göstereceklerinden asla şüphem yoktur. Öğrencilerimizin de 
kendi aralarında ve bizlerle özlenen diyaloğu kurarak başarı grafiklerini artırmak 
için gereken çabayı göstereceklerine inanıyorum. 

Büyük bir özveriyle eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 
akademik kadromuzun değerli elemanlarına, gerek Rektörlük merkez örgütünde, 
gerekse Fakülte ve Yüksekokullarımız ile bağlı birimlerimizde görevli teknik ve 
idarî personelimize çabaları için teşekkür ediyorum. 

Üniversitemizde yeni eğitim-öğretim yılına başlanması nedeniyle yapılan 
bu törene katıldığınız için sizlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Daha mutlu, daha 
başarılı günlerde buluşmak üzere saygılarımı, öğrencilerimize de sevgilerimi 
sunuyorum. 
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1991-1992 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 

Bütün dünyada ve özellikle çevremizde tanık olduğumuz ve günümüzde 
yaşadığımız gelişmeler, yalnız yirminci yüzyılın değil, denebilir ki, insanlık tarihinin 
görülmemiş olaylarını gözler önüne sermiştir. Teknolojinin tüm olanaklarına rağmen 
bunları izlemek, değerlendirmek ve yorumlamak zaman almakta, hatta, doğru teşhis 
kanısıyla verilen kararların kısa sürede yanlış ve eksik yönleri ortaya çıkmaktadır. 
Bu gerçek, aslında çağımız insanının olaylar içinde ya da karşısında gereği gibi 
hazırlıklı bulunmadığının somut belirtisidir. Toplumlar, öz enerjilerinin 
olağanüstülüğünün yeni bir çağa 21 inci yüzyıla uyum sağlayabilecek insanı 
yaratmak için onu kabuk değiştirmeye zorladığını anlamak durumundadırlar. Bilim 
ve teknolojiyi yaratıp geliştiren insanoğlu, milyonlarca yıldan beri oluşa gelen 
evrimlerini, çok küçük bir zaman diliminde adeta ikiye katlamıştır. Bundan böyle 
günlük yaşamın esenlik ve mutluluğu, geleceğe dönük plan ve programların mükem-
melliği ve başarısı, bu evrimleşmeye ulaşabilmiş bireyler ve onların toplumlarınca 
sağlanabilecektir. 

Çağımızda toplumların yaşam düzeyi için kullanılan "gelişmiş, az gelişmiş" 
sözleri 21 inci yüzyılda yerini "evrimleşmiş, evrimini tamamlamakta" deyimlerine 
bırakacaktır. Bugün toplumların tanımlarında "az gelişmişlikten", "gelişmekte 
olmaya" geçiş adeta bir övgüyle vurgulanmaktadır. Oysa ki 21 inci yüzyılın tanımı 
ile yapılacak değerlendirmedeki "evrimini tamamlamakta" deyimi bireyi ve o 
yapıdaki toplumları ortaçağ insanı ile eşdeğer tutabilecek, toplumları "küçük, 
zavallı" görmenin dolaylı ifadesi olabilecektir. 

Bu nedenledir ki, çağımız toplumlarının yüzeydeki gelişme çabaları 
gerçekte 21 inci yüzyılın evrimleşme sürecine ulaşmayı amaçlayan bir yarışmadır. 
Bu yarışmada gerekli gücü sağlayacak gıda "Bilim" onun dopingi ise "Eğitim"dir. 
Görevimiz kuşkusuz, bu iki ana öğeyi iki binli yılların insanımızı yaratabilecek 
kıvamda yoğurabilmektir. Her yıl üniversiteye girmeye çabalayan yüzbinlerce 
Öğrenciden meslek adamı olarak hayata atılabilenlere verilecek diplomanın anlamını 
bu çerçevede değerlendirmek öğretim elemanlarının, üniversite yöneticilerinin ana 
uğraşları olmalıdır. 

Ankara Üniversitesinin 1991-1992 eğitim-öğretim yılını açarken, geçen 
yılın çabalarını özetlemeye geçmeden "eğitim-bilim insan" üçlüsüne bakış açıma 
değinmeyi akademik yaşamımın ve yöneticiliğimin gereği saydım. 

Belli başlıklar altında Ankara Üniversitesi'nin faaliyetlerini aktarmakla 
icraatımızın somut örneklerini izleme olanağı yanında, çizmeye çalıştığım tabloda 
belirlenen amaca yöneliş ve yaklaşım biçimimiz de bulunabilecektir. 

 

Ankara Üniversitesi'nin Bugünkü Yapısı,  Öğretim Elemanı  ve  Öğrenci 
Durumu: 
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Üniversitemiz bünyesinde 11 fakülte ve 8 yüksekokul ile lisans üstü eğitim 
veren 5 enstitü bulunmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı 18 adet "Araştırma ve 
Uygulama Merkezi" vardır. Bu eğitim kurumlarımızdaki toplam öğretim elemanı 
sayısı 2920'dır. Unvanlarına göre 600 profesör. 287 doçent, 227 yardımcı doçent, 
128 Öğretim görevlisi ve 90 uzman, 1363 araştırma görevlisi vardır. Ayrıca 16 
emekli öğretim üyemiz ile 40 yabancı uyruklu öğretim elemanı görevlidir. 

Geçtiğimiz yıl 8159 öğrenci Üniversitemize girmeye hak kazanmış; yıl 
içinde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören toplam 5591 öğrenci Eylül 1991 
tarihine göre diploma almaya hak kazanmıştır. 

Enstitülerimizde kayıtlı 3191 yüksek lisans ve doktora öğrencisinden 228'i 
çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır. 

Eğitim Bilimleri Fakültesi lisans tamamlamada 27, Tıp Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Koleji'nde 300 öğrenci bulunmaktadır. Türkçe Öğretim Merkezi 
(TÖMER)'de yıl boyunca 5715 öğrenci öğrenim görmüştür. 

Bu görümü ile Ankara Üniversitesi'nin geçtiğimiz dönemlerdeki toplam 
öğrenci sayısı 32.000'e ulaşmıştır. Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 
1991-1992 dönemi için toplam 8318 Öğrenci Ankara Üniversitesi'ne girmeye hak 
kazanmıştır. Kayıt işlemleri bir merkezden ve önceden duyurulan tarihlerde 
yapılmıştır. Böylece öğrencilere ve ailelerine büyük kolaylık sağlanmıştır. 
Yuvamıza yeni katılan evlatlarımıza hoş geldiniz diyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz. 

 

Sevgili öğrenciler,  

İnsan uğraşlarının en güç ve karmaşık olanı "insan yetiştirilmesi ve 
eğitimi"dir. Ana-babalarınız ilk müjdeden başlayarak sizleri özenle büyütmüş, 
bugüne getirebilmiştir. 

İlk ve orta öğreniminiz nasıl yükseköğretime temel oluşturmuşsa, bu 
dönemde kazanacağınız bilgi ve beceri de mesleğinizde ve yaşamınızın her 
evresinde başarının anahtarı olacaktır. Gerçek kişiliğinizi gençliğinizin en güzel 
çağını geçireceğiniz yükseköğrenim yıllarında bulacaksınız. Onu ne kadar yüksek 
düzeyde ve güçlü kazanabilirseniz, Türk toplumunun esenlik ve güvencesine 
yapacağınız katkıdan alacağınız pay ve mutluluk o denli görkemli olacaktır. 

Üniversite yaşamınız size sorumluluğun, iyi insan olmanın, sevgi ve 
mutluluğun, karşılaşacağınız sayısız sorunlara yaklaşımın yolunu gösterecektir. 
Başlangıçta bu yol uzun ve ince görülecektir. Gerçekten de çetindir, sizi yanlışlıklara 
götürecek kavşakları vardır. Bunlar sizi asıl amacınızdan uzaklaştıracak yol 
ayrımlarıdır. Şaşırmadan yolunuza devam edince düze çıkacağınızı ve gerçek 
aydınlığa kavuşacağınızı göreceksiniz. İşte oradan ardınıza baktığınızda yolunuzun 
pek de uzun olmadığını, geçen zamanın bir an gibi yaşandığını anlayabileceksiniz. 
Bu nedenle üniversitedeki günlerinizi mesleki bilgi ve beceri kazanmak yanında, 
sosyal ve kültürel gelişiminizi de sağlayacak biçimde değerlendiriniz. Ancak bu 
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şekilde 21 inci yüzyılın insan ve toplum tanımına yaklaşabilirsiniz. Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün "Gençliğe Seslenişi"ni bu bakışla yorumlayınız. 

Her yıl Üniversitemize kaydolan yeni öğrencilerimiz ve mezunlarımızla 
birlikte ailemize katılan ve aramızdan ayrılan akademik ve idari kadromuzdan da 
bahsetmek isterim. 

Geçen yıl içinde 21 öğretim üyesi 172 araştırma görevlisi 31 öğretim 
görevlisi, uzman ve okutman olmak üzere toplam 224 öğretim elemanı açıktan ya da 
naklen kadromuza atanmış; buna karşılık 88 Öğretim elemanı da naklen ayrılmıştır. 
Aramızda uzun yıllar görev yaparak emekliye ayrılan 21 üyemize sağlıklı ve 
mutlulukla geçecek uzun bir yaşam diliyorum. Bugün kendilerine hizmet belgesi 
verilecek öğretim üyelerimizi sunuyorum: 

Dil ve Tarîh-Coğrafya Fakültesinden; Prof. Dr. Neriman Samurçay, Doç. 
Dr. Rasih Güven, Eczacılık Fakültesi'nden; Prof. Dr. Orhan Altınkurt, Eğitim 
Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ziya Bursalıoglu, Prof. Dr. Enise Kantemir, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Şeref Gözübüyük, Prof Dr. İlhan Öztrak, 
Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü, Prof. Dr. Mehmet Gönlübol, Prof. Dr. Mete Tuncay, Tıp 
Fakültesi'nden Prof. Dr. Aliye Erkoçak, Prof. Dr. İbrahim Tunalı. Prof. Dr. Sabahat 
Kaymakçalan. Prof. Dr. Ali Ulvi Özkan, Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr, Hümeyra 
Özgen, Prof. Dr. Öztürk Tekeli, Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Nesrin Kaptan, Prof. 
Dr. İsmet Türker, Prof. Dr. Ali Kemal Göğüs, Prof. Dr. Ömer Bakır, Basın-Yayın 
Yüksekokulu'ndan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Okutman Sevim Güray. 

Bu değerli üyelerimize söylenebilecekleri, bugün kendilerine sunacağımız 
hizmet plaketinde yazılı olanlardan aktarmak istiyorum: 

Üniversitemizde görevli bulunduğunuz sürece eğitim, öğretim ve diğer 
bilimsel akınlarda yaptığınız değerli çalışma ve yayınlarınızla Üniversitemize güç ve 
onur verdiniz. Verimli ve örnek çalışmalarınız Üniversitemizde daima şükranla 
anılacaktır. 

Yaşamlarının en güzel ve verimli yıllarını geçirdiği Üniversitemizden 
emekli olduktan sonra, ya da henüz görevi devam ederken vefat eden değerli 
üyelerimizi sizlere bir kez daha duyurmak istiyorum.  

Vefat Edenler; Prof. Dr. Türkan Başgöze, Prof. Dr. Selahattin Akkaynak, 
Prof. Dr. Sabahattin Tamer, Prof. Dr. Bedri Gürsoy, Prof. Dr. Fehmi Yavuz, Prof. 
Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Cemal Arif Alagöz, Prof. Dr. Jale Akipek, Doç. Dr. 
Mithat Enç, Dr. Metin Akyurt ve Mediko’dan Dr. Hasan Uyguner. 

Gerek bu üyelerimize gerekse Üniversitemiz idari personelinden vefat 
edenlere rahmet, kederli ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. 
Acıları yüreğimizde bizimle, bilgi ve başarılı, eserleri ile bilim tarihimizin 
yapraklarında yaşayacaktır. 
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Bilim Adamı  Yetiştirme Ve  Bilimsel Araştırma Durumu: 

Üniversitelerin öğretim hizmeti kadar önem taşıyan bir yükümlülüğü de 
bilim adamı yetiştirmek ve bilimsel araştırma yapmaktır. Bu iki konu birbirini 
tamamlayan, kişilere ve kurumlara ulusal ve uluslararası platformda tanınma fırsatı 
veren bir faaliyet alanıdır. Üniversiteler mevcut olan ve yetiştirdikleri bilim adamı 
kadar, onların yaptıkları araştırmaların, alınan sonuçların ve yayınların nicelik ve 
nitelik yanında aranılırlıkları ve kullanılırlıkları ölçüsünde değerlendirilmektedir. 

Her dakika çığ gibi artan bilgiyi yerinde ve anında izleyip özümlemek. bu 
amaçla da iyi bir lisan edinebilmek için hazırlanan 260 Sayılı Kararname ile bugüne 
kadar Üniversitemizden 71 gencimiz yurtdışına gönderilmiştir. Ayrıca Üniversite-
mizle çeşitli yabancı üniversiteler arasında gerçekleştirilen ve başarı ile yürütülen 
bilimsel ve teknik işbirliği çerçevesinde de birçok Öğretim elemanı yurt dışında 
lisansüstü eğitim yapmak olanağına kavuşmuştur. Lisansüstü eğitim veren beş 
enstitümüzde yıl içinde 133 yüksek lisans ve 95 doktora çalışması tamamlanmıştır. 
Halen mevcut 1861 yüksek lisans ve 1330 doktora öğrencisi Üniversitemiz araştırma 
potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Üniversiteler Devletin mali güç ve olanakları dikkate alarak kendi çabaları 
ile genel bütçe dışında kaynaklar yaratmalıdır. Bu noktadan hareketle, çeşitli 
fonlardan yararlanarak, yurtdışı kuruluşlarla işbirliği geliştirerek, Üniversitemizde 
yurt içi-yurt dışı çok geniş olanaklar sağlanabilmiştir. 

Gerek Devletimizle yabancı ülkeler arasında gerçekleştirilen antlaşmalar 
çerçevesinde, gerekse Üniversitemizin yabancı Üniversitelerle doğrudan yaptığı 
işbirliği kanalı ile mevcut potansiyelimizi artırmaya çalışıyoruz. 

Bugüne kadar 14 ayrı ülkede işbirliği anlaşmaları yaptığımız çeşitli 
üniversitelere bu yıl yenileri eklenecektir. Bu 14 ülke dışında Ortak pazar, Birleşmiş 
Milletler, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Teşkilatı ve FAO gibi uluslararası 
kuruluşların desteğinde yabancı bilim adamlarının da katıldığı bilimsel araştırmalar 
sürdürülmektedir. 

 

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu: 

Üniversitemizde gerçekleştirilen araştırmaların desteklendiği ana kaynak 
Araştırma Fonudur. Hazırlıkları tamamlanarak 1985'de uygulamaya geçirilen 
Araştırma Fonumuzdan 1985-1989 yılları itibariyle 781 adet proje desteklenmiştir. 
Bunların toplam maliyeti 8 milyar 68 milyondur. Bu yıllar içinde toplam 466 tez 
projesi desteklenmiştir. 

Ağustos 1990-1991 ayları itibariyle 177 araştırma projesi 11 milyar 336 
milyon 565 bin lira ile desteklenmiştir. Bu tablo Araştırma Fonu'nun bilimsel 
araştırmalara sağladığı maddi gücü açıkça göstermektedir. Bu nedenle fona kaynak 
sağlayan başta Tıp Fakültemiz olmak üzere döner sermaye işletmeleri bulunan tüm 
fakülte ve yüksekokullarımızın yönetici ve yetkililerine, ayrıca bu fonu en rasyonel 
ve dengeli biçimde kullanan Araştırma Fonumuzun Yönetim Kuruluna ve Fon 
görevlilerine üstün gayretleri için teşekkür ediyoruz. 
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Bilimsel Toplantılar 

Fakülte ve yüksekokullarımızda alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası 
nitelikli birçok bilimsel toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Rektörlük olarak da 
özellikle ülkemiz gündemindeki konular üzerinde seminer ve sempozyumlar 
düzenlenmiştir. 

Rektörlüğümüz tarafından yayımlanan "Ankara Üniversitesinden Haberler" 
adlı bültenimizin bu yıl çıkan sayılarında bu toplantılara geniş yer verilmiştir. 
Üniversitemizin bilimsel faaliyetlerinin aynası olan bu toplantıların yurt içinden ve 
yurt dışından büyük ilgi görmesi sevindirici ve gurur vericidir. Bu tür 
organizasyonları gerçekleştirenlere teşekkür ederken bildiri sunan 
araştırmacılarımızı da kutluyorum. 

 

Yayın Faaliyetleri 

Üniversitelerde yayın işleri: ders kitapları, bilimsel eserler ve periyodik 
olarak üç ana dalda yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımızın ders kitapları ve 
yayınları Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri uyarınca bastırılmaktadır. Ne 
var ki, üniversiteler bütçesinde bu fasıl için ayrılan miktarın yeterli olduğu 
söylenemez. Çünkü eğitim-öğretim birimlerinde, ayrılan ödenekle tüm kitapları 
basmak ve telif ücretlerini ödemek güçlüğü vardır. Bu nedenle bir çok kitap baskı 
sırası beklemek durumundadır. Öğrencilerimizin ders notu ihtiyacı teksirlerle 
karşılanabilmektedir 

Üniversite Basımevi Döner Sermaye İşletmesi bu amaçla takdire şayan bir 
hizmet vermektedir. Bu birimimizde geçtiğimiz bir yıl içinde 1830 forma tutan 132 
kitap ile 826 basılı evrak işlenmiştir. Canla başla ve büyük özveriyle çalışan 
Basımevimiz personeline teşekkür ediyorum. 

 

Araştırma Merkezlerinin Faaliyetleri 

Geçtiğimiz yıl kurulan bir yeni araştırma merkezi ile Üniversitemiz 
bünyesinde bu birimlerin sayısı 18'e ulaşmıştır. Ayrıca fakültelerimiz bünyesindeki 
araştırma merkezleri sayısı ise 42'dir. Merkezlerimizin yıl içinde gerçekleştirdikleri 
bilimsel toplantı, seminer, bildiri sayısı 150'nin üzerindedir. Ayrıca 50'ye yakın 
araştırma yayımlanmıştır. 

Araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar kuruluş amaçlarına uygun 
olarak yürütülmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetleri Önemli sayı ve niteliğe 
ulaşmıştır. Bunlardan bazı örnekler vermek istiyorum. 

Yıl içinde kurulan Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
I. Sempozyumu 29 Nisan-1 Mayıs 1991 tarihleri arasında yapılmış; sunulan 17 
bildiri tartışılmıştır. Merkezce hazırlanan 5 proje Rektörlükçe desteklenmektedir. 

Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Ocak 199l'de Tıp 
Fakültesi Cebeci Kampusu içindeki binasına taşınarak tam olarak faaliyete 
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geçirilmiştir. Merkezde her gün 9-17 saatleri arasında bireysel başvurulara ve 
telefonlara cevap verilmekte ve gerekenlerin tedavisi yapılmaktadır. Bekleme ve 
randevu yoktur, her başvuru anında ele alınıp takip edilmekte, tedavi süreleri 6-8 
seans arasında değişmektedir. Merkeze başvuran 190 kişinin 90'ı intihar girişimi, 
100'ü kriz vakası dır. 

Eğitimle Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Ocak 1991'de Tıp 
Fakültesi Cebeci Kampüsündeki yeni binasında tam faaliyete geçmiştir. Otistik 
çocuklarla, zihinsel özürlü çocuklara yönelik faaliyet gösteren merkezde 60 çocuk 
tedaviye alınmış. Temmuz 1991 itibariyle 430 otistik ve özürlü çocuk bireysel 
görüşmeye alınmıştır. Ayrıca 75 seans gurup uygulaması yapılmıştır. 

Geçen yıl kurulan Transplantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezinde 29 
böbrek ve bir de kalp transplantasyonu yapılmıştır. Merkezimizin organ bağışı 
kabulleri devam etmektedir. 

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluş hazırlıklarım 
tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Merkezde, Çevre Hukuku ve Örgütleme, Sağlık 
ve Çevre, Doğa-Kültür Tarihi ve Estetik Çevre, Yerleşim Sorunları, Ortam 
Kirlenmeleri, Doğal Kaynaklar, Çevre Eğitimi ve İletişim olmak üzere 7 ayrı 
çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Eylül 1989'da kurulan Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 
çalışmalarını bölümler halinde sürdürmektedir. Endüstriyel Biyoteknoloji 
Bölümünün DPT, Birleşmiş Milletler (UNDP) tarafından desteklenen üç projesi, 
geliştirilen alt projelerle devam etmektedir. 

Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezimiz DPT Avrupa 
Topluluğu ile ilişkiler Başkanlığının koordinasyonu altında 6,7 ve 8. dönem eğitim 
kurslarını düzenlemiştir. Bu kurslarda 90 öğretim üyesi ve konferansçı görev almış, 
526 kursiyerin eğitimi sağlanmıştır. AT Komisyonundan beklenen 500.000 ECU'lük 
yardımın ilk dilimi olan 270.000 ECU sağlanarak Merkezimizin Dokümantasyon 
Bölümü için ihtiyaç duyulan doküman alınmıştır. 

 

Türkçe Öğretim Merkezi (Tömer) Faaliyetleri 

Altı yıl önce yabancılara Türkçe’yi öğretmek için kurulan TÖMER 10 katlı 
yeni binasında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ülkemizin örnek bir Dil Merkezi olma 
niteliğini korumuştur. 

Bu yıl, TÖMER'de düzenli Türkçe ve yabancı dil öğretimlerinin dışında 
seminerler düzenlemiş, öğretim elemanları, dil öğretimi ile ilgili toplantılara katılmış 
ve katkıda bulunmuşlardır. Pek çok sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyeti burada ayrı 
ayrı saymıyorum. 
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Üniversitemizin Sağlık, Kültür Ve Spor Faaliyetleri 

Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi yanında eğitim-öğretim 
birimlerimizdeki tüm olanaklar kullanılarak yalnız öğrencilerimize değil, tüm 
akademik ve idari personelimize ve bakmakta oldukları ailelerine gerekli hizmetler 
aksatılmadan verilmektedir. 

Öğrencilerimize sunulan sağlık hizmeti yanında spor, beslenme, kültür ve 
sosyal etkinliklerin tümü Öğrenci Harçları Fonundan yararlanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Örneğin öğrencilere öğle yemeği katkı payı ve kantin ve 
kafeteryaların mutfak malzemeleri için 4.045.211.000, öğrencilerimiz sağlık, 
barınma, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetleri için 1.780.450.000 TL. harcanmıştır. 
Başka bir deyişle toplam olarak 6 milyara yaklaşan bir harcama yapılmıştır.  

Dairemizin dahiliye, göğüs, diş, göz, KBB, psikiyatri ve ilk yardım 
birimlerine yıl içinde 47.368 öğrenci ile 25.809 personel başvurmuş, ayrıca Tıp ve 
Diş Hekimliği Fakültelerimiz ile diğer sağlık kuruluşlarına 14.860 öğrenci ile 12.673 
personelin şevki yapılmıştır. 

Öğrencilerin muayene ve tedavileri ücretsiz olup, gözlük ve gerekli 
ortopedik cihazlar da ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

Üniversitemize bağlı Vehbi Koç Öğrenci Yurdunda 240 Çankırı Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Yurdunda 470 erkek ve 130 kız, Kırıkkale Meslek 
Yüksekokulu Öğrenci Yurdunda 200, Kastamonu Yüksekokulu öğrenci Yurdunda 
da 270 olmak" üzere toplam 1310 öğrenci barındırılmıştır. 

Side Öğrenci Rekreasyon Merkezinde 10 Haziran - 23 Eylül 1991 tarihleri 
arasında düzenlenen onar günlük devrelerde, sportif ve kültürel etkinliklerimizde 
başarı kazanmış öğrencilerimiz ücretsiz, diğerleri de bir dönem için 200.000 TL. 
karşılığında yararlandırılmış 600'den fazla öğrencimize yaz tatilinde dinlenme-
eğlenme olanağı sağlanmıştır. 

Elmadağ Beden ve Ruh Sağlığı tesisimizden de l Ocak-31 Mart 1991 
tarihleri arasında haftada ortalama 200 öğrencimiz yararlanmıştır. 

Dairemiz Kültür Birimi 11 ana grupta faaliyet göstermiştir. Türk Sanat 
müziği, Türk halk müziği koroları, çok sesli koro ile sürdürülen müzik çalışmaları 
yanında fotoğraf, daktilo, enstrüman, bilgisayar, İngilizce, muhasebe, satranç 
kursları açılmıştır. Konserler, konferanslar verilmiş sergiler açılmış, geziler 
yapılmıştır. 

Ankara Üniversitesi Kültür Haftası 1-7 Nisan tarihlerinde düzenlenmiş, 
dağınık yerleşim alanlarındaki eğitim birimlerimizde okuyan öğrencilerimizin 
kaynaşmaları sağlanmıştır. 

Cebeci ve Tandoğan kapalı spor tesislerimiz ile eğitim birimlerimizde 
mevcut spor alanları öğrencilerimize tahsis edilmiştir. Geleneksel Spor Şenliğimizin 
14 üncüsü 13 Mart-25 Nisan 1991 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Gerek 
organizasyon, gerekse başarılı sonuçlar için spor okutmanlarımızı ve antrenörleri ve 
diğer ilgili personel ile öğrencilerimizi içtenlikle kutluyorum. 
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Bilindiği gibi Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretimle birlikte yoğun ve 
çok yaygın ölçüde tüm Türk milletine ve hatta yabancılara sağlık hizmeti 
verilmektedir. Bu faaliyeti yalnız Tıp Fakültesi Hastanelerinin son beş yıllık 
ortalama çalışma verileri ile yoruma açıyorum. 

 

Polikliniklere başvuran hasta                   109.248 

Acil servise başvuran hasta            11.500 

Yatarak tedavi gören hasta                         12.500 

Ameliyat olan hasta                                    30.760 

Radyolojik tetkik                                        67.524 

Laboratuvar tetkikleri                               677.721 

                                Genel Toplam           909.253 

Bu sonuca göre yıllık ortalama 909.253 gibi bir rakam karşımıza 
çıkmaktadır. Bu müdahaleler içinde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı 453'tür. 48 
böbrek transplantasyonu ile 20 kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir. 

Tıp Fakültemizin Döner Sermayesine bu uygulamalarda sağlanan gelirin en 
büyük kısmı yine daha iyi ve çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmek amacıyla alınan 
modern cihazlara harcanmıştır. 

Bu kanaldan yalnız bir yıl içinde Tıp Fakültemize alınan cihazların toplam 
bedeli l milyar 159 milyon liradır. Şu anda Fakültemiz hastanelerinde dünyanın her 
yerinde yapılan her türlü tedavi ve operasyon başarı ile uygulanmaktadır. 

Merkez Laboratuvarı için alınan son model kan sayım cihazı ile idrar 
analizatörü, Ortopedi Kliniği için alınan derin dondurucu, Genel Cerrahi Klinikleri 
için alınan aspirasyon ve Merkezi konsol cihazları, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Kliniği için alınan ultrasonografi cihazı bunlara bir kaç örnektir. 

 

Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı (Ünösav) 

Yalnız ülkemizde değil belki de tüm dünyada ilk kez gerçekleştirilen ve 
faaliyetini tamamen üniversitesi öğrencilerine yönelik biçimde sürdürecek olan bir 
vakıftan söz etmek istiyorum. Memnuniyetle bildirmek isterim ki bu vakıf tüm 
hazırlıklarını tamamlayarak 11 Ağustos 1991 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 
kuruluş kararı ile faaliyete geçmiştir. Emek verenlere, yardımsever halkımıza 
teşekkürü borç biliyorum. Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı, adından da 
anlaşılacağı gibi yalnız Ankara Üniversitesi öğrencilerine değil tüm yükseköğrenim 
gençliğine yönelik faaliyet gösterecektir. 
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Eğitim Birimlerimizin Kuruluş Yıldönümleri 

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarımızın kuruluşları geleneksel 
olarak her yıl kutlanmakta ve bu etkinliklere ilişkin haberler Üniversitemiz 
Bülteninde yer almaktadır. Bu kutlamalar özellikle yuvarlak yıllarda daha önem 
taşımaktadır. Bu çerçevede Hukuk Fakültemizin 65. Eczacılık Fakültemizin 30. 
Basın-Yayın Yüksekokulumuzun 25. Yıldönümleri özel programlarla ve coşku 
içinde kutlanmıştır. 

Bu eğitim-öğretim yılı içinde ise ilk kez İstanbul'da 1842'de açılan, 
Cumhuriyet Döneminde Ankara'ya alınarak 1946'da kurulan Üniversitemize 1948 
yılında bağlanan Veteriner Fakültemizin 150. yılını kutlayacağız. 

Bu olay aynı zamanda Türk Veteriner Hekimliğinin de 150. yılıdır. 
Böylesine köklü bir eğitim kuruluşuna sahip olan Üniversitemiz, 150. Yılı kutlama 
çalışmalarını yürütmenin onurunu taşımaktadır. Mayıs 1992'de içinde 
gerçekleştirilecek program içinde uluslararası kongre ve sempozyumlar yer alacak, 
ayrıca Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)'nin 5. Genel 
Asamblesi toplanacaktır. Yalnız üniversitemizin ve bilimsel yönümüzün değil, fakat 
ülkemizin tarih-kültür ve doğal güzellikleri ile de yurtdışında tanınmasına yol 
açacak olan bu organizasyona verdikleri maddi-manevi destek için Maliye, Turizm 
ve Kültür Bakanlıklarımızın değerli ilgililerine, Ankara Valiliğine ve çeşitli katkıları 
ile destek vereceklerini belirleyen kuruluşlara şimdiden teşekkür ediyorum. 

 

Fahri Doktora (Dr. h.c.) Kararları 

Tüm dünyada üniversite bilim adamı, devlet adamı ya da ülkesinde veya 
uluslararası düzeyde temayüz etmiş kişilere şeref doktorluğu payesi tevcih 
edilmektedirler. 

Ülkemizdeki çeşitli Öğretim kurumlarında görüldüğü gibi Ankara 
Üniversitesi de fakültelerin ilgili kurullarının teklifi ve Üniversitemiz Senatosu'nun 
kararı ile fahri doktor unvanı vermektedir. İlk olarak 1957'de Federal Alman 
Cumhurbaşkanı Theoder Heuss'a Hukuk Fakültemizin teklifi üzerine verilen fahri 
doktor unvanı bugüne kadar 21 bilim ve devlet adamına daha verildi. Geçtiğimiz 
dönem içinde 2 bilim adamına fahri doktorluk unvanı verilmesi kararlaştırıldı. 

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, üst başlıklar altında Özetlemeye 
çalıştığım faaliyetlerimiz yeni yıl ve yeni dönemde amaçlarına uygun olarak ve 
dikkatle programlanacak, uygulanacak ve alınan sonuçlara göre çalışmalarımız 
yeniden planlanarak, hedefe ulaşılacaktır. 

Tüm yönetici ve öğretim elemanlarımız ile idari ve teknik personelimizin 
ellerinden gelen gayreti göstereceklerinden asla şüphem yoktur, öğrencilerimizin de 
kendi aralarında ve bizlerle özlenen diyalogu kurarak başarı grafiklerini artırmak 
için gereken çabayı göstereceklerine inanıyorum. 

Büyük bir özveriyle, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren 
akademik kadromuzun değerli elemanlarına, gerek Rektörlük merkez örgütünde, 
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gerekse Fakülte ve Yüksekokullarımız ile bağlı birimlerimizde görevli teknik ve 
idari personelimize çabaları için teşekkür ediyorum. 

Üniversitemizde yeni eğitim-öğretim yılına başlanması nedeniyle yapılan 
bu törene katıldığınız için sizlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Daha mutlu, daha 
başarılı, günlerde buluşmak üzere saygılarımı, öğrencilerimize de sevgilerimi 
sunuyorum. 
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PROF. DR. GÜNAL AKBAY 

REKTÖR 

(1992-2000) 

  

24/05/1935 Muğla’da doğdu. 1955 yılında İzmir Ziraat Mektebinden mezun 
oldu. 30/06/1965 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 
23/07/1955 tarihinde Muğla Milas ilçesinde Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladı. 
31/07/1965 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Asistanlık kadrosuna, 
31/10/1980 tarihinde Doçentlik kadrosuna, 31/07/1991 yılında Profesörlük 
kadrosuna atanmıştır. 1992-2000 yılları arasında 8 yıl Rektörlük yapmıştır. 
01/04/2001 tarihinde emekli olmuştur. 
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1992-1993 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI  AÇILIŞ KONUŞMASI 

         5 Ekim 1992  

 

Sayın Konuklarımız, Sevgili Öğrenciler, 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılı'nı açarken 
ülkemizin en köklü yüksek öğretim kurumunun rektörü olarak bu çok önemli günde 
sizlerle birlikte olmanın gurur ve heyecanını duyuyorum. Mutluluğum, yüklendiğim 
sorumluluğun büyüklüğü ve görev bilincimin derinliği ölçüsünde sonsuzdur. Bu 
şerefli göreve beni layık gören üniversitemin değerli öğretim üyeleriyle Yüksek 
Öğretim Kurulumuzun kıymetli üyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı 
sunuyorum. 

Akademik yaşamın basamaklarında her öğretim elemanının amacı bilimsel 
erkini ortaya koyarak üniversite profesörlüğüne ulaşmaktır. Yönetim görevleri ise 
hizmette özveri, yararlılık ve yaratıcılığı öngören, kişiye katılımcı iradenin 
eleştirisine açık kalarak başarısını sergileme olanağı veren süreyle sınırlı bir işlevdir. 
Yönetimin her kademesinde görev yüklenen bireyin ilk hedefi başarılı olmaktır. 
Ankara Üniversitesi'nin kuruluş tarihi olan 1946 yılından bu yana rektörlük görevini 
üstlenen 14 değerli bilim adamı, görev sürelerini hedefleri doğrultusunda ulaştıkları 
başarılarla tamamlamışlardır. 

Üniversitemizin ilk rektörü olarak 22 Haziran 1946'da göreve başlayan 
Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu'dan sonra bu görevi yüklenen sırasıyla Ord. Prof. 
Dr. Enver Ziya Karal, Prof. Dr. Hikmet Birand, Prof. Dr. Ekrem Rüştü İzmen, Prof. 
Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, Prof. Dr. İzzet Birand, Prof. Dr. Zihni Erençin, Ord. 
Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof, Dr. Cumhur Ferman, 
Prof. Dr. Tahsin Özgüç, Prof. Dr. Türkan Akyol, Prof. Dr. Tarık Somer ve Prof. Dr. 
Necdet Serin'e üniversitemizin tüm mensupları adına minnettarlığımızı sunarken, 
değerli hocalarımızın hizmetlerini şükranla anıyoruz. 

Son yıllarda dünyadaki sosyal, siyasal ve ekonomik sistemlerde görülen 
büyük değişmeler ile temel bilimler ve teknolojideki gelişmeler ülkemizde de yeni 
programların ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucu olarak son 
günlerde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişmesi tartışmalarının 
güncellik kazandığı görülmektedir. 

Üniversitelerin eğitim sistemine ilişkin programlarının hazırlanmasında, 
toplumun beklentilerinin gözetilmesi yanında, bilimsel gerçeklerin ve ileri 
toplumlardaki örneklerin de dikkate alınmasının gerekliliği açıktır. Bu nedenle 
yasama ve yürütme organlarının çağdaş yükseköğretim programları ve sistemlerini 
içeren yasaları hazırlarken, taslak düşüncelerinden başlayarak her aşamada 
üniversiteler ile işbirliği içerisinde bulunmaları gereğinin unutulmaması yerinde 
olur. Çünkü, dünyadaki ileri üniversitelerin gelişmesinde uygulanan modeller, 
üniversitelerin bilgi ve deneyim birikimlerine dayanarak kendi bünyelerinde 
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oluşturdukları araştırma-geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya konulmuş ve bu 
yapılanma, başarı grafiklerinin yükselmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur. 

Cumhuriyet öncesi üniversiteleşme sürecinden sonra cumhuriyetimizin ilk 
yıllarında ele alınan en önemli konular arasında "çağdaş üniversite" kavramı ve 
bunun gerçekleşmesi yer almıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük önder 
Atatürk'ün istekleri ile üniversite bünyesinde başlatılan çalışmalar, yabancı seçkin 
bilim adamlarının da Türk üniversitelerindeki gözlemlerine dayalı raporları ile 
zenginleştirilmiş ve 1933 yılında gerçekleştirilen ilk Üniversite Reformu 
üniversitenin içinden doğmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı'nın ülkemizin sosyal, politik yaşantısında yol açtığı 
önemli değişim ve gelişimler sonucunda çok partili parlamenter sisteme geçiş ile 
çağdaş demokrasinin doğuşu gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler, tüm dünyada olduğu 
gibi bizde de özgür düşüncenin doğup geliştiği, topluma yaratıcılık dinamizminin 
geldiği, ileri bilim ve yüksek teknolojide ufukların genişlediği bir dönemi başlatmış 
ve bunun sonucu üniversitelerde yeniden yapılanma gereği ortaya çıkmıştır. İşte bu 
zorunluluk 4936 Sayılı Üniversiteler Kanunu'nun hazırlanmasına neden olmuştur. 

Bunu izleyen tarihlerde sırasıyla 1960'larda 115 sayılı kanun, 1970'lerde 
1750 sayılı kanun ve 1980'lerde 2547 sayılı kanun ile Türkiye'de yüksek öğretim 
sistemi ele alınmıştır. Bu gelişmelere bakarak her 12-14 yılda bir, yeniden 
yapılanmaya gidildiği görülmektedir. 

Sistemlerin yerleşmesinde zaman faktörü çok önemlidir. Sistemleri 
temelden sarsabilecek değişimler, özellikle üniversitelerin karşı görüşlerine rağmen 
zorlamayla ve yaptırım niteliği taşıyan girişimler, var olan sorunların çözümü yerine 
güçlüklerin doğmasına yol açabilmektedir. Bu hassas denge nedeniyle, gerek zaman 
faktörü, gerekse ülke gerçekleri ve ülkenin geleceği açısından üniversiteler 
tarafından oluşturulan öneri ve kararlara gereken özen gösterilmelidir. 

Bu görüşlerin ışığında, yeniden hazırlanmakta olan 2547 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kanunu'na ilişkin yeni yasa taslağı hakkında üniversitemizin belirlediği ve 
benimsediği görüşleri kısaca sunmakta yarar görmekteyiz. 

Tasarıda, yüksek öğretimin bir bütün olarak ele alınıp yeniden 
düzenlenmesi yoluna gidilmemesi yanında, anayasadaki engeller nedeniyle yalnızca 
2547 Sayılı Kanun'un bazı maddeleri değiştirilerek sınırlı bir düzeltme ve iyileştirme 
yapılmasına çalışılması nedeniyle yüksek öğretim sistemiyle ilgili pek çok eleştiri, 
tasarının yasalaşması ile giderilmiş olmayacaktır. 

Öte yandan tasarı hazırlanırken üniversitelerle işbirliği yapılmaması ve 
görüş belirtmeleri için üniversitelere günlerle sınırlı çok kısa bir süre bırakılması da 
üniversitelerin tasarı üzerindeki görüşlerinin tam olarak belirtilememesine neden 
olmaktadır. 

Tasarı, çıkış noktası olarak daha demokratik bir yapının kurulmasını temel 
aldığı halde; bazı çelişki, eksiklik ve sakıncaları da içermektedir. Örneğin, bakanlık 
ve hükümet yetkilerinin artırılması bilimsel özerklik kavramına uygun değildir. 
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Yüksek öğretim kurumlarında kurullara, üniversite dışındaki kurum ve 
kuruluş temsilcilerinin katılması, tasarıda belirtildiği gibi alınacak kararların daha 
nesnel olmasını değil, tersine, bu kararlarda siyasal, yerel ve mesleki bazı etkenlerin 
rol oynamasına neden olacaktır. Bu temsilcilerin kurullara doğrudan katılması 
yerine, kendileriyle daha sıkı işbirliğine gidilmesinin daha yararlı olacağına 
inanıyoruz. Bu kurullara öğrencilerin katılımı, kendileriyle ilgili sorunlarda 
görüşlerinin alınması yönünden yararlı olabilir. 

Üniversitemiz yukarıda aktardığım temel görüşlerin yanı sıra, yeni bir 
taslağın hazırlanması için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu konuda sizlere üniversitemizin görüşlerini özetledikten sonra, bugünkü 
durumla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Ankara Üniversitesi 1946 yılında dört fakülte ile kurulmuştur. Bunu izleyen 
yıllarda hızlı ve sürekli gelişim göstererek bugün 12 fakülte, 8 yüksek okul, 5 enstitü 
ve 18 araştırma-uygulama merkezinden oluşan yapısına kavuşmuştur. Bu eğitim 
birimlerimizdeki toplam öğretim elemanı sayısı 3155'tir. Bunlar unvanlarına göre, 
633 profesör, 334 doçent, 237 yardımcı doçent, 1412 araştırma görevlisi ile 538 
öğretim görevlisi, uzman ve okutmandan oluşmaktadır. Ayrıca, kuruluşları 
yasallaşan ve kadroları belirlenen Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Yerel Yönetimler Yüksek Okulu, Hepatoloji 
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile bu rakamlar daha büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Üniversitemiz, bu kadrosu ile ülkemizin en büyük yüksek öğretim 
kurumlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Üniversitemiz, bir yandan kendi 
içinde gelişimini sürdürürken, diğer yandan 1950 yılından sonra ülkemizde açılan 
hemen tüm yüksek öğretim kurumlarının kurucu kadrolarının yetişmelerini 
sağlamıştır. Böylece, Ankara Üniversitesi, yaklaşık 50 yıllık yaşamında, 
hükümetlerin yüksek öğretim programlarını gerçekleştirmede kendine düşen görevi 
en iyi şekilde yerine getirmiş olmanın mutluluğunu duymaktadır. Burada hemen 
belirtilmesi gereken bir husus ise, başta öğretim üyesi yönünden var olan büyük 
potansiyelin, en yararlı hizmetleri üretmesinde yeterli imkanlara sahip olmadığıdır. 
Son yıllarda, yeni kurulan üniversitelere olanak sağlamak için üniversitemiz 
olanaklarının kısıtlandığı gerçeğini burada belirtmek istiyorum. 

Geçtiğimiz yıl üniversitemize 7557 öğrenci alınmış, buna karşılık çeşitli 
birimlerimizden haziran ayı itibarı ile 3907 Öğrenci mezun olmuştur. Bu yıl fakülte 
ve yüksek okullarımıza kaydı yapılan 8775 öğrenci ile, üniversitemizin lisans 
düzeyindeki iğrenci sayısı 35584'e ulaşmıştır. Yüksek lisans eğitimindeki 2200, 
doktora eğitimindeki 1900 öğrencimizin de eklenmesiyle bu sayı 40000'lere 
ulaşmaktadır. 

Öğrenci sayılarımızı belirtirken, hükümetimizin, üniversite önlerinde 
biriken bir milyona yakın gence eğitim-öğrenim olanağı sağlamaya yönelik "Yüksek 
Öğretim Kurumlarında İkili Öğretim ve Gece Öğretimi Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı"na ilişkin olarak üniversitemizin, gene çok kısa bir zaman dilimi içinde 
fakültelerimiz ve yüksek okullarımızın görüşleri doğrultusundaki 
değerlendirmelerini özetle sunmakta yarar görüyorum. 
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Ülkemizdeki hızlı nüfus artışının sonucu olarak üniversite önündeki 
yığılma elbette ciddi bir sorundur. Ancak bu sorunun kalıcı çözümü nüfus artışı 
hızının düşürülmesi, orta öğretim aşamasında nitelik kaybının giderilerek mesleki ve 
teknik eğitimin teşvik edilmesi gibi köklü ve uzun dönemli önlemlerin alınmasına 
bağlıdır. 

Bu önlemler yeterli ölçüde alınmadan, esas itibariyle kontenjan artırılması 
ve yurt dışına giden kaynağın bir bölümünü ülke içinde tutmak amacına yönelik 
olduğu anlaşılan ikili öğretim-gece öğretimi uygulamalarına, kapsamlı bir proje 
araştırması gerçekleştirilmeden başvurulması, sorunun köklü çözümünü sağlamak 
yerine, yeni sorunlar yaratabilecek niteliktedir. Ayrıca, daha çok istenen 
mühendislik, sağlık, fen ve işletme gibi dallar dışındaki alanlarda ikili öğretim-gece 
öğretimine, ne ölçüde paralı öğrenim isteği olacağı da henüz kesin olarak 
bilinmemektedir. 

Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde pek görülmeyen ikili öğretim-gece öğretimi 
yerine, birçok Batı ülkesinde uygulanan; örgün öğretimde üçlü yarıyıl, yaz dönemi 
gibi sistemlerle, tümüyle ayrı akademik ve idari personeliyle yalnızca gece öğretimi 
veren yüksek Öğretim kurumlarının benzer sistemleri düşünülmelidir. 

Bu tasarıda, öğretim elemanlarının işlevinin yalnızca ders vermek olarak 
görüldüğü ve araştırma, inceleme, eleman yetiştirme görevlerinin göz ardı edildiği 
izlenmektedir. Oysa, öğretim elemanlarının bugünkü zorunlu ders yükünün fazlalığı 
bile tartışılabilir. 

Üniversitelerdeki belli olanakların, seçme sınavı ile alınan öğrencilere 
ikinci kez bir paralı hizmet biçiminde sunulmasının, anayasal eşitliğe uygun olup 
olmayacağı da daha geniş şekilde incelenmelidir. Öte yandan, normal örgün 
öğretimde sunulan hizmetin, aynı fiziki ve maddi olanaklarla ikili öğretim-gece 
öğretiminin gerçekleşmesinde yeterli olacağı da düşünülemez. 

Bununla birlikte, yüksek öğretim kurumlarına girişte ortaya çıkan büyük 
yığılmalar karşısında çareler aranması için, üniversitemizin de, ülkemizin bu 
sorununa titizlikle eğilerek kendisinden beklenen görevi yapması konusunda görüş 
birliği vardır. 

Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz ve konuşmamda zaman kısıtlığı 
nedeniyle değinemediğim güçlükler ve kaygılara rağmen, üniversitemiz 1992-1993 
öğretim yılından başlamak üzere, ikili öğretim veya gece öğretimi yapılması 
konusunu yeniden ve olumlu yönde değerlendirecektir. Üniversitemiz, yüksek 
öğrenim çağına gelmiş gençlerimizin öğrenim isteklerini eğitim ve öğretimin 
kalitesini düşürmeden karşılamaktan yanadır. Bu isteklerin değerlendirilmesinde 
ülkenin ve çağın gereksinim ve koşullarının yanı sıra, üniversitelerin olanakları da 
göz özüne alınmalıdır. Ayrıca yüksek öğretimde kapasite artışına gidilirken, 
mezuniyet sonrası istihdam sorununun da gözden uzak tutulmaması gerekir. 
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Değerli Konuklar, 

Konuşmamın başında değindiğim gibi, her üniversite öğretim elemanının 
ideali, akademik yaşamın gereklerini hakkıyla yerine getirerek görevini 
tamamlamaktır. Bugün aramızda bu ideale erişen ve emekli olan çok değerli 
üyelerimiz bulunmaktadır. Onlara en derin saygı ve minnet hislerimizle 
şükranlarımızı sunuyoruz. Biraz sonra kendilerine üniversitemizin "Onur 
Belgeleri"ni sunacağımız değerli hocalarımıza mutlu ve sağlıklı yaşam dileklerimizi 
iletirken, anılarını ve yaptıkları hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağımızı belirtmek 
istiyor ve yaşamlarının yeni döneminin huzur ve esenlik içinde geçmesini diliyoruz. 
Bu yıl ebediyete intikal ederek aramızdan ayrılan çok değerli öğretim elemanlarımız 
Prof. Dr. Abdülmecit Doğru, Prof. Dr. Uğur Silistreli, Prof. Dr. Zeliha Düzgüneş, 
Prof. Dr. Gıyasettin Unsal, Prof. Dr. Burhan Cahit Yalçın, Prof. Dr. Hikmet Tanyu, 
Prof. Dr. Erdoğan Işılanan, Prof. Dr. Erdoğan Öztürk, Prof. Dr. İlhan Öztırak, Prof. 
Dr. Orhan Toygar, Prof. Dr. Orhan Seyfi Sardaş ve Araş. Gör. Serdar Altınsaat'e 
rahmet diliyor ve kendilerini saygıyla anıyoruz. 

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi'nin eğitim-öğretim yanında gerçekleştirdiği bilimsel 
faaliyetler ile araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalarını, yaygın sağlık ve 
kültür alanındaki etkinliklerini rakamlarla ifade etmek istemiyorum. Ne var ki, gerek 
birimlerimizin kendi olanaklarını kullanarak, gerekse ulusal ve uluslararası ilişkilerle 
gerçekleştirdikleri bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler, ulusal ve uluslararası 
düzeyde onur verici olmuştur. Şu anda tüm dünya ile yürüttüğümüz bilimsel ve 
kültürel ilişkilerimiz yanında, yeni Türk Cumhuriyetleri'nden gelecek yaklaşık onbin 
gencin dil eğitimlerinin gerçekleşmesini de üniversitemiz üstlenmiştir. 

Üniversitemiz bünyesindeki sağlık, kültür ve spor çalışmalarıyla 
öğrencilere ve mensuplarımıza yönelik sağlık hizmetlerinden ayrı olarak, Tıp 
Fakültemiz ile Diş Hekimliği Fakültemiz, ülkemizde sağlık hizmetlerinin 
küçümsenmeyecek bir bölümüne hizmet vermektedir. Bunun yanında 
üniversitemizin tüm fakülte, yüksek okul ve enstitüleri eğitim-öğretim dışındaki 
uygulama ve araştırmaları ile ülke sorunlarına çözüm getiren bir çalışma 
içindedirler. 

Çağdaş bilim düzeyine ulaşmanın ve bunu kanıtlamanın en etkili yolu, 
araştırma sonuçlarını uluslararası bilim alanında tartışmaya açmaktır. 
Üniversitelerde uluslararası nitelik arandığından, bu olanakların araştırıcılara 
sağlanması zorunluluğu vardır. Bu nedenle üniversite bütçesi eğitim, öğretim, 
araştırma, yayın ve uygulama alanlarında üniversitelerin gerçek gereksinimlerine 
cevap verecek düzeyde olmalıdır. Batı standartlarıyla kıyaslandığında, olanakların 
yetersizliği ortadadır. Buna rağmen değerli öğretim üyelerimizin mütevazı 
olanaklarla yaptıkları özverili çalışmalar, yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda 
sundukları bildiriler, yaptıkları bilimsel yayınlar Türk bilim yaşamına ve düzeyine 
katkılarını kanıtlayan örneklerdir. Bundan gurur duyuyor ve değerli öğretim 
üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuya ilişkin olarak bilimsel çalışmaları 
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uluslararası atıf indeksine girecek olan üniversitemiz mensubu bilim adamlarına 
maddi ve manevi ödül verilmesi için çalışmaları başlatmak amacındayız. Gururla 
belirtmek isterim ki, Ankara Üniversitesi'nin tüm birimleri geçtiğimiz yılda 
üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğunu 
paylaşmışlardır. Gelecek yıllarda da aynı başarının tekrarlanacağına olan inancımız 
tamdır. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Yoğun çalışmalar ve emeklerle geçen ilk ve orta öğretim yıllarınızdan 
sonra şimdi Ankara Üniversitesinin birer üyesi olarak burada bulunuyorsunuz. 
Kavuştuğunuz bu olanakları çok iyi değerlendiriniz. Başarının, ulusumuzun ve 
üniversitemizin mutluluğu olacaktır. Hiç düşünmek istemediğim başarısızlığınız ise 
milletçe umut bağladığımız, Türkiye’mizin gelecek yıllardaki çağdaş ilerlemesinin 
ve güvencesinin zedelenmesi olacaktır. Üniversitemiz; huzur, birlik ve beraberlik 
ortamında, çağdaş bilim ve teknoloji olmak üzere tüm alanlarda arzulanan hedeflere 
ulaşmak için bugüne kadar verdiği hizmeti bundan sonra da sürdürecektir. Sizler de 
bu gayret ve atılımcı girişimlerin birer ferdisiniz. Kişisel geleceğiniz, ülkemizin 
arzulanan hedefe ulaşmasıyla yakından ilgili ve iç içedir. Türk milleti ve Türk 
üniversite gençliği olarak amaçlarımıza erişebilmemizi engelleyecek iç ve dış 
kışkırtmalara kulak asmayınız ve bu konuda ödün vermeyiniz. Ulusumuzun özünden 
gelen ve sizlerde de var olduğuna inandığımız Atatürkçü düşünce ve sağduyu, her 
zorluğu aşmaya yeterli olacaktır. Buna inanıyor ve sizlere güveniyorum. 

Üniversitemizde mesleğinizle ilgili öğreniminizi sürdürürken, sanat, kültür 
ve spor faaliyetlerinde bulunabilmeniz için her türlü kolaylığın sağlanmasına yönelik 
yeni düzenlemeler içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu öğretim yılından 
başlamak üzere, bu alandaki etkinliklerimizi kısa sürede sizlere duyuracak olmaktan 
mutluluk duyacağım. 

Üniversitemiz öğrencilerinin kütüphane, kantin ve kafeterya hizmetlerinden 
rahatlıkla yararlanabilecekleri ortamın oluşturulması için ilgili birimlerimizle 
işbirliği çalışmalarına ivedilikle başlanacaktır. 

1992-1993 eğitim-öğretim dönemine başlarken, üniversitemizin tüm 
mensuplarına ve öğrencilerimize huzurlu bir ortamda başarılı bir yıl diliyor, hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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1993-1994 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI, 

8 Ekim 1993  

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklarımız, Değerli Öğretim 
Elemanları,. Sevgili Öğrenciler, 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı'nı Sayın 
Cumhurbaşkanımızla birlikte açarken, bu mutlu günümüzün gurur ve heyecanını 
yaşamaktayız. 

Sözlerimin başında, üniversitemize yakın ilgi gösteren ve pek çok 
toplantımıza katılarak bizleri onurlandıran merhum Cumhurbaşkanımız Turgut 
Özal'ı rahmetle anıyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Gerek başbakanlığınız, gerek cumhurbaşkanlığınız dönemlerinde büyük ilgi 
ve desteklerinizi bizden esirgemediniz. 1996 yılındaki 50. Kuruluş Yıldönümü 
etkinliklerimizi de himayelerinize aldığınız için şahsım ve üniversitem adına 
şükranlarımı arz ediyorum. 

1992-1993 öğretim yılında, geçmişte olduğu gibi, tam bir huzur ortamında, 
özverili çalışmalarıyla çok başarılı hizmetler üreten tüm öğretim elemanları ile 
üniversitemiz mensuplarına ve sevgili öğrencilerimize de candan teşekkür ediyor, 
benzer başarı ve huzurun önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesini diliyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Her üniversite öğretim üyesinin ideali, akademik yaşamın gereklerini 
yerine getirmek, ülkemiz ve gençlerimiz için yararlı hizmetler yaparak görevini 
tamamlamaktır. Bugün aramızda bu ideale erişerek emekli olan çok değerli öğretim 
elemanlarımız bulunmaktadır. Biraz sonra kendilerine üniversitemizin "Onur 
Belgeleri"ni sunacağımız hocalarımıza, yaşamlarının yeni dönemlerinde mutluluk ve 
sağlık diliyor, anılarını ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımızı belirtmek 
istiyorum. 

Son bir yıl içinde aramızdan ayrılan çok değerli öğretim üyelerimiz Sayın 
Prof. Dr. İsmet Türker, Prof. Dr. Erol Aygün, Prof. Dr. Zahir Öğütçü, Prof. Dr. Latif 
Çakıcı, Prof. Dr. Zihni Erençin, Prof. Dr. Burhanettin Öktem, Prof. Dr. Münci 
Kapani, Prof. Dr. Ahmet Suat Erk ve Araştırma Görevlileri Mehmet Yangel, İsmet 
Sevinç, Aydın Sayılgan ve Uzman Hüsniye Doğan'a rahmet diliyor ve kendilerini 
saygıyla anıyoruz. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, 

Dünyamız, hızlı ve şaşırtıcı gelişmelerle dolu ilgi çekici bir dönem 
yaşamaktadır. Hepimiz, birlikte yaşayarak dünya tarihinin bu kritik aşamasına 
yakından tanıklık etmekteyiz. Uluslararası alanda olumlu ve olumsuz gelişmeler iç 
içe yaşanmaktadır. Hem Özgürlüğe hem de eşitliğe dayalı sentez doğrultusunun 
ortaya çıkması, uç sağdaki ve uç soldaki rejimlerin yıkılması, blokların çökmesi, 
bölgesel ve küresel entegrasyon, çevre, bilim, barış kavramlarının uluslararası 
boyutlara ulaşarak tüm insanlığı birleştirici nitelik kazanması başlıca olumlu 
gelişmelerdir. 

Ancak, uluslararası alanda bloklar yıkılırken, ulusal alanlarda 
parçalanmaların hızlanarak istikrarsızlık yaratması ve böylece 1960'lardaki bloklar 
arası "dehşet dengesi'nin 1990'larda "dengesizliğin dehşetine dönüşmesi; 1970'lerde 
sıkça konuşulan Kuzey-Güney ekonomik dengesizliğinin yanı sıra, 1990'larda Batı-
Doğu ekonomik dengesizliğinin belirginleşmesiyle uçurumun daha da derinleşip 
gitgide barışı daha çok tehdit etmesi; bütün bu olguların yeni tür aşırı rejimleri 
güçlendirme tehlikesi, Bosna-Hersek'te ve Azerbaycan'da görüldüğü gibi katliamlara 
karşı uluslararası kuruluşların akıl almaz ilgisizliği başlıca olumsuz gelişmelerdir. 

Dünyanın içinde bulunduğu bu kritik dönemde, ülkemizin hassas konumu 
daha da önem kazanmakta ve ülkemiz 21. yüzyılın eşiğinde, beklemediği zorluklar 
ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Ülkemizin Avrupa, Asya, Kafkasya, Orta Doğu ile 
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında çok önemli bir geçiş noktası olması, dünyadaki 
bu gelişmelerden doğrudan etkilenmesine neden olmaktadır. 

Türkiye'nin bu kritik konumu güçlükler yarattığı gibi, belki yeterince fark 
edilmeyen olanakları da beraberinde getirmektedir. XIX. yüzyıl Fransız 
düşünürlerinden Alexis de Tocqueville, demokrasi geleneği olmayan ülkelerde 
demokrasiye geçmenin son derece güç olduğunu ve gittikçe artan kargaşaya yol 
açtığını 130 yıl önce belirtmişti. Bu belirlemenin doğruluğu günümüzde pek çok 
ülkede kanıtlanmaktadır. Ancak ülkemiz, bugünkü noktada zaman zaman ortaya 
çıkan bazı sıkıntıları, demokratik birikim ve deneyimleriyle, hızla ve emin adımlarla 
aşabilecek durumdadır ve bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ülkemizin çok 
yönlü kimliğini oluşturan etnik öğelerin, sahip oldukları güzellikleriyle birbirlerinin 
eksiğini tamamlayıp Anadoluluk potasında yoğrularak ortaklaşa oluşturdukları 
Türklük bilinci etrafında birleştiğimiz ve tüm olumsuzluklara karşın birlik ve 
beraberliğimizi koruduğumuz ölçüde, Türkiye barış ve istikrar abidesi olmayı 
gururla sürdürecektir. Atatürk'ün çizdiği yol budur. Atatürk döneminde de ülkemiz, 
yine çok kritik durumlarda "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesine uyarak bölge ve 
dünya barışına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Atatürk'ün milliyetçilik ve 
evrenselliği, laiklik ile dine saygıyı, kalkınma ile gelir dağılımındaki eşitliği bir 
arada gerçekleştiren sentezci doğrultusu, dünyanın bugün yöneldiği çizgiyi 60 yıl 
öncesinden haber veren, yani insanlığın yarınını dünden yakalayan üstün bir uzak 
görüşlülük örneğidir. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, 

Son yıllarda dünyada görülen büyük değişikliğin ne zaman sona ereceği de 
belli değildir. Ancak belli olan bir gerçek, tüm bu değişimlerden etkilenen 
kurumların başında yüksek öğretim kurumlarının geldiğidir. Her toplumun ideali, 
vatandaşına yüksek öğretim vermek ve öğretimden fayda sağlamaktır. Bilinen bir 
gerçek de, bu yaklaşıma hükümetlerin de yakın ilgi gösterdiği ve bunun için gereken 
kaynakları sağlayacak politikaları üretmenin zorluğunu yaşadıklarıdır. Benzer 
durum ülkemiz için de söz konusudur. Bunun için yapılan tüm çalışmalarda, yüksek 
öğretim hangi karakter ve koşullar altında değerlendirilerek gelecek yüzyıl için 
hazırlanabilir; yüksek öğretim sadece bir eğitim şekli mi, yoksa insan zekasını ve 
kişiliğini geliştiren ve zenginleştiren evrensel bir çalışma mıdır; üniversite 
eğitiminin ulusal ve uluslararası ilişkilerin gelişmesinde rolü ne olmalıdır; yüksek 
öğretimden kimler yararlanacaktır gibi soruların cevapları ise ülkeden ülkeye 
farklılık göstermektedir. 

Üniversitenin önemli görevleri arasında bilginin geliştirilmesi ve 
aktarılması yanında, bilgiye ulaşılmasını sağlayacak yönetim ve yeteneklerin 
araştırılması ve uygulanması da vardır. Üniversiteler öğrencilerine sadece ne 
öğreneceklerini değil, aynı zamanda nasıl öğreneceklerini de göstermek zorundadır. 

Yüksek öğretimin görevlerinin başında, elbette ki, ülkelerin gereksinim 
duyduğu iş gruplarında çalışabilecek insanları yetiştirmek gelmektedir. 
Gerçekleştirilecek tüm amaçların önündeki en önemli etken ise, eğitim verecek 
kurumlara devletin parasal destek sorunudur. Pek çok ülkede hükümetler artık des-
teklerinde, desteklenen üniversitenin başarısını göz önünde tutmakta ve 
üniversitelerden ekonomik ilerlemeye katkı sağlayacak çalışmalar istemektedir. 
Gerçekten bu çalışmalar üniversitenin başta gelen amaçları olmalıdır. Ekonomik 
gelişme için üniversiteleri seferber eden Japonya gibi geçmişin pek çok gelişmekte 
olan ülkesi, bugünün refah ülkeleri konumuna ulaşmıştır. 

Üniversitelerin karşılaştığı ikinci sorunla ilgili olarak, uzun yıllardır 
Ülkemizde gündemindeki yerini koruyan ve üzerinde tartışmaların sürdüğü 
üniversite özerkliği kavramının yönetsel, bilimsel ve mali özerklik olarak ayrı ayrı 
değerlendirilmesinin yapay olduğunu, bu kavramın bir bütün olarak ele alınmasının 
daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, zaten çok sınırlı olanaklarla hizmet 
sunmaya çalışan üniversitelerimizin, bütçe kanunları ile konmuş ödeneklerini 
kullanırken bürokratik engellerden ve gecikmeden arındırılmasını diliyoruz. 
Üniversitelerin kendi faaliyetleri sonucu sağladıkları gelirlerden oluşan döner 
sermaye bütçelerini kullanmalarında, mevcut kısıtlayıcı prosedürden farklı biçimde, 
daha serbestçe kullanma fırsatı verilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz 
bütçesinin karşılaştığı zorlukların bilincindeyiz. Bu sebeple, üniversiteler olarak, 
kaynak yaratmak amacıyla atıl kapasiteleri daha verimli kullanmak ve gelir getirici 
faaliyetler yapmak üzere girişimlerde bulunabilmek için, işletmecilik ilkeleri 
çerçevesinde düzenlenmiş yasal bir konuma kavuşturulmayı bekliyoruz. Yurt içi ve 
yurt dışından öğretim elemanı temini, yurt dışı görevlendirmeler, kadro sağlanması, 
ödenek tahsisleri ve kullanımı gibi hususlardaki vesayet denetiminin özerklik 
kavramına uyacak biçimde daraltılmasını, bilimsel amaçlarla yapılan 
görevlendirmelerde konut fonu uygulamasının kaldırılmasını, üniversitelerin temel 
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amaçlarından biri olan bilimsel araştırmalara destek sağlayan tek ve çok kısıtlı 
maddi kaynak olan araştırma fonları bütçesinden diğer fonlara yapılan kesintilerin 
kaldırılmasını diliyor ve bekliyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

II. Dünya Savaşı sonrasında gelişen ve değişen dünya düzeninde, ülkeler 
toplumsal ve ekonomik hayatta eğitimin rolünü daha iyi kavramaya başladılar ve 
milli çıkarlarını göz önüne alarak geliştirdikleri yeni kurumlaşma modellerini ortaya 
koydular. Bugün ise, özellikle son 10 yıl içinde çözülen bloklaşmalar, giderek 
belirsizleşen ve kaybolan ideolojik farklılıklar, küreselleşme gayretleri ile yürütülen 
ekonomik faaliyetler, üniversiteleri de yeni düzene ayak uyduracak, uluslararası 
kültürel ve ekonomik faaliyetlerde başarıyla yerini alacak, dünyayı iyi tanıyan 
kaliteli elemanlar yetiştirmeye doğru yönlendirmektedir. Bu da üniversiteleri 
eğitimde rekabet ortamına girmeye ve uluslararası ilişkilerini artırmaya zorlamak-
tadır. Bu gerçeğin bilincinde olan üniversitemiz, ülkemiz yüksek öğretiminde 
başarının yükselmesi için, eğitimin kalitesini geliştirerek rekabette güçlenmeyi 
amaçlayan çalışmalara yönelmektedir.  

Bu amaca ulaşırken, üniversite eğitiminde ülkenin kültür ve geleneğini 
önde tutmanın da bilincindeyiz. Bu başarıyı sağlayacak üniversiteler ile bu başarıda 
yeterli destek ve katkıyı bağlayacak hükümetler, sonuçtan haklı olarak gurur 
duyacaklardır. Bu gerçeklerden yola çıkarak, dünyanın yeni ufuklarını, yeni çalışma 
alanlarını ve ekonomik birliklerini bulmak ve kurmak zorundayız. Bu gelişme 
insanlara etnik farklılıkların önemli olmadığını ve birlikte yaşanabileceği gerçeğini 
de öğretecektir. Tüm bu gelişmelerde yüksek öğretimin anahtar konumu göz ardı 
edilmemelidir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için yeterli ve yetişmiş öğretim 
üyeleri ve bilim adamlarına gereksinim vardır. 

Üniversitemizin bugün ulaştığı öğretim üyesi potansiyeli bu gelişmeleri 
sağlayacak düzeyde olmakla beraber, yetersiz olanaklar nedeniyle arzulanan 
hizmetler üretilememektedir. Var olan olanaklarımızın değerlendirilmesi için, 
hükümetlerimizin son yıllarda artan olumlu katkılarının sürmesi ve mali 
kaynaklarımızın kullanılmasındaki bürokratik engellerin kaldırılmasını arzu etmekte 
ve bu nedenle, üniversitelere mali özerklik verilmesinin önemini bir kez daha 
vurgulamayı yararlı görmekteyiz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Geçen yılki açış konuşmamda da belirttiğim gibi, 1993'teki düzenlemelerde 
toplumun beklentileri gözetilmekle birlikte, çağın bilimsel gerçeklerinin ve gelişmiş 
ülkelerdeki örneklerin de dikkate alınacağına inanıyoruz. Bu çalışmalarda, gerçek 
uygulayıcılar olan üniversite kurullarının da görüşlerinin alınması ve üniversitelerle 
işbirliği yapılması gereğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda bu beklentilerimizin yeterince gerçekleşmediğini görmekteyiz. 
Burada bir noktayı açıkça belirtmek istiyorum. Elbette üniversitelerimizin ortaya 
koyacağı ilkeler tam bir benzerlik içinde olmayabilir. Bu aslında kaçınılmazdır. Ama 
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buradan yola çıkılarak inatla ve üniversitelerin karşı görüşlerine rağmen, zorlama ve 
zıtlaşma niteliği taşıyan girişimleri sürdürmek kimseye yarar sağlamayacağı gibi, 
var olan sorunların çözümü yerine, yeni güçlüklerin doğmasına da yol açacaktır. 

Elbette bütün istekleri karşılayacak çözümler bulmak kolay değildir. Özgür 
ve bağımsız düşünmenin temel olduğu üniversitede çok farklı görüşlerin bulunması 
doğaldır, ancak demokrasimizin her alanda gerek duyduğu asgari müştereklere 
ulaşmak da imkansız değildir. Bunu oluşturmak sorunları çözmenin ilk koşuludur. 
Bundan böyle yapılacak çalışmalarda bu uyumun gerçekleşmesi en büyük dileğimiz-
dir. Bu konuda üniversitelerimiz her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Ankara 
Üniversitesi olarak bu konuda ayrıntılı çalışmalarımız vardır. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

21 gün sonra 70. yıldönümünü kutlayacağımız cumhuriyet dönemimizin ilk 
üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, 1946 yılında kurulmuş olup, 1996'da "50. 
Yılı"nı (Altın Yılını) kutlayacaktır. Kutlama programı için gerekli hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Üniversitemiz tek kampus olmayıp Ankara'nın çeşitli bölgeleri, ayrıca 
Çankırı ve Kastamonu'daki birimleri ile çok yerleşimli bir yapıya sahiptir. Ancak 
birçok tek kampus üniversitesi gibi, üniversitemiz de "Ankara Üniversiteli" olma 
bilincine büyük önem vermektedir. 

Bazı fakülteleriyle 1800’lere kadar uzanan bir geçmişe sahip bulunan 
üniversitemiz, dünden bugüne, bugünden yarına sürekliliğin simgesini 
oluşturmaktadır. 

1946'da dört fakülteyle kurulan Ankara Üniversitesi, hızlı ve sürekli bir 
gelişme göstererek bugün 12 fakülte, 5 enstitü, 8 yüksek okul ve 21 araştırma ve 
uygulama merkezinden oluşan yapısına kavuşmuştur. Önümüzdeki iki yılda, yasal 
olarak kurulmuş bulunan iki yeni fakültemizin (Mühendislik ve Mimarlık 
Fakülteleri'nin) de kuruluşlarının tamamlanması gayreti içindeyiz. 

Bu birimlerimizin toplam öğretim elemanı sayısı 3296'dır. Bunlar 
unvanlarına göre, 665 profesör, 330 doçent, 283 yardımcı doçent, 156 öğretim 
görevlisi, 315 okutman ile 1438 araştırma görevlisi ve 109 uzmandan oluşmaktadır. 

Üniversitemiz, bir yandan kendi içinde gelişmesini sürdürürken, diğer 
yandan 1950 yılından sonra ülkemizde açılan hemen hemen tüm yüksek öğretim 
kurumlarının kurucu kadrolarını oluşturmuş, eğitim- öğretimlerini üstlenmiş ve 
öğretim elemanlarının yetişmelerini sağlamıştır. Bugün de bu katkılarını 
sürdürmektedir. 

Bunun en iyi örneğini geçtiğimiz yıl içinde Kırıkkale Meslek Yüksek 
Okulu'nun Kırıkkale Üniversitesine dönüştürülmesiyle de göstermiştir. Böylece 
Ankara Üniversitesi, yaklaşık 50 yıllık yaşamında, hükümetlerimizin yüksek 
öğretim programlarını gerçekleştirmede kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine 
getirmiş olmanın mutluluğunu duymaktadır. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, 

Geçen yıl üniversitemize 7737 öğrenci alınmış, buna karşılık Haziran 1993 
itibariyle 2474 öğrenci mezun olmuştur. Bu yıl üniversitemize kaydı yapılan 7978 
öğrenci ile lisans düzeyindeki öğrenci sayımız 35749'a ulaşmıştır. Yüksek lisans 
eğitimindeki 2469, doktoradaki 1467 öğrencimizin eklenmesiyle bu sayı 39685'i 
bulmaktadır. 

Ankara Üniversitesi'nin eğitim-öğretimin yanında gerçekleştirdiği bilimsel 
ve kültürel faaliyetler ile araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalarını ve yayın 
etkinliklerini rakamlarla ifade etmek istemiyorum. Bu etkinlikler ulusal ve 
uluslararası düzeyde onur vericidir. 

Çağdaş bilim düzeyine ulaşmanın ve bunu kanıtlamanın en etkili yolu, 
araştırma sonuçlarını uluslararası bilim alanında tartışmaya açmaktır. Bu nedenle 
üniversitemiz bütçesi eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve uygulama alanlarında 
gerçek gereksinimlere cevap verecek düzeyde olmalıdır. Batı standartlarıyla 
kıyaslandığında olanakların yetersizliği ortadadır. Var olan olanaklarımızı 
kullanmada çektiğimiz sıkıntılar, zaman zaman yurt dışına bildiri sunmak üzere 
gönderilen öğretim elemanlarımıza verdiğimiz çok sınırlı ödeneklerin bile 
bürokratik engellere takılması ve bu olanakları kullanmamızın engellendiğini 
görmek, üzücü olmaktadır. 

Bu güçlüklere rağmen, mütevazı olanaklarla yaptıkları özverili çalışmalar 
nedeniyle değerli öğretim elemanlarımızla iftihar ediyor, kendilerine bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bilimsel çalışmaları uluslararası atıf indeksine giren öğretim 
elemanlarımıza maddi ve manevi ödül verebilmek ve kendilerini kamuoyuna 
tanıtmak için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve bu yıl uygulamaya geçileceğini 
bu vesile ile belirtmek istiyorum. Dünyanın çeşitli üniversiteleri ile ve diğer 
uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz bilimsel ve kültürel ilişkilerimiz hızla 
gelişmektedir. 

Bugüne kadar 44 yabancı üniversite ile bilimsel ve kültürel işbirliği 
protokolleri imzalanmıştır. Bunların da 12 adedi son yıl içinde gerçekleştirilmiştir. 
Bunlara ek olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler kurulmuş ve 
programların uygulanmasına başlanmıştır. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Geçen yıl onurlandırdığınız açılış törenimizde belirttiğimiz gibi, 
üniversitelerimizin topluma yol gösteren "deniz feneri" konumunun titizlikle 
korunmasına büyük önem vermekteyiz. Üniversitelerimizin önünde yığılan 
gençlerimizin sorunu, elbette hepimizin sorunudur. Üniversiteye giremeyen çocuklar 
hepimizin evlatlarıdır. Bunun sıkıntısını çeken ailelerin acısı da hepimizin ıstırabıdır. 
Hızlı nüfus artışı, orta öğretimdeki nitelik kaybı ve ülkemizin büyük ihtiyacı olan 
mesleki ve teknik eğitimdeki gelişmenin yetersizliği ile yakın ilişkilerini göz önünde 
tutarak bu konuda yeni politikalar üretmenin zamanı gelmiştir. Bu yapılmadan, 
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geçici önlemlerle soruna gerçek çözümler bulunamayacaktır. Alınacak önlemlerde 
niceliği artırırken, niteliği de düşürmemek temel ilke olmalıdır. Ancak, nicelik ve 
nitelik arasındaki dengeyi korumanın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile kolay 
olmadığını biliyoruz. Bu zor fakat gerekli dengeyi korumada titizlik gösteren 
üniversitemizin duyarlılığına saygıyla yaklaşılması beklentimizdir. Ayrıca, 
parlamentomuz ve yargı organlarımızın, öğrenci affı ve benzeri müdahaleleriyle 
sistemi yargılayıcı kararlarından da rahatsız olmaktayız. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Son olarak ve üzülerek değinmek istediğim konu öğretim elemanlarımızın 
parasal sorunlarıdır. Son zamanlarda bir kısım kuruluş mensupları için gösterilen 
ayrıcalıklı iyileştirme gayretleri, daha önce alışılagelmiş bazı dengeleri alt üst etmiş 
ve üniversite mensuplarının saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu yanlış uygulamanın 
düzeltileceğini ümit etmekle birlikte, bugüne kadar en ufak bir olumlu belirti de 
görmediğimizi söylemek istiyorum. Suskunluğumuz bu uygulamayı kabullendiğimiz 
şeklinde yorumlanmamalıdır. Devletimize olan güven ve bağlılığımız nedeniyle 
olumlu ve yapıcı diyaloglarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz. 

Bugünkü koşullarda nitelikli eleman bulmanın zorluğu yanında, 
üniversitemizdeki değerli elemanlarımızı üniversitede tutmakta da ciddi güçlüklerle 
karşılaşmaktayız. Bu görüş ve düşüncelerle, hükümetimizin ve yüce meclisimizin bu 
konuya kısa zamanda ilgi duyacağına inancımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Yoğun çalışmalar ve emeklerle dolu ilk ve orta öğretimden sonra, şimdi 
Ankara Üniversitesi'nin birer üyesi olarak aramızda bulunuyorsunuz. Sizlere 
sağlanan ve daha iyisine layık olduğunuza inandığımız olanakları iyi 
değerlendiriniz. Ülkemizi, milletimizi ve birbirinizi seviniz. Sevginin olmadığı yerde 
mutluluk, mutluluğun olmadığı yerde başarı aramak olanaksızdır. Başarınız, 
ulusumuzun ve üniversitemizin mutluluğu olacaktır. Ülkemizin çağdaşlık yolunda 
ilerlemesinin de güvencesi budur. 

Üniversitemiz, huzur, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşmak için 
azimli çalışmasını sürdürmektedir. Sizlerin de bu çabaya katkı sağlayacağınıza 
inanıyoruz. Türk milleti ve Türk gençliği olarak bu yüce amaçlarımızı engellemek 
isteyenler çıkabilir. Bu konuda duyarlı olunuz. Gelenek ve göreneklerimize saygı 
duyunuz ve çağ dışı her türlü düşünce ve davranıştan uzak kalınız. Ulusumuzun 
özündeki Atatürkçü düşünce ve sağduyu, her zorluğu aşmanızda yeterli olacaktır. 
Buna inanıyor ve sizlere güveniyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Konuşmama burada son verirken, açılış törenimize onur verdiğiniz için 
tekrar teşekkürlerimi arz ediyor, yeni akademik yılın üniversitemize, ülkemize ve 
tüm insanlığa yararlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 
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1994-1995  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

5 Ekim 1994  

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklar, Değerli Öğretim Elemanları, 
Sevgili Öğrenciler, 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1994-1995 Öğretim Yılına, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın onurlandırdığı bir törenle 
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yavru vatanda Türk topluluğu, kendi tarih ve 
kültürüne sahip çıkarak bağımsızlığı uğruna çok çileli, ancak çok onurlu bir 
mücadeleyi uzun yıllardır sürdürmektedir. Silâhlarla susturulamayan, uluslararası 
siyasi ve ekonomik baskılarla ezilemeyen bu mücadelenin meşalesini büyük bir 
başarı ve yetkinlikle taşıyan Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a, üniversitemiz 
adına hoş geldiniz diyor, kendilerine saygılarımı sunuyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Ankara Üniversitesi, 20. yüzyılın ilk ve en büyük bağımsızlık savaşının 
karargâhı olan Ankara'nın ilk ve en büyük üniversitesidir. Sizin sarsılmaz azminiz ve 
büyük mücadeleniz, Ankara Üniversitesi'nin tüm mensuplarının yüreğini ısıtıyor, 
özgüvenini tazeliyor. Büyük önder Atatürk'ün belirttiği gibi, "bağımsızlık bizim 
karakterimizdir." Bunu bir kez daha dünyaya sizler kanıtlıyorsunuz. Kardeşlik ve 
barışın egemen olduğu yeni bir dünya düzeni, güçlü olanların talimatlarıyla değil, 
bağımsızlıklarına yiğitçe sahip çıkanların varlığıyla kurulacaktır. Bu anlamda siz 
yalnızca yavru vatanda yaşayan kardeşlerimize değil, daha güzel bir dünyada 
yaşamayı özleyen her topluma ışık tutuyorsunuz. 

Üniversite senatomuzun tarihi kararıyla size sunacağımız "Onur 
Doktorası"nı kabul etmekle üniversitemize büyük onur kattınız. Sağ olunuz, var 
olunuz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi bugün 12 fakültesi, 10 yüksek okulu ve 5 enstitüsü ile 
40.000'i aşkın öğrenciye lisans ve lisansüstü öğrenim olanağı sağlamaktadır. 
Üniversitemiz, akademik personel sayısı açısından Türkiye'nin ikinci büyük 
üniversitesi olup, 700 profesör, 323 doçent ve 302 yardımcı doçente sahiptir. Ayrıca 
toplam 604 öğretim görevlisi, okutman ve uzman üniversitemizde görev 
yapmaktadır. Araştırma görevlilerimizin sayısı ise 1486'ya ulaşmış bulunmaktadır. 

Ülkemizin ikinci en eski üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, seçkin 
öğretim üyeleri, ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen değerli öğrencileri, fen, sağlık 



 374 

ve sosyal bilimlerdeki üstün nitelikli birimleri ile Türk yüksek öğretiminin ulu bir 
çınarıdır. Bu mutlu görüntünün oluşmasında emeği geçenleri şükranla anıyoruz. 

21. yüzyılın şafağında, dünya her alanda önemli değişimlere ve 
dönüşümlere tanık oluyor. Kimi toplumlar için hâlâ bir düş olan "bilgi toplumu", 
kimi toplumlar için bir yaşam gerçeğine dönüşmüş bulunuyor. Bilgi toplumu 
eşiğinden geçmek için bilgi üretmek, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve 
insan kaynağını bilgiye en etkin biçimde erişebilme ve kullanabilme yetenekleriyle 
donatmak gerekiyor. 

Önümüzdeki yıllarda, Türkiye'yi uluslararası alanda daha saygın ve seçkin 
bir konuma taşımak, "çağdaş uygarlığı" yakalayıp aşmak için bilime ve insan 
kaynağımızın niteliklerinin geliştirilmesine çok daha fazla önem vermemizin 
gereğini biliyoruz. Bu gerçeğin bir başka anlatım biçimi, üniversiteye, Türkiye'nin 
gündeminde öncelikli bir yer verilmesidir. Çünkü üniversite, üst düzeyinde nitelikli 
insan gücünü yetiştirip topluma kazandıran eğitim-öğretim yuvasıdır. Yine 
üniversite, özgür düşünce ve tartışma ortamıyla toplumun, devletin ve siyasetin 
ufkunu genişleten, dinamizmi artıran bir bilim odağıdır. 

Üniversitelerde araştırma ve eğitim sürekli birbirini tamamlar. Yetersiz 
araştırmanın öğretim ve eğitime ne denli olumsuzluklar getirdiğini görmezlikten 
gelemeyiz. Öğretimini, lisans ve lisansüstü düzeyde sürdüren üniversitemizde, 
araştırmanın farklı bir ayrıcalığı vardır ve önemi çok açıktır. Üniversite öğretim 
üyesinin kişiliğinde, araştırma ve öğretim birlikte düşünülür. Öğretim üyelerimizi, 
sadece derlenen bilgileri aktaran birer öğretici olarak düşünemeyiz. Öğretim üyeleri, 
genelde, bilgi üreten kişilerdir. Ne yazık ki öğretim üyeleri, son yıllarda, yalnızca 
öğretme görevi yapan kişiler olarak görülmeye başlanmıştır. 

Bilimin hızla ilerlediği günümüzde en geçerli bilgilerin bile hızla değiştiği 
görülmektedir. Bu değişiklikleri yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Bu 
gelişmeleri izleyebiliyor muyuz? Bunlara katkıda bulunabiliyor muyuz? Bunun için 
yeterli olanağımız var mı?  

Her geçen gün bilgilerin yetersizliğini ve eksikliğini izliyoruz. Bu sonuç, 
bizi bilgilerimizi sürekli olarak yenilemeye zorlamaktadır. Bunun gerçekleşmesi ise, 
yurt dışı bilgi akışını sağlayan kaynakların geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması 
ile olur. Bu konuda kitaplıklarımızın yetersizliği, bilgisayar ağının yokluğu ve dış 
ülkelerle başlatılan işbirliğinin durma safhasına gelmiş olması bizleri üzmektedir. 
Bugün içinde bulunduğumuz ve bir türlü aşamadığımız bürokratik bağların 
kırılmasını ve üniversitelerimizde malî özerkliğin gerçekleştirilmesini en önemli ve 
en güncel sorunumuz olarak görüyoruz. Bütçe uygulamalarının getirdiği vesayet 
sistemi, gün geçtikçe daha da kötüleşmektedir. Üniversitelerde kaynak getirici 
çabaların özendirilmesi gerekirken, engellemeler sürmektedir. Üniversite bütçesinin 
devlet bürokrasisi tarafından düzenlendiği yetmiyormuş gibi, tasarruf tedbirlerinin 
olumsuzluklarının da elimizi kolumuzu bağladığını burada üzülerek belirtmek 
zorundayım. 

Türkiye'nin malî kaynaklarının sınırlı olduğunun bilincindeyiz. Bu 
gerçekten yola çıkarak, üniversitelere yeni gelir kaynakları yaratılmasında 
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bürokrasinin de zaman zaman adeta engelleyici olan uygulamalarına son vermesini 
diliyoruz. Üniversitelerimize yeni kaynak oluşturmada devletin özendirici olmasını, 
var olan kaynakların kullanılmasında yöneticilere inisiyatif verilmesini ve 
ödemelerin tek bütçe halinde verilerek kullanımının üniversite yönetimine 
bırakılmasının gereğine inanıyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Eğitim ve araştırma etkinliklerinin kalitesi doğrudan insan unsuruna 
bağlıdır. Ankara Üniversitesi, kendileriyle onur duyduğu değerli öğretim 
elemanlarına verimli bir çalışma ortamı yaratmak ve çağdaş bilimsel çalışmanın 
gerektirdiği olanakları sağlamak konusunda elinden gelen tüm gayreti göstermek-
tedir. Ancak, günümüz koşullarında sağlayabileceğimiz olanaklar ve ne yazık ki 
ihtiyacımızın çok altındadır. Bu da bizim için büyük bir üzüntü ve kaygı kaynağıdır. 

Bu üzüntü ve kaygımızı, kanayan bir yaraya dönüştüren olgu ise, son 
dönemlerde öğretim üyelerinin maaşlarının, geleneksel olarak eşit düzeyde maaş 
alan diğer kamu personelinin çok altında bırakılmış olmasıdır. Üniversite öğretim 
üyeliği çileli bir meslektir. Özveri, bu mesleğin doğasında bulunan bir niteliktir. Bu 
mesleğin değerli insanlarını bir de yoğun ekonomik sıkıntı içinde bırakmaya 
hakkımız yoktur. Sadece eski maaş dengelerini korumayı amaçlayan bir kanun 
tasarısının, bunca uzun süre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürüncemede 
bırakılması olayını, öğretim üyelerimize açıklamakta güçlük çekiyoruz.  

Bu durum, yalnızca mevcut öğretim elemanlarını üzmekle kalmamakta, 
öğretim üyeliği mesleğinin çekiciliğini de yok etmektedir. Yüksek Öğretimde 
okullaşma oranını yukarılara çekmek zorunda bulunan Türkiye'de, yetenekli 
insanları öğretim üyeliği mesleğine bu koşullar altında nasıl yöneltebiliriz? Yeterli 
sayıda ve nitelikli öğretim elemanına sahip olmadan, Türkiye'yi 21. yüzyıla nasıl 
taşıyabiliriz? 

Üniversite yaşamının bugününü ve yarınını tehdit eden bu yaranın 
ivedilikle sarılmasını beklerken, yardımcı personel alanında da hızlı bir iyileştirme 
gereğini ayrıca vurgulamak istiyorum. Çağdaş üniversitelerde yardımcı elemanların, 
akademik kadronun daha verimli çalışmasına büyük katkıları bilinmektedir. 
Üniversiteyi tüm çalışanlarıyla birlikte bütün olarak değerlendirmeliyiz. Bu 
bakımdan üniversite çalışanlarını memnun edecek bir maaş düzenlemesinin de 
ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. 

Öte yandan, tasarruf genelgesi nedeniyle, ayrılan yardımcı elemanların 
yerine yenilerini alamıyoruz. Bazı hizmetlerde bu sorundan doğan aksaklıklar 
önemli boyutlara ulaşmıştır. Buna, Tıp Fakültemizde son bir yıl içinde ayrılan 230 
civarındaki yardımcı elemanın yerine yenilerinin alınmamasından doğan aksaklıkları 
örnek olarak gösterebiliriz. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, 

Ankara Üniversitesi'nde eğitim kalitesi ve düzeyini sürekli yükseltme 
çabasındayız. Ancak öğretim üyesi-öğrenci oranı ve malî kaynaklarımızdaki ciddi 
olumsuzluklar nedeniyle bu alanda düşündüklerimizi gerçekleştirmekte 
zorlanmaktayız. Bununla birlikte, büyük sınıflarda tek yönlü anlatıma ve tek ders 
notuna dayalı öğretim anlayışını aşmaya çalışıyoruz. Katılım ve diyaloga dayalı 
eğitime önem veriyoruz. Çağdaş eğitim araçlarından daha fazla yararlanmak 
istiyoruz. Günümüzde yenileştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken ders program ve 
içeriklerini sağlıklı bir biçimde değiştiriyoruz. Öğrencilerin, öğrenim gördükleri 
bölümlerdeki bilimsel ortamla bütünleşmelerini amaçlıyoruz. Bilgisayar 
okuryazarlığını öğrencilerimize mutlaka kazandırmak istiyoruz. 

Öğrencilerimize yeterli düzeyde bir yabancı dili öğretmek amacı 
içerisindeyiz. Siyasal Bilgiler Fakültemizden sonra geçen yıl Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu, bu yıl da Ziraat Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemizde 
İngilizce hazırlık sınıfları açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Türkiye'de örgün yüksek öğretim içinde mesleki ve teknik eğitim 
okullarının payı çok düşüktür. Üniversitemiz, bir yandan sayıları 10'a ulaşan yüksek 
okullarında eğitim kalitesini yükseltmenin çabası içerisindeyken, bir yandan da 
bunlara yenilerini eklemeye çalışmaktadır. 1993-1994 öğretim yılında açılan Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kalecik Meslek Yüksek Okulu ve Cebeci Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na, bu yıl Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'nu 
kattığımızı memnuniyetle sizlere duyurmak istiyorum. 

Üniversitemizin fakülte düzeyinde yeni bir atılımı var. Bunu da sizlere 
duyurmak benim için bir mutluluktur. Senatomuz, Türkiye'nin sanat yaşamının 
zenginleşmesine katkıda bulunacak kapsamlı bir güzel sanatlar eğitimini en üst 
düzeyde sunabilecek Güzel Sanatlar Fakültesi'nin açılmasını kararlaştırmıştır. Bu 
yeni fakültemizin kuruluş heyecanını ve kıvancını yaşıyoruz. 

Ankara Üniversitesi, bilim araştırma ve bilgi üretimi konusunda 
Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden birisidir. Bilimsel araştırma alanında, 
evrensel gelişmelerin ve evrensel standartların uzağında kalmamaya büyük özen 
gösterirken, bilimsel çalışmalarımızı Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına 
odaklaştırmaya gayret ediyoruz. 

Evrensel düzey ve standartta bilgi üretmek hiç kuşkusuz pahalı bir iştir. Bu 
nedenle kaynaklarımızı en iyi biçimde değerlendirmemiz gerekir. Bu çerçevede 
Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmalarımız belli 
bir olgunluğa ulaşmış bulunmaktadır. 

Üniversitemizde laboratuvar alt yapılarının ortaya çıkarılması, farklı 
disiplinlere özgü laboratuvarlararası bilgi alışverişinin sağlanması ve 
laboratuvarların çağdaş teknolojilere uygun biçimde geliştirilmesi amacıyla 
başlatılmış bulunan çalışmalar, yaklaşık iki yıldır yoğun bir biçimde sürdürülmüş ve 
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kurulacak olan merkezin tüm alt yapı öğeleri planlanmış bulunmaktadır. Hazırlanan 
proje, Devlet Planlama Teşkilatı'na da sunulmuş ve olumlu ön yanıt alınmıştır. 

Üniversitemiz açısından son derece önem taşıyan bu girişimin Başbakanlık 
tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinin katı kuralları içinde 
değerlendirilmeyeceğini umuyoruz. Üzülerek açıklamak zorundayım ki, değerli 
öğretim üyelerimizin Devlet Planlama Teşkilat ve Araştırma Fonu tarafından 
desteklenen projelerinde, 1994 yılı içinde tasarruf uygulamaları nedeniyle önemli 
sorunlar yaşanmıştır. Demirbaş alımlarının yapılamaması ve diğer giderlerin 
karşılanamaması, birçok projede aksaklıklara yol açmıştır. Çok sayıda projemiz 
zamanında başlayamamış, yine bazı projelerden vazgeçilmek zorunda kalınmıştır. 
Bu arada, geçen yıl Devlet Planlama Teşkilatı'ndan projesi ve ödeneği alınan, 
üniversitemizin uluslararası bilgisayar ağına bağlanması konusu da, yine tasarruf 
uygulamaları nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bilgi çağına hazırlanan Türkiye'nin 
böylesi sorunları mutlaka aşabilmesi gerekir. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Üniversitelerimiz, ülke kalkınmasına katkıda bulunacak her olanağı sonuna 
kadar kullanma gayretindedir. Üniversitelerimizde üretilen bilimin bu kurumlar 
içinde kalmasına gönlümüz razı olmaz, buna da hakkımız yoktur. 

Burada Türk özel sektörünün bilimsel araştırmaya çok az fon ayırdığına da 
dikkat çekmek istiyoruz. Küreselleşen ve uluslararası yarışmaya açılan bir dünyada 
söz sahibi olabilmek, ancak bilgi ve teknoloji üretmekle mümkündür. Özel sektör 
temsilcilerini, araştırma alanında üniversitemizle işbirliğine davet ediyorum. 

Bundan sonraki gayretlerimizin önemli özelliklerinden birisi de rekabete 
dönük ve dışa açık bir üniversite düzeninin gerçekleşmesidir. Seçkin ve yetkin 
öğretim üyesi kadrosu, araştırma çalışmalarında nitelik, iyi yetişmiş öğrenci, eğitim 
ve öğretimde çağdaşlık ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi hedefimiz 
olacaktır. Üniversitelerarası rekabeti ülke dışına taşımak ve bunun için her türlü 
değişim ve yeniliği gerçekleştirmek, başlıca amacımız olacaktır. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yanında, üniversitemiz, toplumsal 
hizmetler alanında da çok geniş ve çok yönlü çalışmalar yürütmekten ve bu 
çalışmalarına sürekli yenilerini katmaktan kıvanç duymaktadır. Bu tür etkinlikler, 
üniversitenin malî kaynaklarının geliştirilmesi açısından da önemli boyutlara 
ulaşmış bulunmaktadır. Genel bütçeden sağlanan kaynaklar, bugünün koşulları 
karşısında çok yetersizdir. Bu kaynakların Türkiye'deki genel ekonomik eğilimler 
göz önüne alındığında yakın gelecekte giderek daha da yetersiz kalacağı açıktır. Bu 
gerçekten hareketle, üniversitemize kaynak yaratacak etkinlikleri geliştirmek ve bu 
alanda girişimci olmak zorundayız. Bu amaçla kurduğumuz vakıf ve şirketimiz, bu 
hedefler doğrultusunda büyümektedir. Ancak bu büyüme süresince, vakıf ve şirketi 
salt kâr amacı güden ticarethanelere dönüştürmemizi kimse bizden beklememelidir. 
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Üniversitemizin iki değişik alandaki eksikliğini bu yıl içerisinde 
tamamlamanın sevincini de yaşıyoruz. Bunlardan birincisi Ankara Üniversitesi Spor 
Kulübü, diğeri ise Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği'nin kurulmasıdır. Bu iki 
kuruluşun, Ankara Üniversitesi kimliğini geliştireceğine ve üniversitemizin tüm 
mensupları arasındaki dayanışmayı güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. 

Üniversitemiz, moral ve manevî alanda, ülkemizin gittikçe artan ve 
karmaşık bir durum alan sorunlarını izleyerek bunlara çözüm getirecek araştırmalar 
yapmaya gayret etmektedir. Ankara Üniversitesi, bu anlayış içinde hizmet üretmede 
örnek ve model olmaya adaydır. 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, aynı zamanda bilginin çabuk eskidiği bir 
çağdır, Buna dayalı olarak sürekli eğitime dönük eğitsel çalışmaların önemi giderek 
artmaktadır. Üniversitemiz bu alandaki kapasitesini yeterince değerlendirememektedir. 
Çağdaş üniversitelerde olduğu gibi yılın her gününde yirmi dört saat çalışan bir 
üniversite olabilmek için "sürekli eğitime" çok daha fazla özen göstermemiz 
gerekiyor. Önümüzdeki dönemde sürekli eğitimin gündemimizin başında olacağının 
bilinmesini istiyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklar, 

Üniversitemizin dış ilişkilerine de büyük önem veriyoruz. Karşılıklı 
işbirliği protokolü imzalamış olduğumuz yabancı üniversite sayısı, 59'a ulaşmıştır. 
Bu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde bazı ortak araştırma projeleri yürütülmekte, 
öğretim üyesi ve öğrenci değişimi programları uygulanmaktadır. 

Dış ilişkilerimizi yalnız ikili ilişkilerle sınırlı tutmuyoruz. Üniversiteler 
arası örgütlenmelerde etkin bir yer almaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin ve 
Birleşmiş Milletlerin çeşitli programlarından üniversitemizi yararlandırmaya 
çalışıyoruz. Uluslararası araştırma kuruluşlarıyla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Türk 
Cumhuriyetleri'ndeki yüksek öğretim kurumları, komşu ülkeler ve gelişmekte olan 
ülkelerin üniversiteleri ile de yakın ilişkiler kuruyoruz. Bu ülkelerden gelecek 
akademisyenler ve meslek mensupları için kurslar düzenlemeyi planlıyoruz. Yakın 
gelecekte bu tür eğitim etkinliklerini düzenli ve sürekli olarak sunacak bir Ankara 
Üniversitesi Uluslararası Eğitim Merkezi'ni hayata geçirmek amacındayız. 

Bu çerçevede, Ankara Üniversitesi'ne bağlı "Türkçe Öğretim, Araştırma ve 
Uygulama Merkezi" TÖMER'in bugüne değin 82 yabancı ülkeden gelen binlerce 
öğrenciye Türkçe öğrettiğini ve ayrıca 20 yabancı dilde eğitim hizmeti sunmakta 
olduğunu kıvançla belirtmek isterim. 1993 yılında Türk Cumhuriyetleri'nden gelen 
on bin öğrenciye verilen başarılı Türkçe eğitimi sonucunda, bu yıl da bütün Türk 
topluluklarından gelen öğrencilere Türkçe öğretme görevi üniversitemize verilmiştir. 
Böylece TÖMER genişlemiş, 20 şehirde yeni şubeler açmış ve öğrenci sayısı on iki 
bine ulaşmıştır. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklar, 

1994 yılının ilginç bir gelişmesi; siyasi partilerin 1982 Anayasası'nın 
üniversitelerle ilgili hükümler ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu üzerinde son 
yıllarda artan ilgilerinin, bu yıl içinde tamamıyla azalması olmuştur. Bu durum 
kuşkusuz, üniversitelerin evrensel standartlarda gelişmesi yönünde mevcut 
yasalardan doğan kimi engellerin bulunduğu gerçeğini ortadan kaldırmamıştır. Bize 
göre, yönetim yapısının daha demokratik hale getirilmesi gerekmektedir. Özerkliği 
sorumsuzluk ve denetimsizlik olarak algılamıyor, ancak bilimsel çalışmanın özerk 
ortamda daha verimli olacağına inanıyoruz. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Sizler Ankara Üniversitesi'nin birer mensubu olarak aramızda 
bulunuyorsunuz. Üniversitemizin sizlere sağladığı ve daha iyisine lâyık olduğunuza 
inandığım olanaklarını iyi değerlendiriniz. Sizleri araştırıcı, yaratıcı, girişimci ve 
yapıcı bireyler olarak yetiştirmek amacındayız. 

Sizlerin, çevrenize ve topluma karşı yüklendiğiniz görev ve 
sorumlulukların bilincinde olduğunuzu bilmekten kıvanç duyuyoruz. Dürüstlük ve 
çalışkanlığı, yurt sevgisini gerçek erdemler olarak benimsediğinize inanıyor, Atatürk 
ilke ve devrimlerine olan bağlılığınızdan gurur duyuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti'ni, barış ve kardeşlik içinde, bilgi çağına sizler 
taşıyacaksınız. Sizlere güvenimiz sonsuzdur. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Konuşmama burada son verirken, açılış törenimize onur verdiğiniz için 
teşekkürlerimi arz ediyor, yeni akademik yılın üniversitemize, ülkemize ve tüm 
insanlığa yararlı olmasını diliyorum. 
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1995-1996 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

Ekim 1995   

 

Sayın Konuklar,  Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrencilerim, 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine hoş 
geldiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, 1946 
yılındaki kuruluşundan başlayarak, Türk ulusuna olan tüm görevlerini, üstün bir 
anlayış, çağdaş bir uygulama ve sınırsız bir özveri ile yerine getirmekte büyük özen 
göstermiştir. 1950'li yıllardan başlayarak ülkemizde açılan pek çok üniversitenin 
kuruluş sorumluluğunu üstlenmesi, kurucu kadrolarını sağlamış olması, bunların 
gelişip kökleşmesine olan katkısı, üniversitemizin görev anlayışını yansıtan en 
somut örneklerdir. Ülkemiz üniversitelerindeki yüzlerce öğretim elamanının 
yetişmesini sağlayan öğretim üyesi kadromuz, on binlerce mezunun yurt içinde ve 
yurt dışında görev almasını da gerçekleştirerek ulusal kalkınmamıza ve uluslararası 
alanda ülkemizin saygınlığına büyük katkılarda bulunmuştur. 

Bu fırsattan yararlanarak yüksek huzurlarınızda sizlere, üniversitemizin 
olanakları, başta eğitim-öğretim ve araştırma olmak üzere geçtiğimiz öğretim yılında 
verilen hizmetler, sorunlarımız ve gelecek yıllara ilişkin hedeflerimiz hakkında kısa 
bir sunuş yapmak istiyorum. 

Üniversitemiz, 12 fakülte, 11 yüksek okul, 7 enstitü, 22 araştırma ve 
uygulama merkezi ile rektörlüğe bağlı 4 bölüm ve Türkçe Öğretim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (TÖMER)'den oluşmaktadır. Ayrıca, üniversitemize bağlı olarak 
kurulan, ancak bu aşamada henüz eğitim ve öğretime açılamamış olan Mimarlık, 
Mühendislik, Sağlık-Eğitim, Çankırı Teknik Eğitim ve Çankırı Orman Fakülteleri 
olmak üzere 5 fakültemiz daha vardır. 

Üniversitemiz, akademik personel sayısı açısından Türkiye'nin ikinci büyük 
üniversitesi olup kadrosunda 743 profesör, 307 doçent, 308 yardımcı doçent olmak 
üzere toplam 1358 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca 634 öğretim görevlisi, 
okutman ve uzman bulunmaktadır. Araştırma görevlilerimizin sayısı ise 1544'dür. 
Böylece üniversitemizde görev yapan akademik personel sayısı 3536'ya ulaşmış bu-
lunmaktadır. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerimizin temel 
desteği olan yardımcı personel sayımız ise 5100 dolayındadır.  

1995-1996 öğretim yılında öğrenci sayısı, 4350'si ön lisans, 33849'u lisans 
ve 6700'ü lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) olmak üzere 44899'a ulaşmıştır. 
Ayrıca, TÖMER'de 7780 kursiyer de dil öğrenimi görmektedir. 

Üniversitemizden, geçen öğretim yılı sonunda, ön lisans ve lisans 
programlarından 6117, lisansüstü programlarından da 271'i yüksek lisans ve 111'i 
doktora olmak üzere, toplam 6499 öğrenci mezun olmuştur. Üniversitemize 1995-
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1996 eğitim-öğretim yılı başında kaydı yapılan öğrenci sayısı ise, 8234'ü ön lisans 
ve lisans, 1740'ı da lisansüstü programlarında olmak üzere, toplam 9974'dür. 

Bu yıl üniversitemizden 19 öğretim üyemiz emekli olmuştur. Değerli 
hocalarımıza uzun yıllar verdikleri üstün hizmetler için yürekten teşekkür eder, 
bundan sonraki yaşamlarında da sağlık ve mutluluklar dilerim. 

Geçen dönemde, Siyasal Bilgiler Fakültemizden Prof. Dr. Oral Sander, Tıp 
Fakültemizden Prof. Dr. Zuhal Yurtarslan ile araştırma görevlisi Yavuz Hilmi 
Sipahiler, Ziraat Fakültemizden Prof. Dr. Arif Akman ve Prof. Dr. Ferhan 
Hatipoğlu'nun ebediyete intikal ettiklerini burada üzüntü ile ifade ederken, 
kendilerine tanrıdan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır dilerim. 

Sayın Konuklar, 

Üniversitemiz 1995-1996 Eğitini ve Öğretim Yılı'na, 20 Ağustos 1995 
tarihinde yürürlüğe giren yeni eğitim ve öğretim yönetmeliği ile başlamaktadır. 

1995-96 eğitim ve öğretim yılından başlayarak uygulanacak olan bu 
yönetmelikle, üniversitemiz çerçeve yönetmeliği dahil, 22 ayrı yönetmelik 
yürürlükten kalkmış ve böylece üniversitemizde farklı öğretim ve sınav 
uygulamalarına son verilmiş olacaktır. 

Araştırmaları kısıtlayan başlıca etken, parasal kaynakların yetersizliğidir. 
Bu durum, özgün araştırma çalışmaları gerektiren doktora programları için daha da 
önemlidir. Geçen öğretim yılında Araştırma Fonu Bütçemizin sınırlı olanakları ile 
109 proje desteklenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı ise sadece 7 projeye destek 
vermiştir. Bütün olanaksızlıklara rağmen, öğretim elemanlarımızın yurt içinde ve 
dışında yaptığı araştırma yayınlarının, 300'ü yüksek lisans, 102'si doktora tezi olmak 
üzere, 1500'ü aşmış olması memnuniyet vericidir.  

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Öğrencilerimizi mesleki 
açıdan en iyi şekilde yetiştirebilmek için, yabancı dilde eğitim yapmaktan çok, 
Türkçe eğitim yapmaktan yanayız. Ancak, 21. yüzyıla girerken öğrencilerimizin çok 
iyi yabancı dil bilmeleri gerektiğine de inanıyoruz. Bunun için de yabancı dilde 
eğitim yerine, onlara en iyi şekilde yabancı dil öğretmenin çarelerini arıyor ve 
önlemlerini alıyoruz. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde altı 
yıl, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda üç yıl önce başlatılan Yabana Dil 
Hazırlık Eğitimi, geçen yıl, Ziraat Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi'nin bazı ana bilim dallarında da başlatılmıştır. Bu yıl da Fen, 
Hukuk ve Veteriner Fakülteleri'nde yabancı dil hazırlık eğitimine başlıyoruz. Bu 
uygulama önümüzdeki yıllarda tüm fakültelerimizi kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılacaktır. 

Hazırlık eğitiminin, tek bir merkezde yapılmasının bu öğretimin niteliği 
açısından daha yararlı olacağı inancı ile, Tandoğan Kampusu'ndaki bina inşaatımız 
hızlandırılmıştır. 

Üniversitemiz, 50. yılını kutlamaya hazırlandığı 1996 yılına, Ankara 
Üniversitesi Spor Kulübü ile giriyor. Kulübün amacı, üniversitedeki tüm spor 
etkinliklerini bir şemsiye altına toplamaktır. Ankara Üniversitesi Spor Kulübü'nün, 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun da katkıları ile, kısa sürede ülkemizin 
önde gelen kulüpleri arasına gireceğine ve çok değerli sporcular yetiştireceğine 
inanıyoruz. 

Üniversitemiz mensuplarının beden ve ruh sağlığı bakımından önemi 
yadsınamayacak olan spor etkinliklerinin yaygınlaştırılması için yapılan yeni 
düzenlemelerimiz, hızla genişlemektedir. Bu yıl Gölbaşı Mogan Gölü kenarındaki 
arazimizde, su sporlarını da kapsayan çok amaçlı bir spor merkezinin yapım 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Baş döndürücü bir hızla gelişen bilgisayar teknolojisine rağmen, geçtiğimiz 
yıllarda üniversitemizin akademik ve idari, en temel bilgi işlem hizmetleri dahi 
yeterince karşılanamamıştır. Türkiye'nin ikinci büyük üniversitesi konumundaki 
üniversitemizin bilgisayar ve iletişim teknolojisinden etkin bir şekilde 
yararlanabilmesi için hazırlanan Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem ve İletişim Merkezi 
Projesi'nin 1. aşaması sonuçlanmıştır. Üniversitemiz Tandoğan Kampusu'na iki adet 
orta boy bilgisayar sistemi alımı gerçekleştirilmiş ve bu kampusumuzda bulunan 
Fen, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri, rektörlük bilgisayar ağıyla birbirlerine 
bağlanmaktadır. Önümüzdeki yıl Dışkapı, Cebeci ve İbn-i Sina Kampusları'nda da 
bilgisayar ağları tamamlanacak, üniversitemiz öğretim elemanları bilimsel 
çalışmalarında, öğrencilerimiz ise eğitimlerinde, yeterince bilgisayar kullanma 
olanağına kavuşacaklardır.  

Böylece, son yıllarda önemi ve kullanımı oldukça artan “uluslararası bilgi 
ağı" internete gerçek anlamda kavuşmuş olacağız. Bu yıl ilk aşamada 15 milyar TL 
harcanan projenin toplamının 400 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Hızla değişen dünyamızda, ülkemizin çağı yakalayabilmesi ve rekabet 
üstünlüğünün sağlanmasında en önemli faktörlerden birinin, laboratuvarlardan 
uygulamaya akan teknolojinin nitelik ve niceliği olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, 
üniversitemizin temel ve uygulamalı bilimlerdeki multi-disipliner araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının, üstün teknoloji ürünü donanımlarını karşılamak amacıyla, 
Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezi kurulmaktadır. Merkezin birinci kısım 
inşaatı tamamlanmış ve bu bölüm için gerekli ekipman ve malzeme satın alınmıştır. 
Merkezin ilk birimleri bu yıl içinde açılacaktır. 

Üniversitemiz, iki büyük rehabilitasyon biriminin ülke hizmetine sunulması 
için gerekli girişimleri tamamlamıştır. Cebeci Kaınpüsümüzdeki hastanemizde bu yıl 
sonunda gerçekleştirilecek 60 yataklı Rehabilitasyon Kliniği'ne ek olarak Ilgaz'daki 
100 yataklı Rehabilitasyon Merkezi'nin de inşası hızla sürdürülmektedir. 

Bu yıl hizmete giren Serum Çözelti Merkezi, günde 1,5 ton diyaliz çözeltisi 
ile l ton büyük hacimli serum üretebilecek kapasitededir. Üretimine başlayan 
merkez, birkaç ay sonra 3000 yataklı hastanelerimizin gereksinimini karşılayacak 
düzeydedir. 

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonunda, Keçiören'de Bakanlığa ait 
bazı binalar üniversitemize tahsis edilmiştir. 3 Kasım 1994 tarihinde kurulmuş 
bulunan Sağlık Eğitim Fakültemizin Önümüzdeki akademik yılda açılması için 
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 
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İnşaatına 1977 yılında başlanmasına rağmen pek çok sorun nedeniyle 
bugüne kadar faaliyete geçmesi geciken Kalp Merkezinin açılabilmesi için etkin 
çabalarla ek ödenek sağlanmış, ameliyathane birimlerinin 1995 yılı içerisinde göreve 
başlaması için donanım, alt yapı ve diğer tüm koşullar yerine getirilmiştir. Kalp 
Merkezi'nin 1996 yılında tam kapasite ile ülke hizmetine gireceğini büyük bir 
mutlulukla sizlere duyurmak istiyorum. 

Çankaya'daki arsamız üzerinde yapılacak olan Ankara Üniversitesi Sanat 
ve Kültür Merkezimizin projeleri tamamlanmış olup kısa süre içinde inşaatına 
başlanacaktır.  

Ankara Üniversitesi, Tandoğan, Dışkapı, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 
dört kampustan oluşmaktadır. Bu kampusları modern bir görünüme kavuşturmak 
için, Tandoğan Kampusu'nda bulunan İlahiyat Fakültesi'nin çevre düzenlemeleri 
bitirilmiş, Eczacılık Fakültesi'nin çevre düzenlemeleri ise sürdürülmektedir. Eğitim 
Bilimleri, Hukuk, İletişim ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri'nin bulunduğu Cebeci 
Kampüsündeki peyzaj projelerinin yapımına başlanmış ve bir bölümü de 
tamamlanmıştır. Proje tamamlandığında, Cebeci kampusumuz her yönüyle çağdaş 
bir görünüme kavuşacaktır. 

Cebeci Kampusu'ndaki eski SBF yurdu, bu yıl, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'ndan geri alınmıştır. Yurt binası, önemli eksikliklerinin tamamlanması 
amacıyla bu yıl açılamamıştır. Ankara Üniversitesi'ne yaraşır çağdaş bir düzenleme 
gerçekleştirildikten sonra, önümüzdeki yıl öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. 

1995-1996 eğitim ve öğretim yılı, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve 
Ankür Anonim Şirketi için gerçekten bir atılım yılı olmuştur. Vakfımıza sağlanan 
bağışlar ile şirketimizin yaptığı ciro; son yıllardaki tasarruf önlemleri nedeni ile 
karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine büyük katkı sağlamıştır. Burada vakfımızın bir 
diğer girişimini de müjdelemek istiyorum. 1996-97 yılında Ankara Üniversitesi 
Hazırlık Okulu ile İlkokulu'nun öğrenime açılması çalışmaları hızla 
sürdürülmektedir. 

Fakülte ve yüksek okullarımızdaki yemek, temizlik işleri ve kantinlerde 
daha kaliteli ve sağlıklı hizmet sunabilmek için, bu hizmetlerin vakfımız aracılığı ile 
yapılmasına başlanmıştır. 

 

Sayın Konuklar, 

2000’li yılların eşiğinde, Ankara Üniversitesi'nin uluslararası saygınlığını 
daha da yükseltmeyi, temel bir amaç ve öncelikli bir görev kabul ediyoruz. 
Uluslararası ilişkilerimizin önemli bir boyutunu, yabancı üniversitelerle imzalanan 
işbirliği protokolleri oluşturmaktadır. Geçtiğimiz akademik yılda, bu üniversitelerle 
önceden kurulmuş ilişkileri canlandırmak ve mevcut işbirliği anlaşmalarını hayata 
geçirmek için önemli gayretler sarf ettik. Akademik işbirliği anlaşmalarının yarattığı 
olanaklardan, daha çok sayıda öğretim elemanı ve öğrencimizin yararlanmasına 
özen gösterdik. 
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Üniversitemiz, Türkiye'nin dost ülke ve topluluklara karşı rol ve görevinin 
bilincindedir. Bu nedenle, üniversitemiz, kendisine düşen sorumluluğu büyük bir 
özen ve özveriyle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla, Türk Cumhuriyetleri 
ve topluluklarıyla öteden beri süregelen ilişkilerimizi daha da geliştirmekteyiz.  

Kuruluşundan günümüze, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, hür 
düşünceli ve çağdaş Türk gençleri ile öğretim üyelerini yetiştiren üniversitemiz, 50 
yılda gerçekleştirdiklerini sergilemek, amaçlarını belirtmek ve kalıcı belgeler 
bırakabilmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in himayelerinde 
"Ankara Üniversitesi 50. Yılı Kutlama Programı"nı hazırlamıştır. Planlanan ulusal 
ve uluslararası etkinlikleri, üniversitemiz kadar ülkemizin tanıtımına da önemli 
katkıları olacağına inanıyoruz. 

 

Değerli Konuklar, 

Kısaca değinmek istediğim bir başka konu ise, üniversitemizin ileriye 
dönük hedefleridir. 

Geçtiğimiz öğretim yılında ilk defe, Ankara Üniversitesi'nde 2000 yılına 
kadar ulaşması istenen temel hedefleri belirleyen bir "Stratejik Plan" (1995-2000) 
hazırlanmış ve bu planın gelişen koşullarda güncelleştirilmesi ile uygulanmasını 
izleyecek Daimi Planlama Grubu kurulmuştur. Stratejik Plan'ın hazırlanmasında, 
batı dünyasında başarılı görülen üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma 
programları, öğrenci-öğretim üyesi oranları, kütüphane ve dokümantasyon, bilgi 
işlem ve iletişim hizmetleri, öğrenci maliyetleri, öğrenciden alınan öğretim 
ücretlerinin düzeyi, araştırmaya ayrılan kaynaklar, bir yılda gelen kitap ve süreli 
yayınların tür ve sayısı, eğitim-öğretim ve araştırma donanımı vb. konulara ilişkin 
göstergeler incelenmiş ve evrensel geçerliliği olan kriterler esas alınmıştır. Stratejik 
Plan'da ulaşılması öngörülen hedeflerin bazıları şöyle özetlenebilir: 

Yapılan çalışmalar, Ankara Üniversitesi'nin bölgesel bir üniversite 
olmadığını, öğrencisinin Türkiye'nin her yanından geldiğini göstermektedir. 
Üniversitenin bu niteliğinin 2000’li yıllarda da sürdürülmesi hedeflenmiştir. 

Ülkemiz ekonomisinin ara insan gücüne olan gereksinimi göz önüne 
alınarak, üniversitemizde, meslek yüksek okullarının arttırılması ve programların 
çeşitlendirilmesi yolu ile ön lisanstaki öğrenci sayısının %10'dan %20'ye 
yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Lisansüstü öğretim hedefleri belirlenirken, yeni üniversitelerin 
gereksinimleri de düşünülerek lisansüstü öğrencilerinin toplam öğrenci içindeki 
payının %15'den %20'ye yükseltilmesi planlanmıştır. 

Üniversitemizdeki 750 bin m2'lik kapalı alanın büyük bölümü eski 
yapılardır. Bu nedenle bina varlığımızın tamamının 2000 yılına kadar, kapsamlı bir 
bakım-onarım programından geçirilmesi hedeflenmiştir. Bunun için gerekli ödenek 
(1995 fiyatları ile) yıllık 650 milyar lira, 5 yıllık ise toplam 3 trilyon liradır. 
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2000 yılına kadar tamamlanması planlanan yapılarımızın toplam alam 160 
bin m2 dir. Bu amaçla gereksinim duyulan ödenek ise yaklaşık 1.5 trilyon lira 
dolayındadır. 

2000 yılına kadar büyük çoğunluğu Gölbaşı Kampusu'nda olmak üzere, 
yeni açılan fakülte ve yüksek okullarımız için yapılacak olan ve projeleri 
tamamlanan yapıların toplam alanı 100 bin m2dir. 

Ankara Üniversitesi'ndeki tüm kitap, süreli yayın ve bilimsel doküman 
varlığının etkin bir sistem içinde çağdaşlaştırılması ve arzulanan sayılara 
ulaştırılması hedeflenmiştir. 

Üniversitemizin araştırmalara ayrılan kaynaklarının, 1996 yılında 5 milyon 
dolardan başlayıp her yıl 2 milyon dolar artırılarak 2000 yılında 13 milyon dolara 
ulaşması hedefimiz ve beklentimizdir. 

Ankara Üniversitesi Uluslararası Eğitim Merkezi ile Sürekli Eğitim 
Merkezi'nin 2000 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Ankara Üniversitesi'nde kaliteli bir eğitim-öğretim ve araştırma ortamı 
yaratmak için 5 yıllık dönemde 1995 fiyatları ile yaklaşık 15 trilyon liralık ödenek 
gerekmektedir. Bu amaçla yılda 3 trilyon liralık harcama yapılması zorunludur. 
Ayrıca, üniversitemizin malzeme-teçhizat, personel ve diğer cari harcamalarını 
karşılamak durumunda olan katma bütçe ödeneklerinin ise, 1996 yılı için 10 trilyon 
liradan başlayarak 2000 yılında 19 trilyon liraya ulaştırılması gerekmektedir. 

 

Değerli Konuklar, 

Ülkemizdeki yüksek öğretim kuruluşlarının, içinde bulundukları kaynak 
yetersizliğini göstermek açısından, Ankara Üniversitesi ile benzer batı 
üniversitelerini karşılaştırmakta yarar vardır. 

Ankara Üniversitesi'nin tüm araştırma ödeneklerinin toplamı, yıllık                   
l milyon dolar civarındadır. Oysa, benzer batı üniversitelerinde bu rakam 100 milyon 
dolar düzeyindedir. 

Üniversitemize yılda gelen süreli yayın sayısı 1000'in çok altında iken 
benzer üniversitelerde bu rakam 10 binin üzerindedir.  

Üniversitemizde öğrenci başına yapılan ortalama harcama 1500 dolar 
civarındadır. Oysa benzer batı üniversitelerinde bu rakam 20 kat fazladır. 

Üniversitelerimizin bir diğer temel sorunu ise mali özerkliktir. Örneğin; 

• Katma bütçe ödeneği, bürokratik engellemeler yüzünden zamanında, 
yerinde ve etkin olarak kullanılamamaktadır. 

• Üniversitenin kendi yarattığı döner sermaye hizmet ve ürünlerinin 
satışından başlayarak elde edilen gelirden kesilen stopaja kadar uzanan bir dizi 
bürokratik müdahale, yönetim etkinliğimizi büyük ölçüde düşürmektedir. 



 386 

Üniversitelerimizin bir başka önemli sorunu da her türlü özendirmeden 
uzak ve dinamizmi sağlayamayan, akademik ve yardımcı personel rejimidir. Son 
yıllarda, benzer bazı kamu kuruluşlarındaki görevliler ile üniversite görevlileri 
arasındaki ücret farkının hızla büyüdüğünü görmekteyiz. Bunun sonucunda, devlet 
üniversitelerinden yeni kurulan vakıf üniversitelerine geçişlerin hızlandığını üzüntü 
ile gözlemekteyiz. Etkin önlemler alınamadığı takdirde, bu durum kısa zamanda 
devlet üniversitelerini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Ülkemizin önde gelen bazı kişi ve kuruluşlarının, vakıflar aracılığıyla özel 
üniversiteler açmalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu üniversitelere verilen geniş 
araziler, bütçelerinin %45'ine varan miktarlarda ve serbestçe kullanılabilen ödenek 
harçları ile, özel üniversiteler gün geçtikçe güçlenmektedir. Böyle giderse devlet 
üniversitelerinin öğretim üyesi yönünden sıkıntıya düşeceğinden endişe ediyoruz. 

Üniversitelerimizin yasal görevlerinden birisi de, öğrencilerin 
programlanmış eğitimleri yanında, sağlık, spor ve kültürel açıdan gelişmelerinin 
sağlanmasıdır. Üniversitemiz, bu amaçla kullanılan bazı mütevazı birimlere sahiptir 
ve bunların artırılması gayreti içindedir. Bu alandaki yetersizlikler apaçık ortada 
iken, yılda 10 ay hizmet veren Side Öğrenci Rekreasyon Merkezimizi, kamunun 
elindeki yüzlerce tesis dururken, özelleştirmeye kalkan zihniyeti esefle karşılıyoruz. 
Haklı tepkimize duyarlılık göstererek bu işlemi kaldıran yargıçlarımıza ve devlet 
büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 

Üzerinde önemle durmak istediğim konulardan birisi de, yeni üniversiteler 
kurulması sorunudur. Nüfusun büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 
ülkemizde, bu gençlere çağdaş anlamda yüksek öğrenim olanaklarının sağlanması, 
şüphesiz, devletimizin en önemli görevlerindendir. Ancak, bu yeni üniversiteler 
kurulurken, çağdaş üniversitelerin evrensel işlev ve görevlerinin ülkemizdeki eğitim 
sistemi içinde nasıl ve hangi kaynaklarla yerine getirileceği üzerinde önemle 
durulmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti, 2000 yılına, fiziksel alt yapısını tamamlamış, gerekli 
makine, teçhizat, laboratuvar ve kütüphane olanaklarıyla donatılmış ve en önemlisi 
yetişmiş bilim adamı ve araştırmacılara sahip üniversitelerle girmelidir. Yasal 
düzenlemelerin Avrupa normlarına uydurulması için yoğun çabaların harcandığı bu 
dönemde, üniversitelerimizin de aynı şekilde Avrupa Topluluğu'nun çağdaş 
normlarına uygun olması kesinlikle gereklidir. 

Çağdaş üniversitelerin görevleri arasında, sadece bilgi aktarmak, eğitim ve 
öğretim yapmak değil, aynı zamanda ve belki daha da önemli olarak bilim üretmek 
yer almaktadır. Bu bakımdan, amacımız, gençlerimize sadece bir üniversite 
diploması vermek değil, yakın bir gelecekte girmeyi hedef aldığımız Avrupa 
Topluluğu'nda, onların gençleriyle yarışabilen ve ülkemize her alanda katkıda 
bulunabilecek, araştırmalar yapabilen gerçek üniversite gençliğini yetiştirmek 
olmalıdır. 

Ankara Üniversitesi olarak bu bilimsel gerçeklerin ışığı altında, kurulmuş 
bulunan üniversitelerdeki olanakların uluslararası düzey ve normlara ulaştırılması 
sağlanmadıkça ve ülkemizin gerçeklerine uygun bilimsel eğitim ve insan gücü 
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planlaması yapılmadıkça, yeni üniversitelerin açılmasının uygun olmadığı 
görüşümüzü burada bir kez daha belirtmek istiyorum. 

 

Üniversitelerimize ilişkin önemli gördüğümüz diğer sorunlar ise; 

• Ülkemizde eğitim-öğretim ve araştırma kalitesini giderek düşüren öğrenci 
fazlalığına bağlı kitlesel öğretim baskısı, 

• Özellikle yeni açılan üniversitelerde istihdama hiçbir olumlu katkısı 
olmayan, pahalı ve öğrenci tercih sıralamasında sonlarda yer alan lisans 
programlarının açılması, bunun yanı sıra yetersiz lisansüstü programlara 
yönelinmesi, 

• Üniversitelerarası yarışı özendirmeyen, yöneticilere yeterli inisiyatif 
tanımayan, bir yüksek öğretim yasasının varlığı, 

• Sık sık çıkarılan af yasaları vb. dış müdahalelerin öğretim kalitesine 
yaptığı olumsuz etkiler, 

• Yurt içi ve yurt dışında isteğe uygun akademik personel dolaşımını 
sağlayacak olanakların yaratılmaması ve bu yolda bilgi, kalite ve deneyimlerin başka 
üniversitelere taşınamaması, 

• Açılmış lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programlarını öğretim 
elemanı, laboratuvar donanımı, kütüphane olanakları vb. kriterler yönünden, ulusal 
düzeyde bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak akademik bir organın 
bulunmamasıdır. 

Üniversitelerimizin bu temel sorunlarının çözümlenmesi için aşağıdaki 
önlemlerin alınmasını gerekli görmekteyiz: 

• Genel bütçeden üniversitelere verilecek ödenekler öğrenci sayısı, eğitim-
öğretim kalitesi ve araştırma programlarının bilimsel kriterlere göre 
değerlendirilerek torba bütçe olarak verilmeli, 

• öğrenci başına öngörülen harcamanın bir bölümünün öğrenciden, öğrenim 
ücreti olarak alınması yetkisi üniversitelere bırakılmalı, 

• Başarılı öğrencilere düşük faizli kredi ya da karşılıksız burs verilmeli, 

• Üniversitelerin sanayi ve iş yaşamı ile diyalogunun geliştirilmesi, 
dışarıdan araştırma kaynağı sağlanması, gelir getirici yatırım, hizmet ve faaliyetlerde 
bulunmalarını özendirici düzenlemeler yapılmalı, 

• Kaynağına bakılmaksızın üniversite yönetimince tüm ödenek ve gelirlerin 
serbestçe harcanması sağlanmalı, 

• Akademik unvana ayarlanmış, yetersizliği kanıtlanmış bugünkü ücret 
sistemi yerine; özendirici, hizmet ve akademik performans göstergelerine dayalı bir 
ücret sistemi getirilmeli, 
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• Üniversitelerimizin günümüz koşullarının gerektirdiği yüksek nitelikli 
insan gereksinimini karşılamaktan uzak olan yardımcı personel rejimi, sözleşmeli 
ücret sistemine dönüştürülmeli, 

• Yüksek öğretimdeki yasal düzenlemeler, eğitim-öğretim ve araştırma 
kalitesinin yükseltilmesinde üniversitelerimizi bugüne kadar bir rekabet ortamına 
sokamamıştır. Tüm üniversitelerimiz için merkeziyetçi bir yasa yerine, 
yöneticilerine inisiyatif tanıyan ve üniversitelerimizi çağdaş üniversitelerin hareket 
serbestisine ve üreticiliğe kavuşturacak bir Yüksek Öğretim Çerçeve Yasası 
çıkarılmalıdır. 

 

Sayın Konuklar, 

Batılı ile aynı normları paylaşan Türkiye, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası 
olarak siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında sürekli Batı kuruluşları ile 
ilişkilerini geliştirmeye özen göstermiştir. Bunun sonucu Türkiye, Avrupa Konseyi, 
OECD, NATO, AGİK gibi kuruluşlara üye olmuş, Avrupa'yla bütünleşmenin temeli 
olan Avrupa Birliği ile de 1963 yılında ortaklık anlaşması imzalamıştır. 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi 
kararı ile yeni dönüm noktasına gelmiştir. Bu kararla, Ekim 1995 içinde toplanacak 
Ortaklık Konseyi'nde oluşacak karar sonucu, Ocak 1996 itibariyle Gümrük Birliği 
yürürlüğe girecektir. Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik ve siyasi 
olaylarından biri olan Gümrük Birliği, Türk ekonomisinin Avrupa Birliği kulvarında 
yarışmasını sağlayacaktır. Ortak politikalarla desteklenmesi gereken Gümrük 
Birliği'nin sağlıklı yürümesi bakımından TBMM'de yasama çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu çalışmalara paralel olarak 1982 tarihli Anayasamız üzerinde 
yapılan değişiklikler, demokratikleşme yolunda atılan önemli adımlardır. 

Gümrük Birliği, Türkiye açısından, Ankara Anlaşması'nın yirmi sekizinci 
maddesinde de belirtildiği gibi, son durak değildir. Gümrük Birliği'nin 
tamamlanması ile beraber Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde geçiş dönemi sona 
erecek ve Türkiye, Gümrük Birliği'nden hareketle Avrupa Birliği'ne tam üyelik 
hedefine yönelecektir. 

Bugün; demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları, bir ortak değerler bütünü 
olarak, ulusal ve uluslararası barışın ön koşulu ve Avrupa Birliği hukukunun da 
ayrılmaz parçası kabul edilmektedir. Batı ile bütünleşmenin anahtarı olan bu 
değerlerin, Türk gençliğine kazandırılmasında, üniversitemiz kendisine düşen 
sorumluluğun bilincindedir. 

Türkiye, bir insanlık dramına dönüşen Bosna sorununun çözümünde, bölge 
devleti olarak önemli sorumluluk taşımaktadır. Türkiye'nin bu bölgedeki barışın 
sağlanması ve korunmasındaki önemi, uluslararası düzeyde tartışmasız kabul 
edilmektedir. 

Türkiye, sorunun çözümünün, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünün ve çok 
kültürlü, çok dinli ve çok uluslu yapısının korunması ile mümkün olduğunu 
uluslararası platformlarda dile getirmektedir. Temennimiz, insan hakları bakımından 



 389

çok duyarlı olduğunu sürekli dile getiren batı dünyasının, bölgeye kalıcı barışı 
getirecek adımlar atarak savaşan tarafları Bosna-Hersek'in parçalanmasına yol 
açmadan, uzlaşmaya ikna etmesidir. Üniversitemiz bu konudaki duyarlılığını, geçen 
ay Saraybosna Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği protokolü ile somutlaştırmış, 
kapılarını Bosnalı akademisyen ve öğrencilere açmıştır. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Dünya 2000'li yıllara hazırlanırken, özellikle gelişmiş ülkeler, pazar 
üstünlüklerini sağlamaya yönelik bilim ve teknoloji tekelini kurmak için kıyasıya bir 
yarışa girmiş bulunmaktadır. Bu yarışta, ülkemizin en kıymetli hazinesi ise siz 
gençler olacaksınız. Bu gerçeğin bilincinde olan üniversitemizde eğitim ve 
öğretimimizin temel amacı, dünyadaki değişim sürecini yakalamaktır. 
Üniversitemizin en kutsal görevi; siz gençlerimizi Atatürk İlkelerine ve laik düzene 
bağlı, düşünme, algılama, araştırma ve problem çözme yeteneği ve kişisel 
sorumluluk duyguları gelişmiş, yeni fikirlere açık, kültürel ve tarihi değerlerimizi 
benimsemiş, demokratik tavırlı, beceri düzeyi yüksek bireyler olarak ulusumuzun 
hizmetine hazırlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim-öğretim yılında, 
öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. 

Açılış törenimize onur veren sizlere teşekkürlerimi sunuyor ve yeni 
akademik yılın üniversitemize, ülkemize ve bilim dünyasına yararlı olmasını 
diliyorum. 

Saygılarımla. 
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1996-1997 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

1 Ekim 1996 

 

Sayın Konuklar,  Değerli Çalışma  Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1996-1997 Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne hoş 
geldiniz. 

Bu yılki açılış töreni üniversitemiz için farklı bir anlam ve önem 
taşımaktadır. Bu yıl Ankara Üniversitesi'nin 50. Kuruluş Yılı'dır. İlk fakülteleri 
bizzat büyük önder Atatürk tarafından kurulan Ankara Üniversitesi; nitelikli insan 
gücü yetiştirme, bilim üretme ve bilimsel bilgi yayma işlevlerine ek olarak ve 
bunların ötesinde, bir tarihi misyonu gerçekleştirme çabaları içinde 50. yılına erişmiş 
bulunuyor. Bu tarihi misyon, cumhuriyet ilkelerinin ve Atatürk devrimlerinin toplum 
yaşamında kök salmasına katkıda bulunmaktır. Onur duyarak belirtmek isterim ki, 
üniversitemiz bu misyonu yüce kurucusunun çizdiği doğrultuda yerine getirmiştir ve 
getirmeye devam edecektir. 

Eğitim, araştırma ve toplum hizmetleri alanında gerçekleştirdiği katkılarla 
Türkiye'nin önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında özel ve saygın bir 
konumda bulunan üniversitemiz, 50. Kuruluş Yılı'nı bu konumuna uygun bir 
biçimde kutlamaktadır. Yılın ilk aylarından bu yana bir dizi uluslararası ve ulusal 
bilimsel toplantı, kültürel ve sanatsal etkinlikle sürdürdüğümüz 50. Yıl Kutlamaları, 
13 Kasım 1996 günü Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlandıracağı ve çeşitli 
ülkelerden gelecek çok sayıda üniversite yöneticisinin ve bilim adamının katılacağı 
bir akademik tören ile noktalanacaktır. 

Ankara Üniversitesi, kuruluşunun 50. yılını kutlarken, geçmişteki 
başarıların ve katkıların sergilenmesiyle yerinmemiş, geleceğin inşası konusunda 
görüşler ve düşünceler üretmeye çalışmıştır. Bu anlamda, 1996 yılı bizim için, 
geleceğe dönük politikalar ve stratejiler üzerinde yoğunlaşma dönemi olmuştur. 

 

Sayın Konuklar, 

2000 yılının eşiğinde, gelişmiş ülke üniversiteleri de dahil olmak üzere, 
dünyanın her yerinde üniversiteler zor bir dönem yaşamakta, toplumdaki rollerini ve 
işlevlerini yeniden gözden geçirmeye ve hızla değişen koşullara uyum sağlamaya 
çalışmaktadır. Bu arayış ve yeniden yapılanma döneminin ortaya koyduğu 
gerçeklerden biri de, yüksek öğretim alanında köklü dönüşümlerin çabuk ve kolay 
olmadığıdır. Batı dünyasının, geçmişleri ve olanakları göz kamaştırıcı, kimi yüksek 
öğretim kurumlarının ve sistemlerinin bile, bu süreçte büyük sıkıntılar içine 
düştükleri gözlenmektedir. Türkiye'de de yüksek öğretim alanında giderek ağırlaşan 
sorunlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu sorunların bir boyutunda ekonomik 
kökenli olanlar yer almaktadır. Yüksek öğretimde öğrenci ve öğretim elemanı sayısı 
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son 15 yılda hızla yükselirken, devlet bütçesi içerisinde yüksek öğretim bütçesinin 
payı gittikçe düşmektedir. 1980 yılında % 4 olan bu payın, 1996 yılı bütçesinde % 
2.6 düzeyine gerilediğini üzülerek görüyoruz. Bunun yanında üniversitelere ayrılan 
ödeneklerin, bir dizi kesintiler ve bürokratik engellerle tam olarak kullandırılmaması 
sonucu, sıkıntılar bir kat daha artmaktadır. Uluslararası yarışma ortamında ülkelerin 
konumlarının, bilgi üretme kapasitelerine ve insan kaynağının niteliklerine bağlı 
olduğu gerçeğine dayalı olarak üniversitelerimize yeterli olanaklar sağlamak 
zorundayız. Üniversiteler, toplumları bilgi çağına taşıyan kurumların başında yer 
alır. Türkiye'de yasa koyucu ve politika yapıcıların, yüksek öğretime gerekli önemi 
vermelerini ve yeterli ödenek ayırmalarını bekliyoruz. 

Bu noktada, son yıllarda yaşadığımız bir ikilemin altını çizmek istiyorum. 
Türkiye'de vakıf üniversitelerinin sayıca gelişmesini, ülkemiz için mutluluk verici 
bir olgu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle vakıf üniversitelerinin devlet 
tarafından desteklenmesini olumlu buluyor ve anlayışla karşılıyoruz. Ancak bu 
desteğin, devlet üniversitelerinden farklı bir çerçevede ele alınmasını yadırgıyoruz. 
Bilindiği gibi, vakıf üniversitelerine binlerce dekar kıymetli kamu arazisi tahsis 
edilmekte ve öğrencilerden aldıkları yüksek ücretler yanında, bütçelerinin %45'i 
oranında devlet ödeneği verilmektedir. Vakıf üniversiteleri, devletten aldıkları da 
dahil olmak üzere tüm gelirlerini kamunun hiçbir kısıtlayıcı yasal ve bürokratik 
kuralına bağlı olmaksızın diledikleri gibi kullanmaktadırlar. 

Vakıf üniversitelerine verdiği paranın bu üniversiteler tarafından 
kullanımını serbest bırakan devletin, aynı olanağı devlet üniversitelerinden 
esirgemesi anlaşılamaz ve açıklanamaz bir çelişkidir. Devlet üniversiteleri, bırakınız 
devlet bütçesinden sağlanan gelirlerinin, döner sermaye işletmelerinden elde ettikleri 
gelirlerin kullanımında bile önemli kısıtlamalarla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi, bütün bu olumsuzluklara rağmen, devlet bütçesinden 
aldığı ödeneklere yakın bir kaynağı, döner sermaye işletmeleri aracılığı ile üreten bir 
üniversitedir. Bilimsel, yönetsel ve mali gibi yapay ayrımlar yerine, gerçek anlamda 
özerklik tanındığında, bugünkünün çok daha üstünde bir kaynak üretme kapasitesine 
sahip olduğumuzu burada belirtmek isterim. 

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi, içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve zorluklara 
karşın, eğitim ve araştırma alt yapısını iyileştirme ve geliştirme yönünde büyük bir 
atılım içindedir. Bir taraftan, eski bir üniversite olmanın zorunlu kıldığı yoğun 
bakım ve onarım işleri için fiziki yapılarımızın hemen tümü elden geçirilirken, diğer 
taraftan yeni yapılanma çalışmaları hızla gelişmektedir. Bu çerçevede, Gölbaşı'nda 
kurulacak olan "Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsünün temeli 6 Ekim 1996 Pazar 
günü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılacaktır. Aynı gün, Özel Lisemizin 
açılışı da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacaktır. 

Bu yıl içinde, araştırma merkezimizin açılması ve bilgisayar projesinin 1. 
aşamasının tamamlanması, eğitim-araştırma alt yapısını çağdaşlaştırma gayretimizin 
başlıca ürünlerindendir. Bu konuda daha çok eksiklerimiz olduğunu biliyor ve 
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bunların tamamlanması için tüm olanakları zorluyoruz. Ankara Üniversitesi'nin 
2000 yılına eğitim ve araştırma alt yapısı açısından uluslararası standartları 
yakalamış bir kurum olarak girmesi başlıca hedefimizdir. 

Bununla birlikte, üniversitelerin eğitim ve araştırma kapasitelerinin temel 
belirleyicisinin alt yapı olanakları değil, insan kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Biz, 
bu açıdan ülkenin en şanslı üniversitelerinin başında geliyoruz. Son derece 
deneyimli, nitelikli ve zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz. Böylesi nitelikli 
bir topluluğun, devlet üniversitelerinin tümünde olduğu gibi, bilimsel emeğin 
değerini aşındıran bir ücret politikası ile ekonomik sıkıntılara sokulmasını kabul 
edemiyoruz. Bilim adamlığını bir yaşam biçimi olarak kabul eden bu değerli 
insanların, günlük geçim kaygılarıyla boğuşur hale getirilmesini, bu ülkenin aydınlık 
geleceği adına üzüntüyle karşılıyoruz. 

Bu ücret politikası sonucunda, devlet üniversiteleri, nitelikli ve yetenekli 
gençler için bir çekim merkezi olmaktan uzaklaşmaya başlamışlardır. Ankara 
Üniversitesi'nde bile, daha şimdiden, geniş iş alanı olanaklarının bulunduğu belli 
dallarda araştırma görevlisi bulma sıkıntısı çekmekteyiz. 

Bu noktada, araştırma görevlileri konusunda bir yanlış uygulamayı 
vurgulamak istiyorum. Bilindiği gibi, yeni kurulan üniversitelerin öğretim 
elemanları gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, yurt dışı doktora programı 
uygulanmaktadır. Bu program çerçevesinde, her yıl, yüzlerce gencin yurt dışına gön-
derildiği bilinmektedir. Ankara Üniversitesi'nin 1550 araştırma görevlisi vardır ve 
bu programda üniversitemize 1995 yılında 6,1996 yılında ise 5 kontenjan ayrılmıştır. 
Üniversitemizin, gerçekten gelişmiş bilim dalları olduğu gibi, yeni açılan ya da 
çeşitli nedenlerle gelişememiş bilim dalları da bulunmaktadır. Biz, sürekli olarak 
kendimizi geliştiren bir kurum olmak durumundayız. Bu anlamda, bizim de 
gelişmeye ve yenilenmeye ihtiyacımız vardır. Bunun göz ardı edilmemesi gerekir. 

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi'nde 2000 yılına, bir "mükemmellik merkezi" olarak, 
üstün nitelikli araştırma yapan, bilgi üretip yayan ve eğitim kalitesinde uluslararası 
standartları yakalayan bir üniversite kimliği ile taşımak için kararlı ve coşkulu bir 
çalışma içerisindeyiz. 

Bu doğrultuda kendi içimizde kimi eskimiş kalıpları yıkmak ve gerekli 
dönüşümleri yapmak için engel tanımayacağız. 

Bu amaçla, üniversitemizin tüm programları yeniden değerlendirilecek ve 
belli alanlara öncelik verilirken, belli alanlarda küçülme ve birleştirme yoluna 
gidilecektir. Lisans düzeyinde daha sınırlı sayıda öğrenci ve daha az programa 
yönelirken, yüksek lisansta daha çok öğrenci ve daha çeşitlendirilmiş program hedef 
alınacaktır. 

Üniversite içindeki birimlerin, birbirlerinin uzmanlıklarından ve 
olanaklarından yararlanarak aralarında etkin bir işbirliği ve etkileşimin yaratılması 
gereği açıktır. Her birinin her dersi kendi içinde vermesine yönelik dar anlayışın 
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kırılması ve disiplinler arası ortak çalışmaların geliştirilmesi için daha da geç 
kalmamalıyız. 

Bilim ve eğitim kalitesi üzerinde titizlikle durmak ve kaliteden hiç ödün 
vermemek zorundayız. Avrupa üniversitelerinin giderek deneyim kazandığı "kalite 
yönetimi" ve "kalite denetimi" uygulamalarını, üniversitemizde, kendi koşullarımıza 
uygun bir biçimde hayata geçirebilmek için hazırlıklarımız hızlanmış bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, üniversitemizin ders programları, sınav programları, sınav ve 
değerlendirme sistemleri, akademik personel geliştirme sistemi, araştırma ve yayın 
etkinlikleri ve üniversite-sanayi-toplum ilişkileri; kalite yönetimi uygulamalarıyla 
yeni bir yörüngede ele alınacaktır. 

Nitelikli yabancı üniversiteler ve uluslararası üniversite kuruluşları ile 
ilişkilerin, araştırma ve eğitim kalitesinin yükseltilmesinde önemli katkısı 
bulunmaktadır. Dünya üniversitelerinin deneyimlerini ve birikimlerini paylaşmak, 
ancak uluslararası sistemlere entegre olmakla olanaklıdır. Bu konuda gelişen 
çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmak kararındayız. 

 

Değerli Konuklar, 

Günümüzde insanlığı tehdit eden çevre sorunları, uluslararası gündemin en 
başlarına yerleşmiş bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütleri öncülüğünde 
başlayan çalışmalar, bu alanda yaşanan sorunların çok ciddi boyutlara varmış 
olduğunu göstermektir. 

Uluslararası çabalara paralel olarak devlete, yerel yönetimlere, gönüllü 
kuruluşlara ve halkın kendisine, çevrenin korunması açısından önemli sorumluluklar 
düştüğü açıktır. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirerek çevre değerlerimize 
sahip çıkma bilinç ve duyarlılığını kazanmış gençlerin yetiştirilmesi, 
üniversitelerimizin temel görevlerinden biridir. 

Ankara Üniversitesi, bu konuda payına düşenleri eksiksiz yerine getirme 
kararındadır. Fakültelerimizden birçoğu, çevre sorunlarının türlü yönleriyle ilgili 
bilimsel çalışmaları yetkiyle yapabilecek akademik donanıma ve kadrolara sahip 
bulunmaktadır. Bu yönden disiplinler arası işbirliği gerektiren çevre araştırmalarının 
gerekli alt yapısına sahip olduğumuzu ve bu kapasiteden yararlanma oranını 
yükseltmek için her türlü çabayı harcayacağımızı burada belirtmek isterim. 

Bu noktada, değerli öğretim üyelerimizden ve fakültelerimiz 
yöneticilerinden önemli ve özel bir ricam bulunmaktadır. Başta araştırmalar olmak 
üzere, çevre konularındaki tüm çalışmalarımıza, öğrencilerimizin aktif olarak 
katılmalarının sağlanmasını gerekli görüyorum. Bunun yanında, öğrencilerin çevre 
konusundaki girişimlerinin de desteklenmesini istiyorum. 
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Değerli Konuklar, 

Dünyada barış, insanoğlunun mutluluğunun ve refahının temelidir. 
Ekonomide, bilimde, teknolojide ve sanatta ileriye gitmek, ancak barış ortamında 
mümkündür. Bu açık gerçeğe ve bunca parlak söyleme karşın, dünyanın birçok 
yöresinde silahlar konuşmaya devam ediyor. Ne yazık ki, korkunç silahların geliş-
mesinde bilim adamlarının, çoğu kez istemleri dışında olsa da, payları vardır. Bu 
anlamda, evrensel barışın tesisinde görevleri ve sorumlulukları olan kişilerin başında 
bilimle uğraşanlar gelmektedir. 

Bizler, büyük Atatürk'ün yetmiş yıl öncesinde "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 
özdeyişiyle bize ve tüm dünyaya verdiği barış hedefinin yılmaz takipçileri olmalıyız. 
Barışın değerini bilen, yüreği barış ve sevgi ile çarpan kuşaklar yetiştirmeliyiz. 
Öğrencilerimizin başka insanlara, başka kültürlere ve farklı görüşlere saygıyla ve 
anlayışla yaklaşabilmelerini sağlamalıyız.  

Ankara Üniversitesi olarak önümüzdeki dönemde "Dünyada Barış" 
temasını işleyen bilimsel toplantılar ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi için 
öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi göreve çağırıyor, birer barış gönüllüsü olarak 
çalışmaya davet ediyorum. Üniversitemizin; insanları ırk, dil, din esaslarına göre 
bölüp ayırma çabalarına, savaş kışkırtıcılığına ve tacirliğine, her zaman karşı 
çıkacağının bilinmesini istiyorum. 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Bu yıl önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kaydolan yaklaşık 
11.000 öğrencimize, Ankara Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyorum. Ankara 
Üniversitesi, ülkemizin en değerli varlığı olan siz gençlerimize, her zaman olduğu 
gibi, en iyiyi ve en çağdaşı sunma azim ve çabası içinde olacaktır. Hedefimiz; 
sizleri, yaratıcı gücü gelişmiş, bağımsız düşünme yeteneğine sahip, sorgulayan, 
araştırıcı, kendisine, ulusuna ve insanlığa yararlı bilgi ve becerileri kazanmış, 
Atatürk ilkelerine, demokrasiye ve laik düzene bağlı aydın bireyler olarak ülkenin 
hizmetine hazırlamaktır. Unutmayınız ki, insanlar ancak kendi istedikleri takdirde 
öğrenirler ve kendilerini geliştirirler. Bizim görevimiz ise, sizlere, uygun öğrenme 
ortamları ve olanakları hazırlamaktır. Gayret size kalmıştır. Sizlere sunduğumuz 
olanaklardan en iyi biçimde yararlanınız. Yalnızca kaydolduğunuz programlardaki 
bilgileri edinmeyi kendinize yeterli saymayınız. En az bir yabancı dili iyi öğreniniz. 
Bununla birlikte mutlaka Türkçe'ye büyük özen gösteriniz; kendi dilinde kendisini 
iyi ifade edemeyen, güzel konuşup güzel yazamayanlar, toplumda kendini 
yükseltecek en değerli anahtardan yoksun kalırlar. 

Öğrencilik döneminizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine aktif olarak 
katılmayı ihmal etmeyiniz. Çok yönlü gelişmeniz, bu alanlardaki katılımınızla 
yakından ilgilidir. Arkadaşlarınızla hem ortak çalışmayı hem de kurallar içinde 
yarışmayı öğrenmek durumundasınız. 
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Değerli Öğrenciler, 

Sizler, Ankara Üniversitesi ailesinin saygın üyelerisiniz. Sizlerin yüksek 
öğretim yaşamında karşılaşacağınız sorunların çözümünde ve beklentilerinizin 
karşılanmasında söz sahibi olmanızı ve sesinizi duyurabilmenizi sağlamak istiyoruz. 
Bu nedenle, siz öğrencilerimizin, kendi seçtiğiniz temsilciler aracılığı ile, üniversite 
yönetiminin her düzeyinde görüşlerinizin alınmasına olanak verecek düzenlemeler 
yapılmasının gerektiğine inanıyor ve buna yönelik çalışmaları başlatmış 
bulunuyoruz. 

 

Değerli Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

Bu duygu ve düşüncelerle açılış törenimize onur veren sizlere 
teşekkürlerimi sunuyor ve yeni akademik yılın üniversitemize, ülkemize ve bilim 
dünyasına yararlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 
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1997-1998 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

1 Ekim 1997  

 

Sayın Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne 
hoş geldiniz. Bu yılki konuşmamda, 2000 yılının eşiğinde üniversiteler ve 
üniversitemizin misyonu, bu misyonun gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Sözlerimin başında, ülkemiz ve gençlerimiz için uzun yıllar yararlı 
hizmetler verdikten sonra, geçen eğitim-öğretim yılında emekli olan öğretim 
elemanlarımızın şu anda aramızda bulunduklarını gururla ifade etmek isterim. Az 
sonra, kendilerine üniversitemizin Onur Belgeleri'ni sunacağımız, değerli 
hocalarımıza yaşamlarının yeni dönemlerinde de mutluluk ve sağlık diliyorum. 

Geçtiğimiz dönemde, üniversitemizde 1982-1987 yılları arasında üstlendiği 
rektörlük görevi süresince unutulmaz hizmetler vermiş olan, eski rektörümüz Prof. 
Dr. Tarık Somer ile değerli hocalarımız Prof. Dr. Atıf Taşpınar, Prof. Dr. Sabahat 
Abadan ve araştırma görevlimiz Sevinç Kayırhan'ın ebediyete intikal ettiklerini 
burada üzüntü ile ifade ederken, kendilerine Tanrıdan rahmet, kederli ailelerine baş 
sağlığı ve sabır diliyor, kendilerini saygıyla anıyoruz. 

 

Değerli Konuklar, 

Bilindiği gibi üniversitelerin temel görevi, bilginin üretilmesi ve 
yayılmasıdır. Toplumun sosyal, kültürel, fiziksel ve ekonomik refahının 
yükseltilmesinde üniversitede üretilen yeni bilgilerin önemi büyüktür. Bu misyonun 
rolü, önümüzdeki yüzyılda daha da artacaktır. Çünkü, bilgi üretimi hızla 
katlanmakta, üretim ve hizmet sektörleri giderek küreselleşen pazarlarda bir 
diğeriyle rekabet edebilmek için daha iyi eğitilmiş insan gücüne ihtiyaç 
duymaktadır. 

Bu rekabetin odağı, sadece bugünün bilgi ve teknolojilerinin etkili 
kullanımına değil, yeni teknolojilerin üretilmesi ve bunların hızla uygulamaya 
sokulmasıyla yeni ürünlerin pazara sunulmasına da bağlı olacaktır. Ayrıca, dünya 
nüfusu arttıkça insanlığın asgari ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut kaynaklar 
üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Bu koşullar altında toplumların gereksinimlerini 
karşılamaları, onların gerekli beceri ve deneyimi kazanmalarına bağlı olacaktır. 

 

 

 



 397

Değerli Konuklar, 

Günümüzde, her düzeydeki eğitim-öğretim programlarının, zaman ve 
mekana bağlı olmaksızın uygulanması mümkündür, internet, video ağ ve benzeri 
sistemler ile giderek zenginleşen alternatif program demetleri sunulmaktadır. 
Teknolojinin bu yönünün üniversiteler üzerindeki etkisi henüz açıklığa kavuşmuş 
değildir. 

Üniversiteleri etkileyecek bir başka olgu, bilgi üretim hızındaki artıştır. 
Bilginin hızla artması, sürekli ve yaşam boyu eğitim olanaklarını daha da önemli 
kılmakta, bireyler kendilerini birden çok meslek için hazırlamak mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu nedenle, geleneksel eğitim-öğretim programlarının şimdiden, 
daha genel bir nitelik kazanacak biçimde öğrenci merkezli olarak yeniden 
yapılanmalarında büyük yarar görmekteyiz. 

Kuşkusuz bu değişimler çoğu kez, bilgiye kolayca erişim olanağı sağlayan 
bilgi teknolojisi sistemlerinin kullanılması ile bağlantılıdır. Bilgi teknolojilerinin 
geleneksel yöntemlerin yerini almadığı, bunlara ancak destek verdiği 
unutulmamalıdır. 

 

Değerli Konuklar, 

Üniversitenin "bilgi üretme" misyonunun kaynağı, araştırmadır. Üretilen 
bilgilerin kuşaktan kuşağa yayılması ise, eğitim ve öğretim yolu ile olur. 

Eğitim-öğretim üniversitenin yaşamı, araştırma ise ruhudur. Araştırmanın 
amacı, bilgi birikimine katkıda bulunmak, kaliteyi yükseltmek, toplumsal refahı 
artırmak ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik bilgi üretmek ve buluşlar 
yapmaktır. 

Üniversitenin bir yüksek öğretim kurumu olarak öne çıkmasında, 
araştırmada mükemmeliyet esastır. Üniversitelerde 21. yüzyılın gereklerine göre 
eğitim-öğretim yapılırken, "dengeleme" ve "mükemmeliyet" olmak üzere iki temel 
ilkenin göz önüne alınması yerinde olacaktır. 

Üniversitelerde denge denince; ulusal-uluslararası, genel eğitim-
profesyonel eğitim ile nihayet, bilim ve hümanizm arasında kurulan denge anlaşılır. 
Mükemmeliyet ilkesinin uygulanmasında üniversiteler, uzun dönemli 
tasarımlarında, gelecekteki küresel gelişmeleri, toplum isteklerini ve kendi yapısal 
durumlarını göz önüne almak zorundadırlar. Bu süreçte, kalite ön plana alınmalıdır. 
Eğitim-öğretim programları tasarlanırken, disiplinler arası eğitim-öğretim ilkesine 
gerekli önem verilmelidir. 

Anılan bu temel ilkeler çerçevesinde hedefimiz; Ankara Üniversitesi'ni 
2000'li yıllarda bir "mükemmeliyet merkezi" olarak araştırma yapan, bu çerçevede 
bilim ve teknoloji üreten, kaliteli eğitim ve öğretim veren, topluma yüksek düzeyde 
insan gücü yetiştirme işlevlerini, üniversite değerlerine bağlı kalarak, bilimin 
ışığında yerine getiren, toplumsal ve evrensel değişime ve çağa uygun, gelişmeye 
açık bir üniversite yapmaktır. 
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Ankara Üniversitesi kurulduğundan beri, uluslararası akademik standartları 
yakalayıp sürdürme çabasında olmuştur. Bu çerçevede esas olan, akademik 
etkinlikler yanında, sanatsal uğraşlar, kültür, spor ve sosyal yaşam alanları ile de 
çağın yakalanmasıdır. 

 

Değerli Konuklar, 

Son 15 yılda Türk yüksek öğretim sisteminde, örgün öğretimin 2.5 kat 
büyümesine karşın, okullaşma oranı ancak %12 düzeyine ulaşabilmiştir. Türkiye bu 
açıdan batı ülkelerinin oldukça gerisinde olduğundan, daha bir süre yüksek öğretim 
sisteminin büyümeyi sürdürmesi kaçınılmazdır. Ancak yüksek öğretimde öğrenim 
gören öğrenci sayısının artması; öğretim kalite ve standardının düşmesi, terk ve 
başarısızlığın artması ve gerekli harcamaların kısılması pahasına olmamalıdır. 

Eğitim-Öğretim kalitesinde önemli bir gösterge olan öğrenci başına 
harcama, ülkemizde 1993 yılında 2660 dolar iken, daha sonra yaşanan ve etkileri 
bugün de sürmekte olan ekonomik kriz nedeni ile sürekli olarak düşerek 1996'da 
1500 dolara inmiştir. Bu değer ABD'de 13600, İsrail'de 11000, Hollanda'da 9400 
dolardır. 

Bu kısıntılar, Ankara Üniversitesi gibi 45000 öğrencisi bulunan büyük 
üniversiteleri daha da çok etkilemektedir. Nitekim üniversitemizde 1995 yılında 
1140 dolar olan öğrenci başına düşen harcama, 1997 yılında 1000 dolara inmiştir. 
Aynı şekilde, yıllık araştırma ödeneğimiz de, anılan dönemde 1,2 milyon dolardan,              
l milyon dolara düşmüştür. 

Oysa batıda, sıradan bir üniversitenin, sadece mühendislik fakültesinde bu 
rakam, en az 10 milyon dolar dolayındadır. Bu durumda üniversitelerimizin eğitim-
öğretim ve araştırma etkinliklerini, kamu dışı kaynak yaratma yönünde de 
yapılandırmaları büyük önem taşımaktadır. 

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi bugün 806'sı profesör, 331'i doçent ve 359'u da 
yardımcı doçent olmak üzere 3645 öğretim elemanı ve 5300 idari personelden 
oluşan güçlü kadrosu ile bilimin çeşitli dallarında, 40'ı önlisans, 96'sı lisans ve 163'ü 
lisansüstü olmak üzere 299 programda eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. 

Türkiye 21. yüzyılın başlarında, ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen bir 
toplum yaratmak mecburiyetindedir. Bu hedefe bireyler, devlet, işverenler, eğitim-
öğretim kuruluşları tümüyle katılmalıdır. Eğitim-öğretim, yaşamı zenginleştiren bir 
olgu olup, toplumun refah düzeyinin yükseltilmesinde temel öğedir. O bakımdan, 
her düzeydeki öğretim ve araştırmada ön sırada olmayı, ulusal bir politika olarak 
benimsemek zorundayız. 

Bu sebeple sekiz yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitimin yasalaşmasını, 
Türk eğitim sisteminin aydınlık geleceği için atılmış olumlu bir adım olarak 
gördüğümüzü burada vurgulamak isterim. Bu evrede, bireyin zihinsel ve kişilik 
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özelliklerini kazandırmaya yönelik eğitime ağırlık verilmelidir. Sekiz yıllık ke-
sintisiz zorunlu öğretime dayalı orta öğretimin (lise), öğrenci merkezli bir yaklaşım 
ile öğrencileri hem yüksek öğretime hem de meslek yaşamına hazırlayacak ve 
onların yönlenmelerine olanak verecek bir sistem içinde düzenlenmesini yararlı 
görmekteyiz. 

 

Değerli Konuklar, 

Üniversitede araştırma, özellikle yüksek lisans ve doktora öğretiminin 
temel öğelerinden biridir. Ankara Üniversitesi'nde araştırma, eğitim-öğretim 
yanında, üniversitenin önemli bir fonksiyonu olmuştur. Ankara Üniversitesi'nde 7 
enstitü, 26 araştırma merkezi ve 73 bölümün desteği ile fen, sağlık ve sosyal 
bilimlerin çeşitli dallarında, uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmaya ve ülke 
sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapılmaktadır. 

 

Değerli Konuklar, 

Üniversitelerimizde bugün uygulanan eğitim-öğretim programları ile 
yapılan araştırmaların, evrensel normlara, toplum ve öğrenci gereksinimlerine uygun 
olup olmadığını, kurum içinde ya da kurum dışında belirli yöntemlere göre 
değerlendiren bir kalite güvence sistemi yoktur. Oysa bu tür bir değerlendirme 
yapıldığında, iyi bir bölüm ya da program olumlu raporla güçlendirilmiş bir 
güvenilirliğe sahip olur. Bu durum bölümü, öğrenci ve akademik personel için daha 
çekici yapar. Bölümün kaynak sağlama gücünü arttırır. Değerlendirmenin olumsuz 
olmasında ise, bölüm daha sonra, kısıtlamalarını giderme yoluna gidebilir. Böylece 
değerlendirme, eğitim-öğretim ve araştırmada, kalite açısından yükselen bir trend 
başlatmış olur. O bakımdan, Yüksek Öğretim Kurulu'nun, üniversitelerimizde 
uygulanan eğitim-öğretim programları ve yapılan araştırmaların kalite ve 
standardının yükseltilmesine olanak verecek bir Ulusal Değerlendirme Sistemi'nin 
geliştirilmesi amacıyla yürütmekte olduğu Pilot Proje'yi olumlu ve gerekli 
bulduğumuzu belirtmek isterim. 

 

Değerli Konuklar, 

Üniversitelerin misyonunun, ulusal sınırlar içinde hapsedilemeyeceğine 
inanıyoruz. Bu anlayışla Ankara Üniversitesi, uluslararası akademik işbirliğine 
büyük önem vermiş, yurt dışından 55 üniversite ile Akademik İş Birliği Protokolü 
imzalamıştır. Bu üniversitelerin 16'sı ile etkin akademik personel, öğrenci ve 
materyal değişiminde bulunulmaktadır. Üniversiteler, uluslararası boyut kazanırken, 
aynı zamanda birbirleri ile rekabet edecekler, birbirlerinin eksiğini tamamlayacaklar 
ve işbirliğinde bulunacaklardır. 

Üniversiteler, yüzyıllar boyu, fildişi kulesinde, toplumdan kopuk olarak bir 
takım soyut kavramlarla uğraşan kuruluşlar olarak görülmüştür. Üniversitenin bu 
geleneksel görünümü, modern sosyal ve ekonomik gelişmeler sonucu büyük ölçüde 
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değişmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte üniversiteler, toplumun gereksinim duyduğu 
uzmanlaşmış insan gücünü yetiştirme sorumluluğunu da üstlenmeye başlamıştır. 
Günümüzün modern üniversiteleri, artık toplum gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde yeniden yapılanmışlar ve topluma daha çok açılmışlardır. 

Bununla beraber üniversiteler, sosyal değişimlerden ne çok fazla 
etkilenmeli, ne de sosyal değerleri göz ardı etmelidir. Üniversite ve toplum, 
bağımsızlık ve karşılıklı dayanışma arasında optimum dengeyi kurmalıdır. 
Üniversitenin yaratıcılığı, günümüzün yüksek rekabet ortamında, toplumun 
ilerlemesine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.  

Bu amaçlara erişmek için üniversitenin bağımsızlık ve özerkliğine saygı 
duyulmalıdır. Eğer üniversiteler, içinde bulundukları toplumun mekanik bir parçası 
durumuna indirgenir ve özerkliklerini kaybederlerse, bunların şirket araştırma 
merkezlerinden bir farkı kalmaz. Buna karşılık üniversiteler bağımsızlıklarını 
koruyabildikleri takdirde, ulusal kültürün, toplumun moralinin ve teknolojinin 
gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Ankara Üniversitesi bu ilkeler 
ışığında toplumumuz ile ilişkilerini yeni baştan gözden geçirmektedir. 

 

Değerli Konuklar, 

Üniversitemiz geçen dönemde, eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısının 
geliştirilmesi yönünde önemli aşamalar kaydetmiştir. İzninizle bunlardan bir 
bölümüne kısaca değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi üniversitelerde kampus; eğitim-öğretim ve araştırmaya ek 
olarak her türlü sosyokültürel hizmetlerin sunulduğu yerleşim merkezidir. Ankara 
Üniversitesi, tarihsel gelişiminin kendine özgü koşulları nedeni ile, dünyanın öteki 
büyük kent üniversitelerinde olduğu gibi, faaliyetlerini çok kampuslu bir sistem 
içinde sürdürmek durumunda kalmıştır. Halen kent içinde belli başlı 4 kampustan 
oluşan üniversitemizin en büyük sorunlardan biri, bu kampuslarda gelişme ve 
genişleme olanağının son derece sınırlı olmasıdır. 

6 Ekim 1997'de Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı temel, üniversitemizi 
kuruluşunun 50. yılında, modern eğitim-öğretim ve araştırma tesisleri yanında, 
sosyokültürel olanakları ile de çağdaş bir ek kampusa kavuşturma yolunda önemli 
bir adım olmuştur. 

İletişim, Mühendislik, Mimarlık Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulumuzun bulunduğu 50. Yıl Kampusumuz bütünü ile tamamlandığında, 
çağdaş kriterlere göre düzenlenmiş eğitim-öğretim ve araştırma dokusu, modern 
yurtları, kütüphane, bilgi işlem ve İletişim sistemleri, sosyokültürel merkezleri, açık 
ve kapalı spor tesisleri ile Ankara Üniversitesi'ni 21. yüzyıla taşıyan bir bilim ve 
teknoloji merkezi olacaktır. 
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Değerli Konuklar, 

Üniversitemizi çağdaş koşullara uygun bir bilgi işlem ve iletişim yapısına 
kavuşturmak amacı ile 3 yıl önce başlattığımız bir başka projemiz son aşamasına 
gelmiştir. Tandoğan Kampusu'nda Fen, Eczacılık, Diş Hekimliği ve İlahiyat 
Fakülteleri ile Rektörlük, Dışkapı Kampusu'nda Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Fen 
ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri'nin bilgisayar ağı tamamlanmış, Cebeci ve İbni Sina 
Kampusları'nda ise çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Bunun sonucu olarak 
üniversitemizde internet kullanımı hızla artmaktadır. 

Bugün kullanıcı sayımız 6000'e ulaşmıştır. Internet kullanımını 
yaygınlaştırmak ve öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını 
hızlandırmak için büyük çaba harcamaktayız. 

Diğer önemli bir projemiz olan Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezi'nin 
temel amacı ise, ülkemizde yarının teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak, bilgi birikimini artırmak, bilim ve teknolojide uluslararası rekabete 
girmek, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik kazançlar sağlamak, ülke kal-
kınmasına katkıda bulunmaktır. Multi-disipliner araştırma ve geliştirme çalışmaları 
için gerekli alt yapı ve üstün teknoloji ürünü donanımları büyük ölçüde tamamlanan 
merkezimiz, bu yıl içinde ülkemiz bilim adamlarının hizmetine sunulacaktır. 

Geçen ders yılında kampuslarımızın peyzaj düzenleme çalışmaları ile 
eğitim-öğretim ortamının modernizasyonuna yönelik çabalarımızda büyük yol 
alınmıştır. Ayrıca, Cebeci Kampusu'ndaki hastahanemizin yeniden düzenlenmesi, 
Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri ve Milli Piyango Yurtları ile Sanat ve 
Kültür Merkezi projelerimiz büyük ölçüde tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde 
hizmete açılacaktır. 

 

Değerli Konuklar, 

Genelde üniversitelerimizin, özelde ise üniversitemizin misyonunu 
yürütmede karşılaşılan temel sorunlar söyle özetlenebilir: 

• Üniversitelerimizde bir akademik yarış ve rekabet ortamını özendirmeyen, 
yöneticiye yeterli inisiyatif tanımayan, yürütmeyi dar kalıplara sokan merkeziyetçi, 
bir yüksek öğretim yasasının varlığı, 

• Büyük boyutlara varan kaynak ve ödenek yetersizliği, 

• Ayrılan ödenek ve yaratılan gelirin bürokratik engeller nedeni ile etkin 
olarak kullanılamaması, 

• Üniversitelere dinamizm getirmeyen bir akademik ve yardımcı personel 
ücret sistemi, 

• Eğitim-öğretim ve araştırma kalitesine olumsuz etki yapan bir kitlesel 
öğrenci baskısı, 

• Öğrenci afları gibi dış müdahalelerin öğretim kalitesine yaptığı olumsuz 
etki, 
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• Üniversitelerde, yurt içi ve yurt dışından arz ve talebe dayalı bir akademik 
personel dolaşımını sağlayacak bir düzenin kurulamamış olması, 

• Bilim ve teknolojideki çağdaş gelişmelerin eğitim-öğretim programlarına 
yeterince yansıtılmaması seklinde özetlenebilir. 

 

Değerli Konuklar, 

Anılan bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerimizi ise şöyle 
özetleyebilirim: 

• Yüksek Öğretim Kanunu, bir çerçeve düzenleme biçiminde olmalı, tüm 
ayrıntıların kanunda yer alması yerine gerekli düzenlemeler, her üniversite 
tarafından kendisi için çıkarılacak yönetmeliklere bırakılmalıdır. Bu şekilde 
üniversitelerin farklılaşması, kuralları belirli bir yarışma ve rekabet ortamına 
sokulması sağlanabilir. 

• Üniversitelere öğretim üyesi sağlamanın temel dayanağı, kaliteli bir 
lisansüstü öğretim sonucu kazanılan doktora derecesidir. O bakımdan ülkemiz 
üniversitelerinde yürütülen, genelde her düzeydeki öğretim programlarının, özelde 
ise doktora öğretiminin evrensel performans göstergelerine uygunluğunu izleyen ve 
değerlendiren ulusal düzeyde bir Akademik Değerlendirme Organı'nın oluşturulması 
sağlanmalıdır. 

• Üniversitelerde, yurt içinden ve dışından arz ve talebe dayalı akademik 
personel dolaşımını sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenlemede, 
herhangi bir öğretim elemanına doktora öğrenimini yaptığı üniversitede, zorunlu 
olmadıkça doğrudan öğretim üyesi olarak görev verilmemesi hükmü getirilmelidir. 

Yüksek Öğrenime devlet bütçesinden ayrılacak kaynakların artırılması 
yoluyla öğrencilerin üniversite giderlerine, fırsat eşitliğini engellememek koşuluyla, 
daha büyük oranda katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. 

• Başarılı ve çok başarılı öğrencilere, başarının sürdüğü her yarıyıl ya da yıl 
için düşük faizli kredi ya da karşılıksız burs verilmesi gerçekleştirilmelidir. 

• Kamu kaynaklarının üniversitelere dağıtımını nesnel ölçütlere bağlayan 
bir sistem getirilmelidir. 

• Üniversitelerin sanayi ve iş dünyası ile diyalogunun geliştirilmesi, 
dışarıdan araştırma kaynağı sağlanması, gelir getirici yatırımlarda, hizmetlerde ve 
ticari faaliyetlerde bulunmalarını özendirici düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Kaynağına bakılmaksızın, üniversitenin tüm ödenek ve gelirlerinin, hiçbir 
engelle karşılaşmadan üniversite yönetimince serbestçe harcanması sağlanmalıdır. 
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Değerli Konuklar, 

• Üniversitelerimizin bugünkü kaynak tahsis mekanizması ile, 2000'li 
yılların gerektirdiği kaliteli öğretim ve üretken araştırma programlarını 
gerçekleştirmeleri mümkün değildir. O nedenle genel bütçeden yüksek öğretime 
ayrılacak kaynağın; üniversitelerin çeşitli programlarındaki öğrenci sayısı, eğitim-
öğretim ve araştırma programlarının bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesi 
sonucu belirlenmesi ve buna göre, gereksinim duyulan ödeneğin üniversitelere torba 
bütçe, kadroların ise torba kadro şeklinde verilmesi sağlanmalıdır. 

Üniversitelerimize dinamizm getirmeyen, akademik unvana ayarlanmış 
bugünkü mevcut ücret sistemi yerine; dışarıdan sağlanan araştırma desteği, hizmet 
ve akademik performans göstergelerini göz önüne alan bir ücret sisteminin 
getirilmesi, sürekli kadroya atamanın ancak başarılı bir öğretim üyeliği döneminden 
sonra mümkün olması ve bu arada istenilen nitelikte insan gereksinimini 
karşılamaktan uzak yardımcı personel rejiminin de sözleşmeli ücret sistemine 
dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

 

Sevgili Öğrencilerim, 

Bu yıl üniversitemizi tercih ederek; ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlarımıza kaydolan 7636 öğrencimize hoş geldiniz diyorum. 

Günümüzde, enformasyon çağı olarak tanımlanan bir değişim ve atılım 
dönemine giren dünyamızda, ülkemizin en değerli varlığı siz gençlersiniz. Bu 
gerçeğin bilincinde olan üniversitemizde, eğitim ve öğretimin temel amacı bu 
değişim ve atılım sürecinin yakalanmasıdır. 

Köklü tarihinin ve seçkin konumunun bilincinde olan Ankara Üniversitesi, 
daha önce olduğu gibi, bundan böyle de siz gençlerimize, en iyiyi ve en çağdaşı 
sunma azim ve çabası içinde olacaktır. Bu çerçevede hedefimiz sizleri, yaratıcı gücü 
olabildiğince gelişmiş, bağımsız düşünme yeteneğine sahip, sorgulayan, araştırıcı, 
kendinize, ulusumuza ve insanlığa yararlı bilgi ve beceriler kazanmış, Atatürk 
ilkelerine ve laik düzene bağlı aydın bireyler olarak ulusumuz hizmetine 
hazırlamaktır. 

 

Sevgili Gençler, 

Değerli ailelerinizin büyük özverilerle, devletimizin de anlayışlı 
yaklaşımlarla gerçekleştirdiği büyük katkılarla, sizleri kendimizden daha iyi 
yetiştirme çabamızı içtenlikle sürdürüyoruz. 

Eğitimin insan yaşamındaki yeri, doğrudan ulusun geleceğiyle ilgilidir. 
Bilgili, yurttaşlık sorumluluklarının bilincinde, her yönden üstün nitelikli kişileri 
topluma kazandırmak bilim kuruluşlarının başlıca görevidir. Yükümlülüğümüzün 
tüm gereklerini özenle yerine getirerek sizi yarınlara hazırlıyoruz. 
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Sevgili Gençler, 

Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında yükselecektir. Büyük Atatürk'ün 
buyrukları hepinizi her zaman uyanık ve ateşli tutmalıdır. Yaşamda en gerçek yol 
gösterici olarak tanımladığı bilimle yoğrulmuş beyinleriniz, yurt sevgisiyle dolu 
yürekleriniz sizin başlıca güvencenizdir. 

Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileri olarak ödevlerinizi eksiksiz yerine 
getirmekle, ulusumuzun gücüne güç katacaksınız. İnsan haklarını özümsemiş, 
laikliği benimsemiş, demokrasiye tutkun, hukukun üstünlüğüne bağlı, ulusal 
değerlere saygılı kişiler olarak bizim göz bebeğimizsiniz. 

Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, ulusal egemenliğimizin ve 
çağdaşlığımızın kaynağı sizsiniz. Siz Atatürk çocukları, ulusal varlığımızın özü ve 
umudusunuz. Hepinizi başarı dileklerimle kucaklıyorum. 

 

Değerli Konuklar, 

Açılış törenimize onur veren sizlere teşekkürlerimi sunuyor ve yeni 
akademik yılın üniversitemize, ülkemize ve bilim dünyasına yararlı olmasını 
diliyorum. 

Saygılarımla. 
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1998-1999 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

 1 Ekim 1998 

 

Sayın Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, 

 

Ankara Üniversitesi'nin 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne 
hoş geldiniz. Sözlerime, büyük bir gurur ve kıvançla kutladığımız Cumhuriyetimizin 
75. Yılı'nda, başta büyük önder Atatürk olmak üzere, cumhuriyetimizin kurucularını 
minnetle ve en derin saygıyla anarak başlamak istiyorum. 

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra, yeni başkent Ankara'da bizzat 
Atatürk'ün emirleriyle Hukuk Mektebi'nin kurulması, Ankara Üniversitesinin 
kuruluş sürecinin ilk adımı olmuştur. Ankara Üniversitesi'nin gelişim tarihi 
cumhuriyet ile bütünleşmiş; üniversitemiz, cumhuriyetin dayandığı temel değerlerin 
korunması ve toplumda yaygınlaştırılmasını varoluş nedeni ve ana misyonu kabul 
etmiştir. 

Şu anda içinde bulunduğumuz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi de, yine 
büyük Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuştur. Bu görkemli yapının üzerinde 
cumhuriyetin temel değerlerinden biri olan "bilimin yol göstericiliği" konusunda 
Atatürk'ün o ünlü özdeyişinin bulunması, üniversitemizin tarihi misyonuna 
bağlılığının anlamlı bir simgesidir. 

Ankara Üniversitesi ve Türkiye'nin tüm üniversiteleri, birer bilim yuvası 
olarak, hem cumhuriyetin başlıca eseridir hem de başlıca güvencesidir. Demokratik 
ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bölücü tehdide ve 
giderek artan irticai faaliyetlere karşı üniversitelerimiz, bu 75. yılda, görevlerini her 
zamankinden daha duyarlı ve ödünsüz olarak yerine getirme kararlılığındadır. 
Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

 

Değerli Konuklar, 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yeni başkentin kısıtlı olanaklarında 
filizlenen Ankara Üniversitesi, bugün öğretim üyesi sayısı açısından Türkiye'nin 
ikinci büyük üniversitesidir. Üniversitemizin en büyük zenginliğini daima nitelikli 
insan kaynağı oluşturmuştur. Ulusal kalkınmamıza ve insanlığın bilgi birikimine 
katkıda bulunmak için üniversitemizde özveriyle görev yapan akademik kadromuza, 
huzurunuzda teşekkürlerimi sunarım. 

Öte yandan aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden değerli hocalarımızı 
burada rahmet ve şükranla anıyorum. Geçen dönemde Ziraat Fakültemizden Prof. 
Dr. Mustafa Özer, Siyasal Bilgiler Fakültemizden Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, Hukuk 
Fakültemizden Prof. Dr. Kemal Tahir Gürsoy ve Prof. Dr. Seyfullah Ediş, Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültemizden de Yard. Doç. Dr. Dursun Murat Çöçen'i 
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kaybettiğimizi burada üzüntü ile belirtirken kendilerine rahmet, kederli ailelerine 
baş sağlığı ve sabır diliyorum. 

 

Değerli Konuklar, 

Geçen yılki konuşmamda, 2000 yılının eşiğinde üniversiteler ve 
üniversitemizin misyonu, bu misyonun gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar 
üzerinde durmuştum. 

Bu yılki konuşmamda ise ulusumuzun 21. yüzyıl başlarında ihtiyaç 
duyacağı kaliteli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik çağdaş yaklaşımlar, 
araştırmada mükemmeliyete erişine, akademik kalite ve özellikle devlet 
üniversitelerini bunaltan finansman sorunlarına kısaca değinmek istiyorum. 

Günümüzde akademik kalite yüksek öğretim sistemlerinde önemli bir temel 
kavram olmaya başlamıştır. Birçok ülkede hükümetler, giderek büyüyen bütçe 
açıkları karşısında, çeşitli kesimlere olan taahhütlerini yeniden gözden geçirirken, 
desteğin sürmesini, tahsis edilen kaynaklar karşılığında değer yaratma ilkesine 
bağlamışlardır. Daha sonra bunu, üniversitelerin sosyal ve bilimsel 
sorumluluklarının tam bir hesabını vermeleri izlemiştir. "Üniversiteler aldıkları 
kaynak karşılığında ürün üretiyorlar mı? Üretiyorlarsa bu iş randımanlı mıdır? 
Yoksa kamu kaynakları sorumsuz elitler tarafından israf mı edilmektedir?" vb. 
hususlar sorgulanmaya başlamıştır. 

Yüksek öğretimdeki öğrenci sayısının hızla artmasına karşılık, bu kesime 
tahsis edilen kaynakların aynı oranda artmaması, birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de, yüksek öğretimde, kalite konusunun sorgulanmasını ve kalitenin 
yükseltilmesine ilişkin mekanizmaların geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Nasıl 
son yıllarda ağırlık yüksek öğretimde büyümeye verilmişse, yakın gelecekte de 
akademik kalitenin büyük öncelik taşıyacağı söylenebilir. Bu sorunların 
çözülmesinde, eğitim-öğretim ve araştırmanın, ülkenin 21. yüzyılın başlarındaki 
gereksinimini karşılayacak biçimde yeniden yapılanması, eğitim-öğretim ve 
araştırma etkinliklerinin bölüm ya da kurum bazında kalite değerlendirmesinin 
yapılması ve finansman koşullarının ıslahı büyük önem taşımaktadır. 

 

Değerli Konuklar, 

Bilindiği gibi, üniversitelerde eğitim-öğretimin temel amacı, öğrencileri 
çağın ve ülkenin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu çerçevede iyi bir 
eğitim-öğretimin işlevi, kişileri, yaşadığı toplumun uyumlu bireyleri haline 
getirmektir. Eğitim-öğretim sistemlerinden beklenen ise kalkınmanın gerektirdiği 
sayı ve nitelikteki insan gücünü, bireylerin ilgi, yetenek ve kapasitesini en verimli 
biçimde değerlendirerek yetiştirmektir. 

Oysa, son yıllarda lisans eğitim ve öğretimindeki fazla uzmanlaşma, tüm 
ülkelerde "üniversitelerden lisans düzeyinde uzmanlar mı mezun etmek istiyoruz, 
yoksa daha genel eğitim görmüş kişiler mi?" sorusunu gündeme getirmiştir. 
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• Ülkemizde de çoğu dalda verilen mezunlar, ihtiyacın üzerindedir. 

• Mezunlar çoğu kez, istemedikleri bir dalda lisans eğitim-öğretimi görmüş, 
sonra da bu dalla ilgili olmayan işlerde çalışmak zorunda kalmış kişilerdir. 

Belirtilen bu tablonun ana nedenlerinden birinin, lisans eğitim-öğretiminde 
aşırı uzmanlaşma olduğunda görüş birliği vardır. 

Bu sorunların çözümünde, çok sayıda kişiye lisans düzeyinde istemedikleri 
bir meslek verme yerine, onlara farklı işlerde kullanabilecekleri beceriler 
kazandıran, daha işlevsel bir genel eğitim-öğretimin sağlanması üzerinde 
durulmaktadır. Genelde gelinen nokta, disiplinler arası ve esnek eğitim-öğretim 
yapılarının artık zorunlu olduğunun büyük ölçüde anlaşılmış olmasıdır. 

 

Değerli Konuklar, 

Günümüzde yüksek öğretim programlarının eğitim-öğretim hedefleri, 
öğretme ve öğrenme amaçları hızla değişmektedir. Bunun temel nedenleri arasında 
öğrencinin ve iş pazarının farklılaşan istekleri, bilgi toplumunun gelişmesi, eğitim-
öğretim ve araştırma finansman sistemlerinde meydana gelen değişimler sayılabilir. 
Çağdaş yüksek öğretim sistemlerinde: 

• Ağırlık artık, öğretmeden öğrenmeye kaydırılmaktadır. Bu süreçte 
öğretim üyesinin yeni rolü, bilgi aktarmaktan çok, öğrenme döneminde yol 
göstermektir. 

• Bireysel öğrenmeden çok, grup öğrenmesi, öğrenmede takım halinde 
çalışma esastır. 

• Öğretim üyesinin sınıfta ders anlatmasından çok, öğrenciye bağımsız 
öğrenme yeteneğinin kazandırılması, entellektüel becerinin geliştirilmesi ön planda 
tutulur. 

• Öğrenme sürecinin, belirli kesitlerde değerlendirmeye alınması, bu 
sürecin geri besleme yolu ile ıslahında büyük önem taşır. 

• Çok sayıda birbirleri ile ilişkisiz ders yerine, programlarda konuların 
entegrasyonu esastır. 

• Günümüzde bilimsel araştırmalar sonucunda üretilen bilgi, giderek büyük 
boyutlara ulaşmakta, mevcut bilgiler kısa zamanda demode olmaktadır. Bu nedenle 
öğrencinin mezuniyet sonrasında da yaşam boyu öğrenmeye hazırlanması büyük 
önem taşır. 

• Tüm bilim dallarında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek artan 
önemi, öğrencilerin bu teknolojileri etkin biçimde kullanmalarını zorunlu 
kılmaktadır. 

• Eğitim-öğretim programlarında öğrenciye, ikinci anadal, yan dal ve yeterli 
opsiyon (alt program} olanakları ile güdümlü ya da serbest seçimlik ders almasının 
sağlanması giderek önem kazanan bir konudur. 
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Değerli Konuklar, 

Yeni bilgilerin sistematik bir biçimde üretilmesini sağlayan araştırma, 
üniversite etkinliğinin merkezidir. Buna karşılık, araştırmanın türü, araştırmaya 
ayrılan zaman ve kaynak, üniversitenin misyonu ve yüksek öğretim sistemi içindeki 
işlevine göre değişir. 

Bilindiği gibi, üniversiteler ulusal düzeyde ikili rol üstlenirler. Bir yandan 
en üst düzeyde eğitim-öğretim hizmeti sunarken, öbür yandan da ulusal araştırma ve 
geliştirme sistemlerinin alt yapısını oluştururlar. Bu ikinci işlevinde üniversiteler, 
temel bilim araştırmalarının büyük bir bölümünü üstlenirken, ekonominin çeşitli 
kesimlerine de araştırma ve geliştirme hizmeti sağlarlar. 

Hızla değişen dünyamızda, ülkemizin çağı yakalayabilmesi ve rekabet 
üstünlüğünün sağlanmasında en önemli faktörlerden birinin laboratuvarlardan 
uygulamaya akan teknolojinin nitelik ve niceliği olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla 
multi-disipliner araştırma ve geliştirme çalışmaları için kurduğumuz Ankara 
Üniversitesi Araştırma Merkezi'nin, ilk birimlerinin hizmete açıldığını burada ifade 
etmek isterim. 

Ayrıca, Araştırma Fonumuz da son yıllarda önemli ölçüde gelişmiştir. 
Fonun, 1994 yılında 1.4 milyar, 1996 yılında 18.4 milyar lira olan bütçesi, içinde 
bulunduğumuz 1998 yılında yaklaşık 600 milyar liraya ulaşmıştır. Böylece, 
desteklenen proje sayısını, yılda 30'lardan 150'lere çıkarma olanağı doğmuştur. 

Fonun giderek büyüyen kaynaklarını daha verimli kullanmak için yeni 
stratejiler uygulamaya kararlıyız. Kısa sürede fon yönergesini değiştirerek, uzmanlık 
gruplarını, proje destekleme ve izlemeyi daha etkin hale getirecek yeni bir anlayışla 
yapılandıracağız. Daha az sayıda, ancak bilime ve ulusal kalkınmaya etkisi açısından 
büyük projeleri destekleyeceğiz. 

 

Değerli Konuklar, 

Üniversitelerimizin gerek eğitim-öğretim ve gerekse araştırma-geliştirme 
faaliyetleri bakımından çağın gerektirdiği evrensel kalite düzeyine ulaşabilmeleri; 
bilimsel, teknolojik ve sosyoekonomik gelişmelere göre kendilerini sürekli olarak 
yenileyebilmeleri, yüksek öğretimde sağlıklı bir rekabet ortamının tesis edilmesine 
bağlıdır. 

Her alanda mevcut ile daha çok ve daha iyiyi gerçekleştirmek günümüzün 
parolasıdır. Üniversitelerde yapılan eğitim-öğretim ve araştırmanın kalitesi ve 
bunların yönetiminin, toplumun ihtiyaç ve taleplerini ne ölçüde karşıladığı son 
yıllarda tüm ülkelerde enine boyuna tartışılmaktadır. Toplumun ilgi grupları, 
üniversitelerin kendilerine aktarılan kaynakları etkili biçimde kullandığının bir 
göstergesi olan eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerinin kalitesinin, dışarıdan 
periyodik olarak kontrolünü istemektedir. Bir başka deyişle, üniversitelerin artık 
kamu, işveren, öğrenci, sivil toplum vb. ilgi gruplarına sorumlu ve saydam olmaları, 
ürettikleri hizmetlere ilişkin hesap vermeleri istenmektedir. 
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Değerli Konuklar, 

Bir üniversitenin stratejisinde kalite çok önemli bir kavramdır. Kalite genel 
olarak, öğretim ve araştırmada mükemmeliyet ya da amaca uygunluk olarak 
tanımlanabilir. 

Yüksek öğretim aslında kompleks bir olgudur. Kompleks bir olgunun 
kalitesinin değerlendirilmesi uzmanlık ve beceri gerektirir. O bakımdan üniversitede 
kaliteye ilişkin karar vereceklerin, bu olguyu anlayanlardan seçilmesi yerinde olur. 
Bu nedenle, yüksek öğretimde eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin 
değerlendirilmesinde, kurum dışından seçilen ve öz değerlendirmenin esas alındığı 
"akademisyen (uzman) incelemesi" biçimindeki "kalite değerlendirmesi" 
(assessment) güçlü bir mekanizma olarak kabul edilir. 

Günümüzde özerklik, özerkliğin hesabını veren yüksek öğretime dayanır. 
Bağımsız bir kalite güvence sistemi, hesap vermenin en anlamlı aracıdır. O 
bakımdan ülkemizde oluşturulması çalışmaları sürdürülen Ulusal Üniversite Kalite 
Güvence Sistemi'nin bağımsız, saydam, değişiklik ve farklılığa açık bir kurum 
olarak yapılanmasında yarar görmekteyiz. 

 

Değerli Konuklar, 

Son 25 yılda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yüksek öğretim 
önemli ölçüde büyümüştür. Nitekim yüksek öğretimde 1983'te 320 bin dolayında 
olan toplam öğrenci sayısı, günümüzde l milyon 400 bine yükselerek, 15 yıl içinde 
yaklaşık 5 kat artmıştır. 

Bilindiği gibi Türkiye'de yüksek öğretimin büyük bir bölümü 
üniversitelerde yapılmaktadır. Geçen öğretim yılında üniversitelerimize 374.724 
öğrenci kaydedilmiştir. Ülkemizde halen mevcut olan 72 üniversitenin 54'ü devlet, 
18'i ise özel vakıf üniversitesidir. Vakıf üniversitelerine yerleştirilen toplam öğrenci 
sayısı 11.425'dir. Bunun örgün öğretim içindeki payı sadece %4.5 dolayındadır. Bu 
rakamlar bize ülkemizde yüksek öğretimin ağırlığının büyük ölçüde devlet 
üniversiteleri tarafından taşındığını göstermektedir. 

1980'li yıllardan başlayarak pek çok ülkede ekonomik ve sosyal nedenlerle 
yüksek öğretime ayrılan kaynakların büyük ölçüde kısılması, üniversitelerin kendi 
kaynaklarını kendilerinin yaratmasını, kaynak optimizasyonunu gündeme 
getirmiştir. Özellikle batı ülkelerinde, hükümetlerce de desteklenen bu atılım sonucu 
üniversitelere; yatırım yapma, borsada oynama, ticari şirketler kurma, eğitim-
öğretim, araştırma, konferans, kongre vb. faaliyetlerle gelirlerini artırma izni 
yanında, kamu kaynakları da torba bütçe şeklinde verilmiş, üniversitelere kamu 
kaynakları dahil tüm gelirlerin serbestçe kullanılması olanağı tanınarak, 
üniversitelerin mali özerkliklerine tam anlamı ile kavuşmaları sağlanmıştır. 

Ülkemizde ise üniversitelerin finansmanında uygulanmakta olan sistemin 
en belirgin özelliği, bütçenin hazırlanmasına kriterlerden çok, devlet bürokrasisinin 
hakim olmasıdır. Bu yöntemle hazırlanan bütçelerin, doğal olarak, kurumların 
faaliyetleri ile fazlaca bir ilişkisi olamamaktadır. Örneğin öğrenci sayısının artması, 
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bütçenin de artmasını beraberinde getiremeyeceği gibi, bütçenin artması da 
kurumsal faaliyetlerin artmasına yol açmayabilmektedir.  

Bütçenin birçok fasıl ve kalemden oluşması ve harcama sırasında da devlet 
bürokrasisinin onayının gerekmesi, üniversitelere kaynak kullanımında verimliliği 
özendirici bir destek sağlamamaktadır. 

Oysa üniversitelerde finansman programlarının temel amacının, eğitim-
öğretim ve araştırma kalitesi ile öğrenciye sunulan hizmetlerin kalitesinin 
yükseltilmesi olması gerekir. Ülkemizde üniversitelerin finansmanında uygulanan 
mevcut sistem, kaliteli akademik hizmet sunma ve hizmet üretmeye elverişli değil-
dir. Örneğin yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı son 18 yılda 6 kat artarken, aynı 
dönemde yüksek öğretime ayrılan kaynakların toplam bütçe içindeki payı % 4.0'den, 
% 2.9'a gerilemiştir. GSMH içindeki payı ise %0.9'dan %0.8'e düşmüştür. Oysa 
yüksek öğretime ayrılan kaynağın GSMH içindeki payı örneğin Hollanda'da %1.7, 

İsrail'de %1.8, ABD'de ise %2.4'dür. 

1993 yılında örgün öğretimdeki öğrenci başına 2658 dolar olan bütçe 
ödeneği, 1996 yılında 1509 dolara düşmüştür. Bu harcamalar örneğin Japonya'da 
7600 dolar, İngiltere'de 9600 dolar, ABD'de ise 13600 dolardır. 

54 devlet üniversitesindeki araştırma desteği olarak kabul edilebilecek tüm 
rakamlar toplandığında 56 milyon doları ancak bulan yıllık araştırma ödeneği, 
ABD'deki önde gelen bazı üniversitelerin yalnız mühendislik fakültelerinde bile 100 
milyon doların üzerindedir. 

1998 bütçesinde, üniversitelere, harcamalarında nispi bir esneklik getirmek 
amacı ile başlatılan iyi niyetli uygulamanın, bürokrasinin katı tutumu yüzünden 
beklenileni veremediğini burada önemle belirtmek isterim. Genelde yüksek öğretim 
sistemimizin finansmanı açısından belirtilen bu sorunlar, üniversitemiz için de aynen 
geçerlidir. 

O bakımdan üniversitelerimizde eğitim-öğretim ve araştırmada akademik 
kalitenin yükseltilmesine olanak vermeyen bugünkü finansman yöntemi yerine, 
kaynak yaratmayı özendiren, üniversiteye tahsis edilen kamu kaynaklarını "torba 
bütçe" biçiminde veren, tüm kaynakların serbestçe kullanımına olanak sağlayan yeni 
bir yöntemin getirilmesini, üniversitelerimizin akademik kalitesinin 
yükseltilmesinde bir ön şart olarak görmekteyiz. 

 

Değerli Konuklar, 

Geçen dönemde üniversitemiz, yaşadığımız mali sıkıntı ve zorluklara 
karşın, eğitim ve araştırma alt yapısını, kendi yarattığı kaynakların da katkısı ile 
iyileştirme ve geliştirme yönünde büyük bir atılım içinde olmuştur. Bir yandan, eski 
bir üniversite olmanın zorunlu kıldığı yoğun bakım ve onarım işleri için fiziki 
yapılarımızın hemen tümü elden geçirilirken, diğer yandan yeni yapım çalışmaları 
da sürdürülmüştür. Bu çerçevede: 
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• 1996 yılında temeli atılmış olan Gölbaşı 50. Yıl Kampusumuzun yapımı 
devam etmektedir. İletişim, Mühendislik, Mimarlık Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulumuzun bulunduğu bu ek kampusumuz, bütünü ile 
tamamlandığında, Ankara Üniversitesi'ni 21. yüzyıla taşıyan bir bilim ve teknoloji 
merkezi olacaktır. 

• Üniversitemizin tüm kampuslarının peyzaj düzenleme çalışmaları ile 
eğitim-öğretim ortamının modernizasyonuna dönük çalışmalarımız büyük bir hızla 
devam etmektedir. 

• Üniversitemizi çağdaş koşullara uygun bir bilgi işlem ve iletişim yapısına 
kavuşturmak üzere 4 yıl önce başlattığımız projenin, fiber-optik bilgisayar ağı yapım 
çalışmaları tüm kampuslarımızda tamamlanmıştır. Bu yıl internet çıkış hızında 
sağlanan artış sonucu, kullanıcı sayısında da büyük bir artış gerçekleştirilmiştir. 

• Cebeci kampusumuzda, Milli Piyango İdaremizin katkıları ile, çağdaş 
ölçütlere göre modernize edilen 300 kapasiteli kız yurdumuz, öğrencilerimizin 
hizmetine sunulmuştur. 

• Dışkapı kampusundaki 300 yatak kapasiteli eski Ziraat-Veteriner Yurdu, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geri alınmıştır. Bu ve Tıp Fakültesi Cebeci 
Kampusu'nda yeni açılacak olan yurdumuzda, Ankara Üniversitesi'ne yaraşır çağdaş 
düzenlemeler yapılmakta olup, yurdumuz önümüzdeki aylarda öğrencilerimizin 
hizmetine sunulacaktır. 

• Keçiören'deki Araştırma Görevlileri Konut Projesi'nin yapımı 
tamamlanmış, hizmete sunma aşamasına getirilmiştir. 

• İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yönetiminin kaynakları ile 
gerçekleştirilen sanat ve kültür merkezimiz, hizmete sunma aşamasına getirilmiştir. 

• TÖMER kompleksinin kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince inşaat ve 
tesisat yapımı sürdürülmektedir. 

• Side'deki Çolaklı Sağlık Kültür ve Spor Merkezi projemizin kafeterya 
bölümü hizmete sunma aşamasına getirilmiştir. 

• Ankara Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Yan Tesisleri projemizin 
ihalesi yapılmıştır. Dört bin beş yüz metre karelik bir kapalı alana sahip projemiz 
tamamlandığında, Üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarımıza 
sosyal ve sportif yaşamlarında çağdaş olanaklar sunacaktır. 

 

Sevgili Gençler, 

Bu yıl üniversitemizi tercih ederek ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlarımıza kaydolan  8812 öğrencimize hoş geldiniz diyorum. 

Girmekte olduğumuz bilgi çağında artık, korumalı pazar, ayrıcalıklı 
sermaye kaynakları ve basit ölçek ekonomileriyle üstünlük sağlamak olası değildir. 
Rekabet üstünlüğünü sürdürmenin tek yolu, teknolojik yeniliklerde rakipleri 
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aşmaktır. Bu ise iyi eğitilmiş insan gücünün üstün çabası ile gerçekleştirilebilir. 
Günümüzde artık iyi eğitilmiş insan gücü denince, akademik nitelikler yanında: 

• Güçlü bir sözlü ve yazılı iletişim becerisi, 

• Fen ve sosyal bilimlerin temel ilkelerini kavrama, 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerine aşina olma, 

• Eleştirel düşünme yeteneği, 

• Sürekli öğrenme ihtiyacı duyma, 

• Takım çalışmasından hoşlanma, 

• Yaratıcı ve inisiyatif sahibi olma, 

• Disiplinli, esnek ve güç iş koşullarında sürekli çalışabilme yeteneği, 

• Sağlıklı bir rekabetten hoşlanma, 

• Karar alma yeteneği vb. becerilerin de kazanılması aranmaktadır. 

Üniversitemiz, eğitim-öğretim programlarında sizlerin bu niteliklerinin 
geliştirilmesi ve yükseltilmesine, gereken ağırlığı verme çabası içindedir. Bu 
çerçevede hedefimiz, sizleri insanlığa ve ulusumuza yararlı bilgi ve beceriler 
kazanmış, Atatürk ilkelerine ve laik düzene bağlı aydın bireyler olarak ulusumuz 
hizmetine hazırlamaktır. 

Bu bilinçle, sizlerin yüksek öğretim yaşamında karşılaştığınız sorunların 
çözümünde, beklentilerinizin karşılanmasında söz sahibi olmanızı, sesinizi 
duyurabilmenizi sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, siz öğrencilerimizin gerçek 
temsilcilerinin, üniversitemizin her düzeyinde görüşlerinin alınmasına olanak ve-
recek biçimde örgütlenmiş olan Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin 
kuruluşunun gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 

 

Değerli Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili öğrencilerim. 

Bu duygu ve düşüncelerle açılış törenimize onur veren sizlere 
teşekkürlerimi sunuyor ve yeni akademik yılın üniversitemize, ülkemize ve bilim 
dünyasına yararlı olmasını diliyorum, 

Saygılarımla. 
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1999-2000 EĞİTİM-OĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

1 Ekim 1999 

 

Sayın Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili öğrenciler, 

 

Tarihe devretmekte olduğumuz yüzyıl ile eşiğine geldiğimiz yeni yüzyıl 
arasında köprü kuracak olan 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılı'nın Açılış Töreni'ne 
hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi'nin bu mutlu gününü paylaştığınız için hepinize 
teşekkür eder, sizleri saygıyla selamlarım. 

Bu yılki açılış törenimizi 17 Ağustos 1999 günü meydana gelen deprem 
felaketinin ertesinde yapıyoruz. Hepimizi yasa boğan bu depremde çok canlar 
kaybettik, büyük acılar yaşadık. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına 
ve ulusumuza baş sağlığı dilerim. 

Türkiye'nin depremin yaralarını kısa sürede saracak güce sahip olduğuna 
hiç kuşku yoktur. Hükümetimizin almakta olduğu önlemler yanında; insanlarımızın 
depremzedelerin yardımına koşmada gösterdikleri eşsiz çaba, sivil toplum 
örgütlerinin olağanüstü başarılı ve etkin çalışmaları ile uluslararası dayanışmanın her 
türlü ön yargıyı yıkan görünümleri, yaralarımızın kısa sürede sarılacağına olan 
inancımızı pekiştirmektedir. 

Bundan sonra depremlerin böylesi trajik sonuçlarını yeniden yaşamak 
istemiyorsak, Türkiye'nin tektonik yapısını değiştiremeyeceğimize göre, kendimizi 
değiştirmeliyiz. Yaşadığımız acıları, hatalarımızı görerek, sorumluluklarımızı 
üstlenerek, kalıcı çözümler üreterek aşmalıyız. Her şeyden önce, günü birlik yaşayan 
toplumlara özgü alışkanlıklarımızın tümünü kırmalı, bilime ve onun uygulamalarına 
tam anlamıyla değer vermeliyiz. 

Bu coğrafyada, esenlik ve gönenç içinde yaşamanın tek yolu; demokrasisini 
ve sivil örgütlenmesini geliştirmiş, yönetimlerini saydamlaştırmış, doğaya ve insana 
saygısını karar süreçlerine yansıtmış bir Türkiye yaratmaktır. Tüm kurumlarımızı bu 
doğrultuda payına düşeni yapmaya çağırıyorum. 

Büyük deprem felaketinde Ankara Üniversitesi ailesi de kayıplar vermiştir. 
Kaybettiğimiz mensuplarımızı rahmetle anar, yakınlarına baş sağlığı dilerim. 
Depremin hemen ilk gününden başlayarak depremzedelere yardıma koşan; kurtarma 
ekiplerinde yer alan, doktor ve sağlık görevlisi olarak hizmet veren, deprem sonrası 
travmaların azaltılmasında katkıda bulunan ayni ve nakdi bağışta bulunan ve diğer 
yollarla depremzedelerin yardımına koşan tüm Ankara Üniversitesi mensuplarını 
kutlar ve onlara şükranlarımı sunarım. 
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Değerli Konuklar, 

Sözlerimin başında değindiğim gibi, bu akademik yılın içinde 21. yüzyılı 
karşılayacağız. Aslında kapımızı çalan yalnızca yeni bir yüzyıl değil, yeni bir toplum 
düzenidir. Gelişmiş ülkelerin daha şimdiden yaşamaya başladığı bu sanayi ötesi 
oluşum, "bilgi toplumu" ya da "öğrenen toplum" olarak anılmaktadır. 

Ulusal ve evrensel bilgi birikiminin başlıca kaynağı olan üniversitelerin 
değer ve önemlerini, bu yeni toplum düzeninde de artırarak sürdürecekleri açıktır. 
Çağdaş bir üniversitenin yapıtaşı bilgidir ve yaptığı işlerin hemen tümü bilginin elde 
edilmesi, geliştirilmesi, sorgulanması, paylaşılması ve toplumun yararına sunulması 
ile ilgilidir. 

Üniversiteler, bu yeni yüzyılı ve yeni toplum düzenini, bir taraftan 
akademik özgürlüğü ve bilimin atik değerlerini sımsıkı koruyarak; diğer taraftan 
değişen koşulları görerek, değişimlere uyum sağlayarak ve kendilerini yenileyerek 
karşılamalıdırlar. İşte bu anlamda, Ankara Üniversitesi, çağı yakından izleyen ve 
kendisini sürekli yenilemeye çalışan bir üniversitedir, eski ve köklü olduğu kadar 
genç ve dinamiktir. 

Yeni döneme kendimizi hazırlarken yararlandığımız anahtar kelimelerden 
birisi 'diyalog’dur. Toplumun her kesimi ile ve her düzeyde diyalogumuzu 
geliştirmeye büyük önem vermekteyiz. Fildişi kulelerde yaşamayı kabul etmiyoruz. 
Biliyoruz ki, eğitim ve araştırma programlarımızın yaşanan gerçeklere dayalı olması, 
ancak daha geniş diyalog ve işbirliği ile mümkündür. Diyalog aynı zamanda hem 
toplum hizmetlerimizin daha hızlı akmasını sağlamakta hem de üniversitemize yeni 
kaynaklar yaratmamıza katkıda bulunmaktadır. 

Son yıllarda, gerek kamu kuruluşları, gerekse özel sektörle birlikte 
yaptığımız seminer, kurs, proje ve benzeri her türlü ortak düzenlemenin sayısı çok 
artmıştır. 'Akademik birimlerimizin ve öğretim üyelerimizin işbirliği girişimleri, 
tarafımızdan daima desteklenmiştir. Biz, yerel yönetimlerle, sivil toplum 
kuruluşlarıyla, mezunlarımızla, kent halkıyla diyaloga ve birlikteliğe önem verdik, 
kapılarımızı açık tuttuk, bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık. 

Bu anlayışın ürünü olarak, Ankara Üniversitesi'nin akademik birimlerinin 
etrafında, onları kucaklayan, destekleyen ve toplumla aralarında köprü kuran irili 
ufaklı çevre birimlerimiz oluşturulmaya başlanmıştır. Geliştirme Vakfı, vakfa bağlı 
Ankür ve Anki Şirketleri, Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi, Mezunlar Derneği, 
Anküsev Kültür ve Sanat Merkezi, KOSGEB birimi, Bilim ve Teknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ile tüm Araştırma ve Uygulama Merkezleri Ankara 
Üniversitesi'nin periferinde yer alan kuruluşların başlıcalarıdır. Son yıllarda 
kurduğumuz bu kuruluşlara kısa süre içinde, Yayınevi, Sürekli Eğitim Merkezi, 
Ankara Üniversitesi Tiyatrosu ve Sineması, Ilgaz ve Side Üniversite Otelleri, Yıldız 
Kongre Merkezi, Altınçağ Evleri ve diğerleri eklenecektir. 

Küreselleşme olgusu, bilimin evrenselliği ve uluslararası yarışma, 
üniversitelerin ulusal sınırları dışında da diyalog ve işbirliği çabalarına ağırlık 
vermelerini gerekli kılmaktadır. Ankara Üniversitesi; yabancı öğrenci ve öğretim 
üyesi sayılan, ortak eğitim programları ve kredi taşıma olanakları açısından henüz 
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uluslararası niteliklerin uzağındadır. Ancak, dünyanın her yerinden çok sayıda 
yabancı üniversite ve başlıca üniversiteler arası kuruluşlarla ilişkilerimiz hızla 
geliştirmektedir. Bugün çok verimli akademik işbirliği yürüttüğümüz yabancı 
üniversitelerden yedisinin rektörünü ya da temsilcisini aramızda görmekten büyük 
mutluluk ve onur duyuyorum. Biraz sonra "Ankara Üniversitesi Dostu" plaketleri 
vereceğim yabancı dostlarımıza törenimize katılarak bizi onurlandırdıkları için 
huzurunuzda teşekkür ederim. 

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi, yeni yüzyılı, yenilenen bir eğitim-öğretim anlayışıyla 
karşılamak kararındadır. Üniversitemizde öğrenci merkezli çağdaş bir eğitim 
sisteminin hayata geçirilmesi süreci başlatılmıştır. Her şeyden önce, öğrencileri 
isimsiz, anonim bir kitle olarak görmekten vazgeçerek, onları tek tek tanımaya, 
yeteneklerini ve gereksinimlerini bilmeye büyük önem veriyoruz. Bunun için başta 
danışmanları olmak üzere tüm öğretim üyelerimizden, ders saatleri dışında da 
öğrencilerle birlikte olmaya zaman ayırmalarını istiyoruz. 

Öğrencilerin, üniversite yaşamının her alanında sorumluluk taşımaları 
temeldir. Bu, geniş ders seçimi hakkından, araştırma projelerinde görev almalarına; 
programlar arası geçiş olanağından, öğrenci konseyi aracılığıyla temsil yetkisine; 
gönüllü hazırlık sınıflarından, öğrenci değerlendirmesine kadar uzanmaktadır. 
Üniversitemizde daha şimdiden bu doğrultuda önemli mesafe alındığını mutlulukla 
belirtmek istiyorum. 

Öğrencilerimizin bilgi yükünü değil, yaratıcılığını ve sorun çözme 
kapasitelerini geliştirmek, onlara yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme 
yeteneği kazandırmak başlıca amacımızdır. Takım çalışmasına yatkınlıklarını ve 
kendilerini yazılı-sözlü iyi ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeye büyük önem 
veriyoruz. Onların, yaşamdan tat almayı bilmelerini, insanı, doğayı ve yaşamı 
anlamlı kılan her şeyi sevmelerini istiyoruz. Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetimizin 
temel değerlerine bağlılıklarını biliyor, onlara sonsuz güven duyuyoruz. 

Burada, öğrencilerle ilgili yaptığımız her işin kalitesine ve estetik 
güzelliğine özen gösterdiğimizi ve bunun için hiçbir özveriden kaçınmadığımızı 
vurgulamak istiyorum. Onlar daha da güzel sınıflara, yemekhanelere, kantinlere, 
yurtlara, bahçelere layıktırlar. 

 

Değerli Konuklar, 

Bilimsel araştırmanın, bugün olduğu gibi gelecekte de, üniversitelerin 
temel işlevleri arasında olacağına inanıyorum. Her ne kadar, üniversiteler dışındaki 
kamu ve özel araştırma etkinliklerinin gelişeceği ve üniversitenin bilgi üretimindeki 
payının azalacağı şimdiden gözüküyorsa da, araştırma yapmayan ve eğitimini 
araştırmaya dayamayan üniversite, gerçek bir üniversite olamaz. 
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Ancak araştırma alanında bir şeylerin değişmekte olduğu ve değişmesi 
gerektiği açıktır. Artık, toplumun ve bilgi kullanıcılarının istemlerine dayalı 
araştırma anlayışı egemen olmalıdır. Daralan araştırma bütçesi, çok artan araştırma 
maliyetleri ve kamu kaynaklarının kullanımında hesap verme sorumluluğunun 
yaygınlaşması, bu değişimin başlıca nedenleridir. 

Bilinmelidir ki, bilimsel yarışmada bizi istediğimiz düzeye getirmeye 
katkısı olmayan araştırmalara ayıracak paramız yoktur. Kalitesi yetersiz 
araştırmaları elimine etmeden, kaliteli araştırmaya kaynak bulmamız gün geçtikçe 
zorlaşmaktadır. Sanayi ile işbirliğini geliştirmeden, uluslararası araştırma 
fonlarından yararlanmadan, büyük projeler yürütme olanağı sınırlı kalacaktır. 

Zengin ve deneyimli akademik kadrosu ile araştırma alt yapısı açısından 
ülkemizin en önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Ankara Üniversitesi, bilgi 
üretiminde çıtayı yükseltmeye kararlıdır. Üniversitemizin, araştırma kaynaklarını 
geliştirmede son yıllarda gösterdiği başarıların sürdürülmesi ve bilimsel araştırma 
kalitesinin uluslararası normlara taşınması, öncelikli hedefimizdir. Bu çerçevede 
Araştırma Fonu Yönergesi'nde bu yıl içinde yapılan değişikliğin olumlu ürünlerini 
kısa sürede elde etmeye başlayacağımıza inanıyorum. 

 

Değerli Konuklar, 

Üniversite yönetimi olarak, eskiyen kalıpları ve alışkanlıklarımızı aşma 
konusunda köklü düzenlemeler yapmadan yeni yüzyıla hazırlanamayacağımızı 
biliyoruz. Bugüne kadar bazı zor, ama kaçınılmaz kararlar aldık ve uyguladık. 
Akademik kadromuzun büyük çoğunluğundan bu konuda gördüğümüz destek, bize 
güç vermektedir. Ankara Üniversitesi kendisini geliştirme yolunda kararlı tutumunu 
sürdürecek, en zor görülen kararları almaktan ve bunları hızla hayata geçirmekten 
kaçınmayacaktır. 

Bugün üniversitemizde, akademik yaşama başlangıç koşulları dahil her 
düzeyde atama ve yükseltilme başvurulan, belli ilkelere ve performans 
göstergelerine bağlanmıştır. Bir geçiş döneminin gerekli olduğu düşünülerek, çıta, 
şimdilik, olması gerekenin altında tutulmuştur. Bugüne değin bize gelen atama ve 
yükseltilme başvurusu dosyalarının çoğunluğunda, belirlediğimizin çok üstünde 
puanla karşılaştığımızı büyük bir mutlulukla belirtmek istiyorum. 

Üniversite öğretim üyelerinin aylıklarının son derece düşük olması ve bu 
nedenle bilim adamlığının giderek cazibesini yitirmesi, Türkiye'nin acı bir gerçeği 
ve ivedilikle çözmesi gereken bir sorunudur. Ancak bu gerçek, unvana endekslenen 
başarıyı ve performansı görmezden gelen mevcut sistemin, üniversitelerin 
dinamizmini engellediği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu sistem, artık, gelişmiş ülke 
üniversitelerinde bütünüyle terk edilmekte ve sürekli kadro yalnızca az sayıda ve 
başarısını uzun yıllarda kanıtlamış kişiler için mümkün olmaktadır. Kadroların 
büyük bölümü akademik performans göstergelerine dayalı sözleşme statüsündedir. 
Hatta ders ücretine ya da projeye bağlı sözleşmeler genişlemektedir. 
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Türkiye, gerçeklerini unutmadan, öğretim üyelerinin, kendilerini sürekli 
geliştirmeye yöneltmek ve yarışma koşulları yaratmak durumundadır. Akademik 
değerlendirme ve kalite güvenliği sistemleri mutlaka kurulmalıdır. Nesnel ve 
saydam bir "öğretim üyesi yıllık performans değerlendirmesi" hayata geçirilmelidir. 
Üniversitemizde, bu yıl pilot düzeyde başlatılan "öğrenci değerlendirmesi anketi", 
bütüncül bir akademik değerlendirme sisteminin tamamlayıcı bir parçası olacaktır. 
Ülkemizin en değerli ve en saygın bilim adamlarından oluşan bir akademik kadroya 
sahip Ankara Üniversitesi'nin, akademik değerlendirme ve kalite güvenliği 
konusunda Türk üniversiteleri arasında öncü konumda olması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Kaynak yetersizliği, üniversitelerimizin temel sorunudur. Sadece kamu 
kaynaklarına dayanan bir bütçe ile, çağdaş bir üniversite olmanın gerektirdiği 
harcamaların tümünün karşılanma olanağı bulunmadığı açıktır. Bu durumda 
üniversitelerin kendilerine kaynak yaratmaya yoğunlaşmaları ve bu konuda girişimci 
ve akılcı çalışmalar yapmaları kaçınılmazdır. Ancak, devletin desteği ve en azından 
bürokratik engelleri kaldırması sağlanmadan, bu konuda elde edilecek başarılar 
sınırlı olacaktır. 

Devlet üniversitelerinin kaynak kullanımında karşılaştığı sıkıntılar zaman 
zaman kaynak yetersizliği sorununu bile aşacak boyutlara ulaşmaktadır. Aslında 
çözüm; tektir, basittir ve herkes tarafından bilinmektedir. Kamudan aktarılan 
ödenekler dahil üniversitelerin tüm gelirleri, "torba bütçe" halinde oluşmalı ve 
yatırımlar dahil tüm harcamalar, üniversitelerin kendi öncelikleri içinde serbestçe 
yapılmalıdır. Üniversiteler, gelir harcamalarına ilişkin her türlü saydamlığı sağlama 
ve topluma hesap verme sorumluluklarının bilincindedirler. Devletin yapacağı iş, 
üniversite yönetimlerine güvenmektir. Bu güven bizden esirgendiği sürece, Türk 
yüksek öğretimi çağı yakalayamaz. 

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi yönetimi, stratejik planımızda ortaya koyduğumuz 
hedeflere erişmek ve eksiklikleri hızla gidermek için her gün artan bir kararlılık ve 
coşkuyla çalışmaktadır. Üniversitemizde 1999-2000 Akademik Yılı, geçen son 
yıllarda olduğu gibi, belki hepsinden de daha yoğun bir biçimde yeni açılışlar ve 
temel atmalar yılı olacaktır. Bu konuda gündemimizde bulunanların bir kısmını 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Yeni açılan İnformatik Bölümümüzün, İngilizce hazırlık sınıflarımızın ve 
diğer bazı birimlerimizin de içinde yer alacağı Merkez Kampus'taki yeni binamızı 
bir ay sonra açacağız. Bu bina 21.300 m2'lik inşaat alanı ile, üniversitenin sahip 
olduğu en büyük yapılardan birisi olacaktır. Binanın beşinci katı, Ankara 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na geçici ev sahipliği yapacaktır. 
Cumhuriyetimizin kurucularının eseri olan Ankara Üniversitesi'nin, yeni yüzyıla 
Devlet Konservatuarı ile girecek olmasından büyük onur duyuyoruz. 
Konservatuarımıza çağdaş müzik ve sahne sanatları eğitimine uygun bir mekan 
arayışımız ve bu konudaki çalışmalarımız sürmektedir. 
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Bu ay içinde Dikimevi'nde yer alan yeni bir öğrenci evinin açılışını 
yapıyoruz. 210 yatak kapasiteli bu yeni yurdun, olanakları ve yönetim anlayışı ile, 
Milli Piyango Öğrenci Evimiz gibi öğrencilerin ve ailelerinin büyük beğenisini 
toplayacağına inanıyorum. Yıldırım Beyazıt Öğrenci Evi ise bahar yarıyılında 
hizmete girecektir. Dışkapı Kampusu'ndaki bu yurdumuz 300 yatak kapasitelidir. 
Hedefimiz olan "günde 24 saat yaşayan üniversite"nin gerçekleşmesi için yeterli 
yurda sahip olmanın bir ön koşul olduğunu biliyor ve bu konuda çalışmalarımızı 
yoğunlaştırıyoruz. 

Kısa süre içinde, çok önem verdiğimiz bir temel atma törenimiz olacaktır. 
Büyük umutlarla kurduğumuz, dört yıldır büyük özveri ve özenle geliştirdiğimiz 
İlköğretim Okulu ve Lisemiz çok çağdaş yapılara ve çevreye kavuşturulacaktır. 
Gölbaşı Kampusu'nda yükselecek bu iddialı proje, Ankara Üniversitesi'nin 
Türkiye'nin aydınlık geleceğine armağanıdır. 

Ankara Üniversitesi'nin mesleki eğitime verdiği önemin ve değerin bir 
sonucu olarak, tüm meslek okullarımız birbirinden nitelikli programlara ve 
olanaklara sahiptir. Üç gün önce, birinci akademik yılı açılış törenini yaptığımız 
Çankırı Sağlık Yüksek Okulumuzun da mesleki eğitim birimlerimiz arasına katılarak 
gücümüzü artırdığını kıvançla belirtmek isterim. Öte yandan, Kastamonu Meslek 
Yüksek Okulu'nun akademik yılını açarken, Öğrenci Sosyal Tesisi'ni de açacağız. 
Bu güzel ve işlevsel tesis, "mesleki eğitimde kalite" konusundaki duyarlılığımızın, 
öğrencilerimizle ilgili her alanı kapsadığını en iyi biçimde yansıtmaktadır. 

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAUM), analiz 
cihazları, fiziki yapıları ve nitelikli insan gücü olarak 1. aşama hedeflerine erişmiş 
bulunmaktadır. Üniversitemiz araştırma kapasitesinin gelişmesinde büyük katkısı 
olacağını umduğumuz ve üniversite dışına da hizmet vermeye başlayan bu merkezin 
tamamlanan iki binasının açılış töreni, bu yıl içinde yapılacaktır. 

Üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin sosyal yaşamını 
zenginleştirmeye ve spor olanaklarını geliştirmeye yönelik olarak planladığımız 
tesislerimiz bu yıl art arda kapılarını açacaktır. İlk olarak, Mogan Gölü kıyısında 
modern kapalı ve açık alanları olan Sosyal Tesisimiz ile Kayıkhane ve Su Sporları 
Merkezi'ni bu ay içinde açıyoruz. Daha sonra Ilgaz Dağı’nın en değerli yerinde 
kurulu bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açılacaktır. Bu tesiste 166 
kişilik yatak kapasitesi ve 140 kişi alan bir amfi bulunmaktadır. 2000 yılı Nisan 
ayında, Side'de yapımı devam eden Kongre Merkezi'nin açılışı yapılacaktır. Bu 
tesiste ise, tümü deniz manzaralı 68 oda ile 150 kişilik modern bir konferans salonu 
ve toplantı odaları bulunmaktadır. Bütün bu açılışlarımız yanında, üniversitemizin 
Merkez Kampusu'nda, olimpik standartlarda, Kapalı Yüzme Havuzu ve Yan 
Tesislerini de önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz. Bu dev tesislerin, üniversitemize 
yepyeni bir görünüm kazandıracağına ve güç katacağına inanıyorum. 

Üniversitemizin kültür ve sanat alanındaki son atılımlarının yarattığı 
olumlu yankılar hepimize büyük kıvanç vermektedir. Anküsev Kültür ve Sanat 
Evi'nde, açılışından bu yana zevkle izlediğimiz aylık programlar aynı zenginlikte 
sürdürülecektir. Daha büyük kapasiteli yeni bir Kültür ve Kongre Merkezini 
başkente armağan etmek için Oran Yolu-Yıldız'daki arsamızı en iyi biçimde 
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değerlendirme konusundaki çalışmalarımız sürmektedir. Bu arada, İstanbul-
Ortaköy'de yıkılacak halde iken üniversitemize tahsis edilen Andonian Vank 
Manastırı, büyük bir özenle restore edilmektedir. Aynı şekilde Kalecik'te bize tahsis 
edilen tarihi Ankara Evi'ni de restore etmekteyiz. Bu yapıları, tarihlerine ve tahsis 
amaçlarına en uygun bir biçimde kullanılır hale getireceğiz. 

Ankara Üniversitesi'nin kısaca sıraladığım bu çalışmalarında emeği 
geçenlere huzurunuzda teşekkür etmeyi mutlu bir görev sayıyorum. 

 

Değerli Konuklar, 

Bu törenimizde, her yıl olduğu gibi, uzun ve başarılı hizmet yıllarından 
sonra, geçen akademik yıl içinde emekli olan öğretim elemanlarımızı sahneye davet 
edecek, birlikte alkışlayacak ve onur belgelerini sunacağız. Törenimize katılarak 
bizleri onurlandıran hocalarımıza, bilim dünyasına ve üniversitemize yaptıkları 
unutulmaz hizmetleri için şükranlarımı iletir, bundan sonraki yaşantılarında 
mutluluk ve esenlikler dilerim. 

Hocalarımızı uğurladığımız kapılardan, her yıl, yeni öğrencilerimiz girerek 
büyük Ankara Üniversitesi ailesine katılırlar. Bu yıl da; ön lisans, lisans ve 
lisansüstü programlarımıza 10635 öğrenci kaydolmuştur. Yeni öğrencilerimiz bu 
yuvada, öğrenciye dost bir öğrenme iklimi, özgür bir düşünce ve ifade ortamı, 
karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan hoca-öğrenci ilişkileri bulacaklar. Ülkemizin en 
saygın ve köklü üniversitelerinden olan Ankara Üniversitesi'nde öğrenim görmenin 
ayrıcalığını doyasıya yaşamaları dileğiyle yeni öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, 
hepsini sevgiyle kucaklıyorum. 

 

Sayın Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, 

Ankara Üniversitesi'nin 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılını geleceğe umutla 
bakarak açıyor, yeni akademik yılın üniversitemize, ülkemize ve bilim dünyasına 
yararlı olmasını diliyorum. 

Saygıyla. 

. 
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Prof. Dr. NUSRET ARAS 

REKTÖR 

 

 11.11.1944 yılında Ankara’da doğdu  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 
l971 yılında bitirdi. 1971- 1976 yıllarında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel 
Cerrahi ABD Asistanlığı yaptı.: 1976 :yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 
Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 1981 yılında Genel Cerrahi Doçenti ünvanını aldı,, 
1981 -1982: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD Doçenti olarak 
çalıştı.: 1983 - 1991   yılları arasında Ankara Numune Hastanesinde, Cerrahi Klinik 
Şefliği yaptı.  1991 yılında   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi 
ABD’na döndü ve Genel Cerrahi Profesörü oldu. 1991-l995 yılları arasında  Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve İbn-i Sina Hastanesi Genel 
Yöneticiliği yaptı. 1995-1996 yıllarında Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve 
1996-2000 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptı. 
2000 yılından bu yana da  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürmektedir. 
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2000-2001 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

2 Ekim 2000 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, sayın konuklar, değerli çalışma arkadaşlarım, 
sevgili öğrenciler 

 

Ankara Üniversitesi’nin 2000-2001 akademik yılını, Cumhuriyetimizin en 
köklü yüksek öğretim kurumunun rektörü olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
teşrifleriyle açarken sizlerle birlikte olmanın haklı gurur ve heyecanını duyuyorum. 

Mutluyum, çünkü büyük önder Mustafa Kemal’in temellerini attığı; bazı 
fakültelerini bizzat kendisinin kurduğu, bazılarının da kuruluş talimatını verdiği, 
Cumhuriyetimizin çağdaş anlamdaki ilk üniversitesi olma onuruna sahip bu 
Üniversitede O’nun ilkelerini yaşatma ve O’nun gösterdiği hedeflere ulaşma 
sorumluluğunu yüklendim. 

Beni bu onurlu göreve layık gören çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım. 

İnsanlık olarak yeni bir bin yılın eşiğindeyiz ve 2000'li yıllar bütün dünyada 
yeni umutların ve insanlık için insanca bir geleceğin müjdesini veriyor. Dünyada ve 
özellikle gelişmiş ülkelerde teknolojideki atılımların ve bilgi toplumuna geçişin 
sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşanıyor. Bilgi toplumuna geçmek bilgiyi ve 
teknolojiyi üretmek ve bunları insanlığın kullanımına sunmaktır. Bilgi ve teknoloji 
ise çoğunlukla üniversitelerde üretilir. Bu nedenle üniversitelerin bilgi toplumundaki 
konumları eskisine oranla çok daha yükseklerdedir. 

Üzülerek vurgulamak gerekir ki Türkiye’miz henüz bilgi toplumuna geçiş 
sürecinin çok uzağında bulunmaktadır. Türkiye'de maalesef üniversitelerimiz bilgi 
üretme işlevlerinin çok gerisine düşmüş, adeta yalnızca öğretim vermekle yükümlü 
kurumlar konumuna indirgenmişlerdir. Bunda ülkenin eğitim politikalarının, strateji 
yoksunluğunun ve siyasi kaygıların, dolayısıyla da artan öğrenci yükünün 
sorumluluğu büyüktür. Elbette yüksek öğrenim görme isteğinde olan her Türk 
vatandaşının bu hakkına saygı duymak ve ona bu olanağı sağlamak çağdaş devletin 
görevleri arasında yer almaktadır. Ancak popülist politikalar sonucu "her ilde bir 
üniversite" açmak, devletin bu görevini yerine getirdiği anlamına gelmez. Olması 
gereken makro ölçekli insan gücü planlaması yapılmadan, istihdam plan ve 
politikaları geliştirilmeden, eğitim ve öğretim kadroları oluşturulmadan ve yeterli 
kaynak ayrılmadan yeni üniversiteler açmak, sırf öğrenci kontenjanı artacak diye 
vakıf üniversitelerinin açılmasına göz yummak ülkeye ve gençlere hizmet etmek 
demek değildir. Belki çok kısa dönemde yüksek öğretim kurumlarının kapılarına 
yığılan gençlere ve yeni üniversitelerin açıldığı yörelerin halkına hizmet edildiği 
izlenimi verilerek, bunun siyasal başarıya dönüştürülmesi mümkün olabilir. Ancak 
orta ve uzun dönemde sorunlar yumağının büyütülmesi, karmaşıklaştırılması ve 
çözümlerin ertelenmesinden öte bir anlamı yoktur. Üstelik bu konuda yapılması 
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gerekenler öyle bilinmeyen, denenmemiş şeyler de değildir. Dünyanın bütün 
gelişmiş ülkelerinde yüksek öğrenim kurumları çeşitli gruplara ayrılmış ve bu 
soruna çözüm üretilmiştir. Araştırma ağırlıklı yüksek öğretim kurumları yüksek 
lisans ve doktora eğitimine kaydırılmış, öğretim ağırlıklı olanlarda ise kitlesel 
mesleki eğitim ve öğretime geçilmiştir. 

Bunun anlamı araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten ve yoğun parasal 
kaynak tüketen üniversitelerle, yalnızca eğitim veren buna karşılık araştırma 
yapılmadığı için maliyetleri çok daha düşük olan yüksek öğretim kuruluşlarının 
ihtiyaç duydukları kaynakların yeterli bir biçimde tahsis edilebilmesidir. Ancak 
ülkemizde, maalesef, son yıllarda açılan bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde 
yetişmiş eleman ve parasal kaynak bulunmadığından ne araştırmalar, ne de eğitim ve 
öğretim gerektiği gibi yapılamamaktadır. 

Bazen teknoloji transferinin teknoloji üretiminden daha ucuza geldiği bu 
nedenle teknolojiyi üretmek için yapılacak araştırma harcamalarının yerine 
teknolojinin ithal edilebileceği yönünde görüşlerin seslendirildiğine de 
rastlamaktayız, ilk bakışta haklı gibi görünen bu görüş aslında Türkiye'nin uzun 
vadeli çıkarlarının önündeki en önemli engellerden birisidir. Çünkü teknolojinin 
transfer edilmesi durumunda ilelebet sürecek bir bağımlılığın temelleri atılmakta öte 
yandan ödenen bedellerle ithal edilen teknolojiyi üreten ülkedeki araştırmalar 
finanse edilmektedir. 

Yine üzülerek vurgulamak gerekir ki dünyada yaşanan bütün bu 
gelişmelere karşılık, ülkemizde Üniversitelerin ve bilim adamlarının önemi artmak 
yerine azalmış bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda izlenen politikalar nedeniyle 
öğretim üyeliği ve üniversiteler büyük itibar kaybına uğramış, gençler öğretim 
üyeliği sürecinin ilk basamağı olan araştırma görevlisi olma istek ve güdülerini 
yitirmişlerdir. Eskiden bir kadro için onlarca aday yarışırken, artık ilan edilen kadro 
sayısı kadar bile liyakat sahibi aday bulamamaktayız. Bu süreçte öğretim üyelerinin 
ücretleri ile ilgili politikaların olumsuz etkisinin olduğu da unutulmamalıdır. 
Geleneksel olarak belli bir denge ile yürütülmeye çalışılan ücret politikaları, son 
zamanlarda yapılan ayrıcalıklı ücret iyileştirmesi girişimleri sonucunda altüst olmuş 
ve öğretim üyelerinin adeta cezalandırılmakta oldukları izlenimi yaratılmıştır. Bu 
durumu somutlaştırmak adına bir örnek vermek istiyorum. Bugün itibariyle öğretim 
üyeliğinin ilk basamağı olan araştırma görevliliğine yeni başlayan bir kişinin ücret 
olarak eline geçecek olan aylık 250 milyon TL civarındadır. Yalnızca örneği 
tamamlasın diye söyleyeyim, Eylül / 2000 tarihi itibariyle bu kişinin barınmak için 
ödeyeceği kira, semtlere ve evin niteliklerine göre farklılıklar göstermekle birlikte, 
asgari ölçülerde 150-200 milyon TL'yi bulmaktadır. Şimdi size sormak isterim: 
Doktoranızı bitirmenizin bile uzun yıllar alacağı bu meşakkatli mesleğe SİZ 
OLSANIZ GELİR MİSİNİZ? 

Daha önceki yıllarda bu konu çeşitli fırsatlarla ve defalarca dile getirilmiş 
olmasına ve bu yanlış uygulamanın düzeltileceği ümidine karşılık, bugüne kadar 
iyileşme yönünde en ufak bir belirtinin görülmediğini de vurgulamak istiyorum. Bu 
durum karşısındaki suskunluğumuz, asla söz konusu uygulamaları kabullendiğimiz 
biçiminde yorumlanmamalıdır. 



 424 

Yukarıda sıralamaya çalıştığım nedenlerle nitelikli genç eleman bulmanın 
zorluğu yanında, son yıllarda özellikle vakıf üniversitelerinin sayısındaki artışa 
paralel olarak, yetişmiş değerli elemanları üniversitemizde tutma konusunda da ciddi 
sorunlar yaşanmaktadır. Vakıf üniversiteleri her kademede öğretim elemanına birkaç 
misli ile ifade edilecek ücretler ve bunun yanı sıra sağladıkları lojman gibi ücret dışı 
olanak ve kolaylıklarla, kamu üniversitelerindeki, büyük emek ve zaman harcayarak 
yetişmiş insanları çekmekte bir yandan kendilerini bu zahmetli süreçten ve 
maliyetlerden kurtarırken kamu üniversitelerinin içini boşaltmaktadırlar. Gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde korkarım ki çok da uzak olmayan bir gelecekte 
üniversitelerimizde araştırma yapacak, bilim üretecek, teknoloji geliştirecek, hatta 
ders verecek öğretim üyesi bulmakta güçlüklerimiz olacaktır. Yaşanan bu sürece 
direnen ve bu topluma ve ülkeye olan borçlarını kamu üniversitelerinde kalarak 
ödemekte ısrar eden bu arkadaşlarımızın dirençlerinin daha ne kadar süreceği ise, 
doğrusu meçhuldür. 

Bu görüş ve düşüncelerle hükümetin ve TBMM'nin bu konuya en kısa 
zamanda ilgi duyacağına olan inancımızı ve beklentilerimizi, öğretim üyeliğine 
yakışır bir vakar ile sürdürdüğümüzü bir kez daha vurgulamak isterim. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Kaynak yetersizliği, diğer kamu üniversiteleri için olduğu gibi Ankara 
Üniversitesi'nin de en önemli sorunlarındandır. Yalnızca kamu kaynaklarına 
dayanan bir bütçe ile, çağdaş bir üniversite olmanın gerekliliklerini 
yakalayamayacağımız da açıktır. Bu durumda üniversitelerin kendilerine kaynak 
yaratma konusunda yoğunlaşmaları ve bunu sağlayabilmek için de girişimci ve 
akılcı çalışmalar yapmaları kaçınılmazdır. Ancak devletin desteği ve en azından 
bürokratik engelleri kaldırması sağlanmadan bu konuda elde edilecek başarılar 
sınırlı kalmaya mahkumdur. 

Devlet üniversitelerinin kaynak kullanımında karşılaştığı sıkıntılar ve 
sorunlar zaman zaman kaynak yetersizliği sorununu bile aşacak boyutlara 
ulaşmaktadır. Vakıf üniversitelerine paha biçilmez değerdeki kumu arazileri tahsis 
edilirken; öğrencilerden aldıkları yüksek ücretler yanında bütçelerinin yarısına yakın 
bir oranda devlet ödeneği verilirken; ve hepsinden önemlisi vakıf üniversiteleri 
devletten aldıkları da dahil olmak üzere tüm gelirlerini kamunun hiçbir kısıtlayıcı 
yasal ve bürokratik kuralına bağlı olmaksızın diledikleri gibi kullanabilirlerken, aynı 
olanakların devlet üniversitelerinden esirgenmesini anlayamıyor ve 
açıklayamıyorum. Devlet üniversiteleri, bırakınız genel bütçeden sağlanan 
ödeneklerin kullanılmasını, kendi döner sermaye işletmelerinden elde ettikleri 
gelirlerin kullanımında bile son derece önemli sınırlamalarla karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Aslında çözüm basittir ve herkes tarafından bilinmektedir: 
Kamudan aktarılan ödenekler dahil, üniversitelerin tüm gelirleri bir araya getirilerek 
üniversitelerin kendi öncelikleri çerçevesinde serbestçe kullanabilmeleridir. 
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Üniversiteler gelirlerin harcanmasına ilişkin her türlü saydamlığı sağlama 
ve topluma hesap verme sorumluluklarının bilincindedirler. Devletin yapmasını 
beklediğimiz iş, ülkenin geleceği demek olan gençleri emanet ettiği üniversitelere ve 
onların yönetimlerine güvenmesidir. 

Bu güven bizlerden esirgendiği sürece, üniversitelerimizin çağı 
yakalayabilecek atılımları gerçekleştirmeleri beklenmemelidir. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Ankara Üniversitesi 1946 yılında dört fakülte ile kurulmuş, bunu izleyen 
yıllarda hızlı ve sürekli bir gelişim izleyerek bugün 14 fakülte, l devlet konservatuar, 
11 yüksekokul 7 enstitü, 23 araştırma ve uygulama merkezi, rektörlüğe bağlı 4 
bölüm ve Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den oluşan yapısı ile Türkiye'nin en 
köklü ve büyük üniversitelerinden birisidir. Bu eğitim birimlerimizdeki toplam 
öğretim elamanı sayısı 4000'e, öğrenci sayısı 40.000'e yakındır. Üniversitemiz bir 
yandan kendi içinde gelişimini sürdürürken, diğer yandan 1950'lerden sonra açılan 
hemen tüm yüksek öğrenim kurumlarının kurucu kadrolarının yetişmelerine katkıda 
bulunmuştur. Bugün de bu katkısını, cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardaki ruh ve 
şevkle sürdürmektedir. 

Ankara Üniversitesi'nin bilgi ve teknolojik gelişmelere katkısı, her zaman 
evrensel ölçülerde ülkemizin ve insanımızın yüzünü ağartacak biçimde olmuştur. 
Saygın bilimsel atıf kaynaklarında yer alan bilimsel makale ve çalışmalar 
bakımından, Üniversitemiz her zaman ilk sıralarda yer almıştır. Türkiye'nin ve 
dünyanın çeşitli bilimsel kurum, kuruluş ve organlarında Ankara Üniversitesi 
öğretim üyelerinin ödülleri, unutulmaz ve etkili yerleri ve görevleri olagelmiştir. 
Yukarıda sözünü ettiğim sıkıntılara rağmen bilim insanlarımızın başarıları, 
Üniversitemizin, ülkemiz, toplumumuz ve insanlık için öneminin ve büyüklüğünün 
göstergesidir. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklar, 

Şimdiye kadar olduğu gibi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin korunması 
ve gelecek nesillere aktarılması, Üniversitemizin vazgeçilmez ilkesi olmaya devam 
edecek; Mustafa Kemal'in Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençleri demokrat ve laik 
bireyler olarak yetiştirme ülküsünden vazgeçmeyeceğiz. Atatürk ilke ve 
devrimlerine, çağdaş sosyal değerlere, aklın ve bilimin egemenliğine sonuna kadar 
bağlı kalacak; yarının ümidini dünün anlamsız özlemine hakim kılmaya çalışan; 
aklın ve bilimin yerine her türlü dogmayı benimsetmeye uğraşanlarla ödün 
vermeksizin savaşacak; demokratik ve laik cumhuriyet ve onun çağdaş 
kazanımlarını asla terk etmeyeceğiz. 

Bu inançlarla Ankara Üniversitesi, öncü ve güçlü bir kamu üniversitesi 
olma özelliğini sonuna kadar koruyacaktır. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, 

Ankara Üniversitesi'ne sekiz yıl süre ile hizmet veren ve görevi devraldığım 
Sayın Prof. Dr. Günah Akbay ve yardımcıları Prof. Dr. Emin Tekeli, Prof. Dr. Ali 
Erkan Eke, Prof. Dr. Cemal Taluğ'a Üniversitemizi ileri bir konuma getirmeleri 
nedeniyle Şahsına ve Üniversitem adına şükranlarımı sunarım. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ve başarılı hizmet yıllarının ardından, 
geçen yıl içinde emekli olan öğretim üyelerimiz oldu. Birazdan kendilerine olan 
şükran borcumuzun bir ifadesi olarak onur belgelerini ve şiltlerini sunacağız. Törene 
katılarak bizleri onurlandıran değerli hocalarımıza, bilim dünyasına ve 
üniversitemize yaptıkları unutulmaz hizmetleri için şükranlarımızı sunuyor bundan 
sonraki yaşamlarında sağlık ve esenlikler diliyorum. Aynı şekilde  ebediyete  intikal  
eden   hocalarımıza   da Tanrıdan rahmet diliyor, kendilerini saygıyla anıyoruz. 

 

Sevgili Gençler, 

Ne kadar zorlu geçtiğini hepimizin bildiği bir dönemi tamamlayarak 
geldiniz ve şimdi Ankara Üniversitesi'nin birer mensubu olarak burada 
bulunuyorsunuz. Sizlerin başarısı Üniversitemizin ve ulusumuzun mutluluğu 
olacaktır. Sizlerin kişisel geleceğiniz, ülkemizin arzu edilen hedeflere ulaşmasıyla 
yakından ilgili ve iç içedir. Sizleri araştırıcı, yaratıcı, girişimci ve yapıcı bireyler 
olarak yetiştirmek bu üniversitenin temel amacıdır. 

Sizlerin çevrenize ve topluma karşı yüklendiğiniz görev ve sorumlulukların 
bilincinde olduğunuzu bilmek bize kıvanç veriyor. Dürüstlük ve çalışkanlığı, yurt 
sevgisini gerçek erdemler olarak benimsediğinize inanıyor; Atatürk'ün ilke ve 
devrimlerine olan bağlılığınızla gurur duyuyoruz.  

Türkiye Cumhuriyeti'ni, barış ve kardeşlik içinde, üçüncü bin yılda bilgi 
çağına sizler taşıyacaksınız. Sizlere güvenimiz tamdır. 

Bu yuvada, öğrenciye dost bir öğrenme iklimi, özgür bir düşünce ve ifade 
ortamı, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı hoca- öğrenci ilişkileri bulacaksınız. 
Ülkemizin en saygın ve köklü üniversitelerinden olan Ankara Üniversitesi'nde 
öğrenim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanız dileğiyle hepinize hoş geldiniz 
diyor ve sevgi ile kucaklıyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Bu duygu ve düşüncelerle, Ankara Üniversitesi'nin 2000 -2001 eğitim ve 
öğretim yılını geleceğe umutla bakarak açıyor, yeni akademik yılın başarılarla dolu 
geçmesini, üniversitemize, ülkemize ve bilim dünyasına yararlı olmasını diliyor, 
hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 
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2001-2002 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

17 Eylül 2001,  

 

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi'nin 2001-2002 eğitim yılı açılışına hoş geldiniz. 
Ankara Üniversitesi'nin 55. yılını kutladığı bu eğitim yılına, 9500'ü yeni kayıt 
yaptıran olmak üzere, toplam 46.000 lisans ve yüksek lisans öğrencisi ile 
başlamakta. 

Ulu önderimiz yüce Atatürk'ün arzu ve direktifleri ile 55 yıl önce kurulan 
Üniversitemiz yeni öğretim yılına diğer kamu üniversiteleri ve tüm ülkenin 
paylaştığı ağır bir ekonomik krizle birlikte giriyor. 

Bizler elbette ülke gerçeklerini bilen, paylaşan ve Türk toplumunun en ileri 
hedefleri yakalamasını amaçlayan bir düşünceye sahibiz. Ancak bunu sağlamak 
birtakım olanakların zamanında ve yeterli olarak kullanılması ile mümkün olabil-
mektedir. Hepinizin bildiği gibi bu olanaklara maalesef bugün kamu üniversiteleri 
olarak sahip değiliz. 

Geçtiğimiz öğretim yılı içinde başta Sayın Başbakan olmak üzere, bazı 
bakanlar ve diğer üst düzey kamu görevlileri ile üniversitelerimizin önemli 
sorunlarını defalarca görüştük. Bu görüşmelerin ana teması kamu üniversitelerinin 
gelişmesi için koşul olan sistem sorunlarının çözümü ve öğretim elemanlarının mali 
sorunları idi. Bu sorunların çözümü karşılıklı olarak tartışıldı, kabul edilebilir çözüm 
yolları bulundu. Şimdi gözlerimiz bunları gerçekleştirecek çalışmaların 
yapılmasında. Şimdi hamle sırası, ülkenin geleceği için Hükümet ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde. Değerli parlamento üyelerinden Türkiye'nin yüksek öğrenim 
sistemine gereken önemi vermelerini bekliyoruz. Çünkü ülkemizin yeniden 
yapılanmasında en önemli öğe insana yapılan yatırımdır, yani eğitimdir. Eğitim hiç 
kuşku yok ki bir bütündür. Okul öncesi eğitimden yüksek öğrenimin son aşamasına 
kadar bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ancak bununla birlikte, yüksek öğretim tüm 
öğretim kademelerinin yürütücülüğünü üstlenecek olan nitelikli eğitmen kadrolarını 
da yetiştiren en önemli eğitim aşamasını oluşturmaktadır. Okul Öncesi eğitimden, 
ilköğretimden başlayarak her kademedeki eğitimin iyi olması ancak 
yükseköğretimin iyi olması ile gerçekleşebilir. Eğitim sistemimizin ciddi bir reforma 
gereksinimi bulunmaktadır. Yüzbinlerce gencin üniversite kapısına dayandığı, 
bunlardan yalnızca birkaç onbininin eşiği geçmeyi başarabildiği; nitelikli ara eleman 
yetiştirme amacına yönelmiş olması gereken orta dereceli meslek eğitiminin işlevini 
yitirdiği; orta öğretimin onbinlerce öğretmen açığı ile ve yalnızca üniversite girişe 
endekslenmiş olarak yürütüldüğü; üniversiteyi kazanan ve mezun olanların bile 
istihdam edilemediği, son derece yoğun duyumsuzlukların yaşandığı bir eğitim 
sistemi ile 21. Yüzyıl için çizilen hedeflere ulaşılabilmesi mümkün değildir. 
Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemizde bu sorunları çözümleyecek, insanların 
üretime katılmalarını sağlayacak, üniversitelerin araştırma ve bilgiyi üretme 
işlevlerine geri dönmelerini olanaklı kılacak düzenlemelerin acilen yapılması 
kaçınılmazdır. Bilgi toplumunun yakalanabilmesi ancak böyle mümkündür. Bunu 
gerçekleştiremediğimiz takdirde, "ulusal bağımsızlık" kavramının yerini bağımlılık 
alacaktır, ki böyle bir tehlikeyi yaşamamak için bütün yetkilileri kamu 
üniversitelerine sahip çıkmaya çağırıyorum. 
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Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi Cumhuriyetin ilk üniversitesi olmanın verdiği 
sorumlulukla 55. Yılında da tüm kısıtlılıklara rağmen atılımlarına devam etme 
çabası içinde olmuştur. 

Bu yıl içinde, uzun bir süreden beri bölüm bazında yapılan mühendislik 
eğitimi bir fakülte çatısı altında toplanmış ve gururla vurgulamak gerekir ki, Ankara 
Üniversitesi'nin 15. Fakültesi, Mühendislik Fakültesi olmuştur. Bu en genç 
fakültemizin geçmişte yürütülen başarılı çalışmaların arttırılarak sürdürülmesine 
vesile olacağına eminim. 

Diğer taraftan son yılların önemli kavramları ve uygulamaları olan 
"Uzaktan Eğitim" ve "Sürekli Eğitim" çalışmalarını düzenlemek üzere 
Rektörlüğümüze bağlı bir merkez kurulmuştur. 

Ülkemizin Avrupa Topluluğu ile gelişen ilişkilerine paralel olarak Ankara 
Üniversitesi'nin diğer ülkelerdeki üniversitelerle ilişkilerinde niteliksel bir gelişme 
sağlama çabalarımız yoğunlaşmıştır. Sokrates ve Erasmus Programları çerçevesinde 
gerçekleştirilecek akademik işbirliği hazırlık çalışmaları ile akreditasyon hazırlıkları 
hızlı bir biçimde sürdürülmektedir. Bu çalışmaların en somut ve yakın göstergesi 
Fransa'nın Lyon Üniversitesi ile hazırlıkları tamamlanmış bulunan ve Kasım ayı 
içinde imzalanacak bir antlaşma ile yürürlüğe girecek olan ve karşılıklı diploma 
denkliği esasında işbirliğine geçilecektir. 

Ayrıca 3000 öğrencimize hazırlık sınıfı düzeyinde yabancı dil eğitimi 
verecek olan Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kuruluşu gerçekleştirilmiş ve 
inşaatına da başlanmıştır. 

Uzun yıllardan beri İbn-i Sina Hastanesi'ndeki sıkışıklığı giderebilecek 
çözüm olarak düşünülen İdari Blok'un inşaatına da bugün saat 13.00 de 
gerçekleştireceğimiz temel atma töreni ile başlanacaktır. Bunların en kısa zamanda 
bitirilerek hizmete açılmalarını diliyorum. 

Bu yıl içinde Üniversitemizin bilgi işlem altyapısında da önemli atılımlar 
gerçekleştirilmiş, tüm bilim alanlarını kapsayacak biçimde birçok elektronik 
kütüphaneye doğrudan erişim olanağı yaratılmıştır. Üniversitemizin abone olduğu 
elektronik kütüphane ve elektronik veri tabanlarının sayısı ve kapsamı her geçen gün 
daha da ileriye götürülmeye çalışılmaktadır. 

Bu alandaki önemli bir adım da öğretim elemanlarımızın ve 
öğrencilerimizin konutlarından gerçekleştirdikleri internet erişimi sağlanmış 
bulunmaktadır. Daha önce hem abone ücreti hem de Türk Telekom'a ait telefon 
hatları üzerinden pahalı ve zahmetli bir biçimde gerçekleştirilen internet erişimi, çok 
uygun fiyatlarla sağlanacak abonelik sistemi ile ve 822'li hatlarla, yaklaşık olarak 
dört - beş kat daha ucuza gerçekleştirilebilecektir. Hepsinden önemlisi, bu 
aboneliklerde tanımlanacak IP aralıktan ile elektronik kütüphanelere yalnızca 
üniversitemiz omurgası üzerindeki bilgisayarlardan değil, aynı zamanda konutlardan 
da erişmek mümkün olabilecektir. 
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Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi olarak temel amacımız, bundan önce de olduğu gibi, 
gençlerimizi daha iyi yetiştirmek ve çağdaş dünyanın bireyleri haline getirmek 
olacaktır. Tabii ki bunun için gerekli ve yeterli olanakların bir araya getirilmesi 
gerekmektedir. Ancak belki de söz konusu olanaklardan daha önemlisi, hatta 
"olmazsa olmaz" koşulu, çağdaşlığın nasıl yakalanacağı konusundaki tercihlerde 
yatmaktadır. Ankara Üniversitesi'nin tercihi, Ulusumuz için Atatürk'ün çizdiği laik-
demokrat Cumhuriyet yoludur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalı; aksi görüşte 
olanların ve gençlerimizi bu yolun dışına çekmeye çalışanların bugüne kadar başarılı 
olamadıkları unutulmamalıdır. Bundan sonra da benzer girişimler, laik ve demokrat 
Cumhuriyet ideali karşısında başarısızlığa mahkumdur. Bu nedenle gençleri çağdışı 
kalmaya, çağdışı yaşamaya zorlamaktan vazgeçilmelidir. Asıl olan kişilerin hür 
düşünceli olmaları, Tanrı ile aralarına hiç bir şeyin girmesine izin verilmemesidir. 

Gençlerimizin çeşitli dogmaları, tüm yaşamlarının ve inançlarının 
vazgeçilmez başlangıcı haline getirmeye zorlanmaları ve bu konuda ısrarcı olunması 
ise tarafımızdan kabul edilmez bir dayatma olarak değerlendirilmektedir. 

Ankara Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana korunmasını bir görev 
addettiği laik ve demokratik Cumhuriyetin ve O'nun kurucusu ulu önder Atatürk'ün 
ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu ve bu konuya verdiği önemin bir işareti 
olarak bu yıl ki açılış dersini "Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar" konusuna 
ayırmıştır. Biraz sonra hep birlikte bu açılış dersini dinleyeceğiz. 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Son derece zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayıp Ankara Üniversitesinin 
en genç mensupları olarak aramızda bulunuyorsunuz. Bu ayrıcalıklı konumunuzla 
sizlerden beklenen mutlak anlamda başarıya ulaşmanızdır. Sizlerin başarısı aile-
lerinizin, Üniversitemizin ve tüm ulusumuzun gururu ve mutluluğu olacaktır. 
Sizlerin çevrenize ve topluma karşı görev ve yükümlülüklerinizin bilincinde 
olduğunuzu görmek ve bilmek bizlere kıvanç veriyor. Dürüstlük ve çalışkanlığı ve 
yurt sevgisini gerçek erdemler olarak benimsediğinize inanıyor; Atatürk ilke ve 
devrimlerine olan bağlılığınızla gurur duyuyoruz. 

Bu yuvada öğrenciye dost bir öğrenme iklimi, özgür bir düşünce ve ifade 
ortamı, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı hoca - öğrenci ilişkileri bulacaksınız. 
Sizleri araştırıcı, yaratıcı, girişimci ve yapıcı bireyler olarak yetiştirmek bu 
üniversitenin temel amacıdır. Sizlere Ankara Üniversitesi'nde sahip olduğumuz 
olanaklar çerçevesinde her türlü çağdaş eğitim ve sosyal olanakları sağlamaya 
çalışmaktayız. Sizlerin de bu olanakları en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum. 
Buradan söylemek istediğim bir konu da olanaksızlıkları olan öğrencilerimizin 
çekinmeden bizlere ulaşmasıdır. Ülkemizin en saygın ve köklü üniversitelerinden 
olan Ankara Üniversitesi'nde öğrenim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanız 
dileğiyle hepinize aramıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyor ve sevgi ile 
kucaklıyorum. 

 

Değerli Konuklar,  

55 yılda toplam 200 bin'e yaklaşan ve bu ülkenin çağdaşlaşması yönünde 
birer misyoner olarak çalışan mezunlarımızın yetiştirilmesinde her türlü güçlüğü 
göğüsleyerek, fedakarlığa katlanarak onların eğitilmelerini sağlayan öğretim 
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üyelerimizin ve öğretim elemanlarımızın çabaları her türlü övgünün üzerindedir. 
Ülkemizin içinde bulunduğu bu güç dönemde de bu çabalarının aynen ve hatta 
artarak süreceğinden eminim. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Geçen yıl 7000'i aşkın öğrencimiz mezun olmuştur. Bu öğrencilerimize 
başarı dileklerimi bir kez daha iletmek isterim. Yolları açık olsun. 

Geçen yıl yitirdiğimiz Ankara Üniversitelileri, bu vesile ile saygıyla anıyor, 
kendilerine Tanrıdan rahmet diliyorum. 

Son olarak da uzun hizmet yılları sonunda emekliye ayrılan hocalarımız ve 
idari personelimize sağlık ve esenlikler diliyor, çalışma yaşamları boyunca 
Üniversitemizi ve ülkemizi yüceltmek için harcadıkları çabalar için şükranlarımı 
sunuyorum. 

Dileğim, yeni eğitim-öğretim yılının da barış içinde ve başarı ile 
geçmesidir. Bu duygularla yeni eğitim-öğretim yılını açıyorum. 

Katılımlarınız için Siz değerli konuklarımıza teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 
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2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

23 Eylül 2002 

Ankara Üniversitesi yeni bir öğretim yılına bu yıl aramıza katılan 7000 
dolayında yeni öğrencisi ile ümitle başlamaktadır. Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi 
olarak ulu önder ATATÜRK tarafından Anadolu bozkırının içinde Türk gençleri 
için bir umut meşalesi olarak kurulan bu Üniversite aradan geçen 58 yıl içinde iki 
yüz bin gence eğitim vermiş, halen de kırk iki bin gencin okuduğu bir bilim 
yuvasıdır. Aradan geçen bunca yıla karşın Üniversitemiz tüm Türk ve dünya 
üniversiteleri gibi birçok sorunlara sahiptir. Gelişme ile birlikte sorunların olması 
doğaldır. Ancak sorunlara karşın duyarsızlık, çözümlere engel bir neden olarak 
ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda üniversitelerimizin yaşadığı sorun böylesine bir 
sorundur ve çözüm için zaman zaman bir yetkili kurum veya kuruluşun ilgisi de 
sağlanamamaktadır. 

Geçmiş yıllarda benzeri sorunları defalarca dile getirdiğimiz halde durumun 
değişmemiş olması nedeni ile bu yıl ki açılış konuşmamda konuyu değiştirmeye 
karar vermiş olmakla beraber çözümsüz kalan sorunlarımızın takipçisi olarak 
üniversitelerimizin içinde bulunduğu başka bir sorunu açıklamaya çalışacağım. Bu 
sorun üniversitelerdeki kalite sorunu ve sebepleridir. 

Üniversitelerde eğitim kalitesini olumsuz olarak en fazla etkileyen 
etmenler; fiziksel eksiklikler, öğrenci fazlalığı, öğretim elemanı eksikliği, eğitim 
programlarının aksaklıkları, ölçme ve değerlendirmedeki eksiklikler, kurumsal ve 
bireysel performansın değerlendirilememesi, ve başka yüksek öğretim kurumlarına 
aktarılabilir kredi sisteminin olmamasıdır. Üniversitelerimizin kalite sorunları 
hakkında değerlendirmeler yaparken onların kurumsal yükümlülükleri arasında yer 
alan bilimsel araştırma ve topluma hizmet unsurlarını da dikkate almak 
durumundayız. 

Üniversitelerin yapmış olduğu araştırma ve eğitim süreci sonunda topluma 
bir katkısının olması vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmelidir. Üniversitelerin 
bilimsel araştırma hedefleri ve öncelikli alanları bakımından kendi otonomileri 
içinde hareket ederek uygulamalar yapması esas ilke olmalıdır. Ancak bunu 
yaparken ülke ve dünya kalkınma hedefleri ve öncelikli bilimsel araştırma 
alanlarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

Dünya bilimsel araştırma alanlarında öncelikli alanlar olarak 

• Sağlık ve biyoteknoloji 
• Bilgi ve iletişim teknolojileri 
• Yeni malzemeler ve üretim süreçleri 
• Sürdürülebilir kalkınma 
• Doğal kaynaklar ve enerji 
•Demokratik temellerde vatandaşlık ve sosyal gelişme bilinci 

alanları giderek ağırlık kazanmaktadır. Ankara Üniversitesi olarak biz de bu 
konuların tümü ile ilgili çalışmalar sürdürürken biyoteknoloji alanını öncelikli konu 
olarak seçmiş bulunmaktayız. DPT tarafından desteklenen ve 2001 yılı rakamları ile 
29 trilyon TL kaynak kullanımı tahsis edilen biyoteknoloji projemiz başarılı bir 
şekilde devam etmektedir. Ayrıca Döner Sermaye gelirlerinden, kesilen payla oluşan 
Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesi de bu yıl için yaklaşık 12 trilyon liralık bir 
büyüklük oluşturmaktadır. Buna göre, Ankara Üniversitesi bütçesi içinde 
araştırmaya ayrılan pay aşağıda gösterildiği üzere 



 432 

Yıl   Yüzde 
2000  % 5 
2001 . %6 
2002  %15 

geçmiş yıllara göre üç kat artış göstermiştir. Araştırmaya ayrılan 
kaynaklarımızı artırma başarısı gösterirken bilimsel araştırmada öncelikli alanlar 
konusunda duyarlılığımızı korumaya da devam etmeliyiz. 

Bilimsel araştırmaya ve bu amaçla araştırma alt yapısına ayrılan 
kaynakların üniversitelerde kaliteyi artırıcı sonuçları olurken, bu sonuçların ulusal 
üretime katkısının da gözetilmesi gerekmektedir. Ülkemizde uluslararası yayın 
sayısı hızla artarken, üretimde ve hizmette ulusal teknolojinin payı hızla 
düşmektedir. Bu nedenle, bilimsel araştırmaların üniversite-sektörler işbirliği 
bağlamında gelişme göstermesi hedeflerimizden biri olmalıdır. 

Günümüzde, özellikle ülkemizde üniversitelerin öğrencilerine karşı olan 
sorumluluklarının "onların diploma almaları ile sona erdiği" anlayışı hakimdir. 
1970'lerden itibaren ortaya çıkan ve sayıları her gün artan "işsiz mezunlar" tüm 
dünyada üniversite eğitiminde "iş bulabilirlik" sorununun yoğun bir şekilde 
tartışılmaya başlanmasına yol açmıştır. Bu sorun ülkemizde de Üniversite eğitiminin 
amaç ve hedefleri doğrultusunda tartışılması gereken en önemli sorunlardan 
birisidir. Diğer bir deyimle üniversite eğitiminin amaç ve hedefi diploma vermekle 
tamamlanan bir hedef olmamalı, diploma sahibinin topluma işgücü olarak katkısını 
mümkün olabilen en üst düzeye çıkarma amaç ve hedefine de aynı düzeyde önem 
verilmelidir. Böyle bir amaç ve hedef karşısında Üniversiteler (Yüksek Öğretim 
Kurumları) öğrencilerini toplumun ihtiyacına uygun temel bilgi, bilimsel yaklaşım 
ve beceriler ile donatılmış, dalında ve konusunda derinlik ve çeşitli konularda 
zenginlik kazanmış, çağdaş teknolojileri kullanabilen, iletişim becerisi gelişmiş, 
bireysel ve grup halinde çalışabilen ve üretebilen, analiz ve sentez yeteneğine sahip, 
öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı ve üretici olabilen bireyler olarak yetiştirmek 
zorundadırlar. Zaten günümüzde işverenler ve dolayısıyla toplum, öğrenmeyi 
öğrenmiş, bilgisini sürekli geliştiren ve yenileyen, gelişmeye katkıda bulunacak 
şekilde uygulayabilen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenledir ki geleneksel 
eğitimdeki gelecekte kullanmak üzere sürekli bilgi depolamaya yönelik "bilgi 
odaklı" model yerini çağdaş eğitimde öğrenmeyi ve bilgiye erişmeyi öğreten 
düzeyde gelişmeye yardımcı olan "öğrenci odaklı" modele bırakmış durumdadır. 

Çağımızda Ülkemizin gittikçe globalleşen dünyada saygın yer 
edinebilmesinin temel koşulu, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine bağlıdır.   
Yetiştirilen bu insan gücünün istihdam alanı da giderek sadece yerel toplumlar ile 
sınırlı kalmaktan çıkıp, uluslararası alanlara da kaymaktadır. Bu nedenledir ki üyesi 
olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği, yüksek Öğretimde ortak stratejiler geliştirme 
yönünde çok önemli çalışmalar yapmakta ve kararlar almaktadır. Bu çalışmaların 
temelinde Yüksek Öğretim Kurumlarının istihdam edilebilir mezunlar vermesine 
yönelik çeşitli beklentilere cevap verebilmek için kendilerini organize etmeleri ve 
geliştirmeleri bulunmaktadır. Avrupa Birliğine giriş sürecinde ülkemiz de kendisini 
buna hazırlamalıdır. Avrupa Birliğinin bu amaçla sağlamaya çalıştığı önemli 
unsurlardan birisi yüksek öğretimdeki öğrenci, ve öğretim üyesi mobilizasyonunun 
artırılmasıdır. Mobilizasyon kurumların Uluslararası-laştırılmasının bir aracı olarak 
görülmekte ve bireylerin kültürlerarası yeterliliklerini ve iletişimlerini arttırmayı 
amaçlamaktadır. Bununla birlikte mobilitenin çeşitli engeller nedeniyle istenilen 
ölçüde artabilmesi kurumlar arasındaki engelleyici farklılıkların azaltılması ile 
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mümkün olabilmektedir. Bunlar eğitimde ve değerlendirmede farklı sistemlerin 
uygulanışı, birbirine uymayan eğitim takvimlemeleri, birbirinden farklı 
kredilendirmeler ve farklı derecelendirmeler olarak sayılabilir. Bunları ortadan 
kaldırabilmek için yapısal düzenlemeler, birbirine uyumlu nitelikler kazandırmaya 
yönelik eğitim-öğretim içerikleri, aktarılabilir kredilendirmeler ve bunun 
gereksinimi olarak birbirleri ile uyumlu ölçme ve değerlendirme sistemleri 
oluşturması önerilmekte ve özendirilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında Üniversitelerimiz bir yandan eğitim-öğretim 
programlarının kalitesini yükseltme ve uluslararası geçerliliğini sağlayacak 
düzenlemeleri yaparken, diğer yandan mezunlarına kazandırdığı bilgi, beceri ve 
tutumun güvenilir ve geçerli yöntemler ile ölçülmüş olduğu güvencesini de vermek 
zorundadır. Bunun için de üniversitemizin tüm birimlerinde ölçme ve değerlendirme 
sistemlerinin akademik başarı gelişmesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ilkelerine 
göre yapılandırılması gerekmektedir. Bu amaçla ölçme ve değerlendirmeler, 
belirlenen amaca uygunluk, devamlılık, kapsamlılık, ölçme aracı çeşitliliği, öğrenci-
eğitici işbirliği, amaca uygun planlama zorunluluğu, bireysel farklılıkları ortaya 
çıkarılabilecek yöntemlerin uygulanışı gibi ilkeler doğrultusunda düzenlenmeli ve 
"not'un tek taraflı bir silah gibi kullanılmasına olanak vermeyecek iyileştirmeler 
yapılmalıdır. Bu nedenle Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim sürecinde 
yaptıkları tüm ölçme ve değerlendirmelerin geçerlilik ve güvenilirliklerini gözden 
geçirmesi gerekli görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilere öncelikle kazandırılması 
amaçlanan hedef, bilgi, beceri ve tutumlar belirlenmeli, bunun kazandırılması için 
etkili bir eğitim-öğretim stratejisi belirleme amacı ile öğrencilerin ön 
değerlendirilmesi yapılmalı, süreç devam ederken gösterilen gelişmeleri ölçme 
amacı ile ara değerlendirmeler ve süreç sonunda amaca ulaşılıp, ulaşılmadığını 
belirlemeye yönelik son değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Üniversitelerde öğrencilerin akademik başarılarının gelişiminin etkin bir 
şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 
uygun olması ile doğrudan ilişkilidir. Buna ilaveten uygun eğitim-öğretim ortamının 
sağlanması eğitim araç ve gereçlerinin temini, eğitim programlarının öğrenciye 
kendi kendine öğrenme olanağını da sağlayacak şekilde düzenlenmesi gibi idari 
sorumluluklar yanında, eğiticilerin performansları da akademik başarıyı etkiler. Bu 
nedenle ölçme ve değerlendirme taraflardan sadece birinin görevi ve sorumluluğu 
değildir. Eğiticilerin de öğrenim amaç ve hedeflerine ulaşmadaki katkı ve 
performansları çeşitli geri bildirim yöntemleri ile değerlendirilmeli ve gerektiğinde 
bunları iyileştirici tedbirler alınmalıdır. 

Farklı yüksek öğretim kurumlarının programlarının ve bu programlardaki 
başarılan   ölçme ve değerlendirme sistemlerinin birbirleri ile uyumluluğu doğal 
olarak birbirlerini karşılıklı tanıma ve kabul şartlarını oluşturacaktır. Bunun 
sonuçlarından en önemlisi de öğrencilerin eğitimlerine belli bir dönemden sonra 
farklı kurumlarda devam edebilmesi ve önceki eğitim kurumunda aldığı kredilerini 
yeni kuruma aktarabilmesi olanağı vermesidir. Böyle bir olanağın gerçekleşmesi 
öğrencilerin benzer içerikli programlarda benzer zaman harcayarak benzer 
kazanımlar elde etmesi ve bunların benzer ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile 
belirlenmiş olması ile mümkün olacaktır. Bu amacın gerçekleşmesine yönelik olarak 
Avrupa Birliği, Avrupa Kredi Transfer Sistemi adı altında bir sistem geliştirmiş 
bulunmaktadır. Üniversitemiz ve Türkiye'deki diğer üniversitelerin birimleri eğitim-
öğretim planlarını yaparken bu sistem dışında kalmayacak şekilde davranmak 
durumundadır. Burada amaçlanan eğitimlerin birbirleri ile tıpatıp aynı olması değil, 
birbirlerine eşdeğer olması, eğitimin tüm sürecini kapsaması, birbirlerine 
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dönüştürülebilir kredilerden oluşmasıdır. Bu aşamada olmak üzere ilk kez bu yıl 
Üniversitelerarası Kurul tıp fakültelerinde uygulanacak bir Çekirdek Eğitim 
Programını kabul etmiştir. Bu ve benzeri yaklaşımlar gençlerimizin ellerinde zaman 
zaman boş sayılabilecek diplomalarla değil dünya ülkelerince kabul edilebilecek bir 
belge ile iş sahibi olmalarını sağlayabilir. 

Doğaldır ki, kurumların birbirlerini karşılıklı olarak tanımaları ve eşdeğer 
kabul etmeleri, bunların ortak standartlara erişmiş olmaları ile mümkün olacaktır. Bu 
standartlara erişildiğinin kanıtı da akreditasyon ile mümkündür. Akreditasyon bir 
program veya kurumun kalitesinin önceden belirlenmiş bir standartta olduğunun 
incelenerek saptandığı yönünde resmi, yayınlanmış bir bildirimdir. Böyle bir 
bildirimin ortaya çıkabilmesi için Üniversitemizin kurumlarının ve programlarının 
sınırlarımızı aşması bilinci ile standartlarını oluşturma ve yükseltme çabası içinde 
olmalı kurumsal otonomilerini kaybetmeksizin dışarıda kabul edilme dengelerini 
korumalı ve farklı düzeylerde (kurs düzeyinden-program düzeyine ulusal düzeyden-
uluslararası düzeye) akredite edilebilmeye hazır hale gelmelidir. 

Ankara Üniversitesi olarak 2002-2003 eğitim yılında biraz önce belirttiğim 
sorunların çözümü konusunda çalışma kararını almış bulunmaktayız. Hedefimiz 
üniversitemizdeki eğitimi tümüyle çağdaşlaştırmaktır. 15 fakültemiz ve 13 yüksek 
okulumuzdaki eğitim programları yakın gelecekte ulusça girmeyi hedeflediğimiz 
Avrupa Birliği normlarına ulaştırılmaya çalışılacak ve akademik kurullarda 
hazırlanan yeni programlar Senatomuzca irdelenerek düzenlenecektir. Ülkemizdeki 
diğer kamu üniversitelerinin de bu yönde çalışmaları olduğu bilinmektedir. Bu 
Tanzimat’tan beri ülkemizin batıya yönelişinin, batılılaşmanın bir gereği olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin bu batılılaşma hareketi Yüce ATATÜRK'ün çizdiği 
laik, demokrat ve cumhuriyetçi çizgide, tüm aydın vatandaşlar ve gençliğin istediği 
doğrultuda devam edecektir. 

Bir genel seçim arifesinde olan ülkemizde değerli politikacılarımızın 
ülkemizin çağdaşlığa yönelmiş bu gidişini duraksatmaya ve sevgili öğrencilerimizin 
kafalarında kargaşaya yaratacak nitelikte, ya da mevcut öğrenim barışını sıkıntıya 
sokacak söylemlerden kaçınmalarını istemek sanırım büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle kılık kıyafet konusunun sıklıkla bir demokratik hak gibi gösterilerek konu 
edilmesi de mevcut yasal düzenleme karşısında tamamen imkansız olmasına karşın 
halen devam eden bir söylemdir. Siyaset ve Ülke yönetiminden sorumlu her düzeye 
bilimsellik bilinci ve kültürünün aktarılması ve hukukun üstünlüğünü kabul eden 
yaklaşım zannederim her sorunu çözebilecek bir anahtar olacaktır. 

Değerli öğrencilerimiz, sizlerin eğitimini en iyi koşullarda tamamlayarak 
yararlı bireyler olarak hayata atılmanız ve başarınız bizlerin de başarısı ve gururu 
olacaktır. Bu nedenle sizlere elimizdeki olanaklar ölçüsünde en iyi koşulları 
hazırlayacağımızdan kuşkunuz olmamasını dilerim. Bu imkanların devletimizin 
içinde bulunduğu sıkıntı ile sınırlı olduğunu da unutmamamızı dilerim. 

Sözlerime son vermeden üniversitemizin bu güne gelmesinde emeği olan 
tüm yöneticilerimiz, öğretim elemanları ve idari personelimizi saygı ile selamlar, 
başarılı çalışmalarının yeni nesillere örnek olmasını dilerim. 

Yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere Ankara 
Üniversitesi ve ülkemiz için başarılı olmasını diler hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunarım. 
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2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

29 Eylül 2003 
 

Saygıdeğer Konuklar, 

Ankara Üniversitesi’nin 2003 - 2004 yılı açılış törenine hoş geldiniz. Yeni 
öğretim yılının açılışı nedeniyle aramızda bulunduğunuz ve bizleri onurlandırdığınız 
için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Ankara Üniversitesi bu yıl 58. öğretim yılına başlamaktadır. Kurulduğu 
1946 yılından bu yana, Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olarak kendisine tanınan 
imkanların üstünde bir gayret ile eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında 
çalışmalarını ortaya koymuş, değerli katkılarda bulunmuştur. Tüm bu çabaların 
kökleri aslında 1946’dan da öncesine, 1925 yılında kurulan Hukuk Fakültemize 
kadar uzanmaktadır. Bu süreçte özverili çalışmalarıyla Ankara Üniversitesini 
yücelten rektör, dekan, ve tüm öğretim elemanlarına  şükran borçluyuz.  Bütün bu 
uğraşlar, emekler ve özveriler bir “Cumhuriyet Üniversitesi” oluşturmak için 
yapılmıştır. Bugün Ankara Üniversitesi’ne baktığımızda bütün bu çabaların boşa 
çıkmadığını ve bir Cumhuriyet Üniversitesi geleneğinin oluştuğunu görebiliyoruz. 
Ankara Üniversitesi bu süreçte yalnız kendisini geliştirmekle kalmamış, bu geleneği 
Türkiye’nin gerek akademik ve gerekse yönetsel yapısının temel taşlarını oluşturan 
birçok kuruma da aktarmıştır. Üniversitemizin kurulduğu günden bugüne kadar 
sayısız başarıları, son yıllarda gösterdiğimiz büyük projelerde ilerleyişimiz ve 
uluslararası  açılımlarımızla daha da pekişmiştir. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, 
Ankara Üniversitesi 2003 yılında Avrupa Birliği araştırma alanı 6. çerçeve 
programında projeleri olan ve Erasmus-Sokrates programında aktif olarak yer alan 
bir üniversitedir. Öte yandan, Üniversitemizin kendi yarattığı kaynaklar ve ulusal 
yatırım programlarında dikkat çeken büyüklüklerdeki ileri teknolojik araştırma 
bütçeleri ile temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalara verdiği  destek hızla 
büyümüştür. Bilimsel ve ileri teknolojik araştırmalara Üniversitemizin sağladığı 
destek 2003 yılında, 2000 yılına göre 23 kat artmış, sadece geçtiğimiz öğretim yılı 
içinde 176 “Bilimsel Araştırma Projesi”için kendi oluşturduğumuz kaynaklardan 12 
trilyon TL tutarında  destek sağlanmış, bunların sonucu olarak  önemli bilimsel 
dergilerdeki yayın sayımız ise son üç yılda % 70 artış göstermiştir. Bundan sonraki 
hedeflerimiz arasında, üniversite-sanayi işbirliğinde somut ve ürüne yönelik 
çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca, evrensel niteliği ve akredite programlar yapısı ile 
Ankara Üniversitesini bir dünya üniversitesi konumunda tutmak akademik 
misyonumuzun esas unsurudur. Ankara Üniversitesi olarak başarıyla yerine 
getirdiğimiz bu görevler nedeniyle gururluyuz ve geleceğe güvenle bakmak 
istiyoruz.  

Ancak içinde bulunduğumuz dönem ve yaşananlar bizleri gelecek 
konusunda iyimser olmaktan alıkoymaktadır. Çünkü her geçen gün sıkıntı yaratan 
konular büyümekte ve bugüne kadar hiç yaşamadığımız boyutlara ulaşmaktadır. 

Üniversitelerimizde sürekli bir sıkıntı konusu durumuna gelen kaynak ve 
eleman yetersizliği bu yıl görülmemiş ölçüde artmıştır. Bundan üç yıl önce,                
2000-2001 eğitim öğretim yılını açış konuşmamda, kaynak yetersizliğinin, diğer 
kamu üniversiteleri için olduğu gibi, Ankara Üniversitesi’nin de en önemli 
sorunlarından biri olduğunu vurgulamış; yalnızca kamu kaynaklarına dayanan bir 
bütçe ile, çağdaş bir üniversite olmanın gerekliliklerini yakalayamayacağımızı 
belirtmiş; bu durumda üniversitelerin kendilerine kaynak yaratma konusunda 
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yoğunlaşmaları ve bunu sağlayabilmek için de girişimci ve akılcı çalışmalar 
yapmalarının  gerekliliğine değinmiş; bu konuda devletten destek olmasını ve en 
azından bürokratik engelleri kaldırmasını talep etmiştim. Aradan geçen üç yıllık 
sürede bu taleplerin yerine getirilmesi şöyle dursun, siyasal iktidarlar, üniversitelerin 
kendi kendilerine yarattıkları kaynağa bile göz dikmiş isteyerek ya da istemeyerek 
üniversitelerin elini kolunu bağlamışlardır. Bu cümleden olmak üzere 
üniversitemizin Side Eğitim ve  Araştırma – Uygulama tesisleri ile Ankara 
Elmadağ’da bulunan spor ve rekreasyon tesislerimiz Maliye Bakanlığı tarafından 
üniversitemiz ile hiçbir görüşme yapılmadan satışa çıkarılmıştır. Sadece Side 
tesislerimizde yılda 2000 kadar öğrencinin uygulama çalışmaları yaptığı düşünülürse  
durumun ne kadar vahim olduğu açıktır. Diğer taraftan Yabancı Diller Yüksek 
Okulu olarak kullanılmak üzere 2002 yılı kasım ayında Ankara Üniversitesine 57 
Hükümet tarafından tahsisi yapılan Türkiye Zirai Donatım Kurumunun Ankara’da 
bulunan Genel Müdürlük Tesisleri her türlü yasal işlem tamamlandığı halde 
üniversitemize devir edilmemektedir. 

Bundan üç yıl önce Devlet üniversitelerinin kaynak kullanımında 
karşılaştığı sıkıntılar ve sorunlar zaman zaman kaynak yetersizliği sorununu bile 
aşacak boyutlara ulaşmaktaydı. Vakıf üniversitelerine paha biçilmez değerdeki kamu 
arazileri tahsis edilirken; öğrencilerden aldıkları yüksek ücretler yanında 
bütçelerinin yarısına yakın bir oranda devlet ödeneği verilirken; ve hepsinden 
önemlisi vakıf üniversiteleri devletten aldıkları da dahil olmak üzere tüm gelirlerini 
kamunun hiçbir kısıtlayıcı yasal ve bürokratik kuralına bağlı olmaksızın diledikleri 
gibi kullanabilirlerken, aynı olanakların devlet üniversitelerinden esirgenmesini 
anlayamıyor ve açıklayamıyoruz diye serzenişte bulunmuştum. Bugün bütün bu 
kısıtlamalar artarak sürdüğü gibi yeni kısıtlamalar da eklenmiştir. 

Yine üzülerek vurgulamak gerekir ki dünyada yaşanan bütün  gelişmelere 
karşılık, ülkemizde üniversitelerin ve bilim adamlarının önemi artmak yerine 
azalmış bulunmaktadır. Her geçen gün de durum daha kötüye gitmektedir. Bundan 
üç yıl önce, özellikle son yıllarda izlenen politikalar nedeniyle öğretim üyeliği ve 
üniversitelerin büyük itibar kaybına uğradığını, gençlerin öğretim üyeliği sürecinin 
ilk basamağı olan araştırma görevlisi olma istek ve güdülerini yitirdiklerini 
belirtmiş, eskiden bir kadro için onlarca aday yarışırken, artık ilan edilen kadro 
sayısı kadar bile liyakat sahibi aday bulamamaktayız diyerek şikayette 
bulunmuştum. Son bir yıldır değil liyakat sahibi adaylar bulmak, kendi araştırma 
görevlisi, öğretim görevlisi ve uzman kadrolarımızı bile ilan edemez, aynı şekilde 
idari personel alamaz duruma düşürülmüş bulunuyoruz. Bu gelişmelerin  sebepleri 
anlaşılamazken yardımcı doçent atamaları da Başbakanlık iznine bağlanmıştır.  

Bütün bu gelişmeler üniversitelerimizde siyasallaşma kuşkusunun “tam 
siyasallaşma” ya dönüştüğünü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Üniversitelerde 
hükümetlerden izin alınarak gerçekleştirilen her türlü idari işlem ve atamalar 
siyasallaşma anlamına gelmektedir. Bu ise üniversite özerkliğinin ortadan kalkması 
demektir.  

 

Değerli Konuklar, 

Üzüntü ile ifade etmeliyim ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 
yasa taslağı Üniversite özerkliğine büyük bir darbe vurmakta ve yukarıda da 
belirttiğim gibi siyasallaşmayı getirmektedir. Bu nedenle burada bu yasa taslağı ile 
ilgili görüşlerimi  kısaca ifade edeceğim. 
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Burada hemen belirtmeliyim ki ülkemiz yükseköğretim sisteminin yeni bir 
düzenlemeye ihtiyacı vardır. Ancak bu yasa taslağı hemen hiç bir yenilik 
getirmediği gibi, müdahaleci, ve demokratik olmadığı için  eleştirilen ve 
değiştirilmek istenen 2547 sayılı yasaya göre daha merkeziyetçi, ve siyasallaşmaya 
zemin hazırlayan bir yapıdadır. Bu duruma verilebilecek örneklerden biri, 
Yükseköğretim Kurulu’nun oluşumudur. Daha önce Cumhurbaşkanı’nca bu kurula 
yedi üye atanırken bu sayı ikiye indirilmiş, hükümet tarafından atanan üye sayısı ise 
sekize çıkarılarak, Kurul tamamen siyasi erkin etki ve denetimi altına alınmıştır.  

Akademik unvanların merkezi olarak kazanılmaya başlanması da üniversite 
özerkliğine aykırıdır. Araştırma görevlileri ile öğretim görevlilerinin seçiminin 
merkezi sınavla yapılması kabul edilemez bir husustur. Bundan da vahim olan 
yardımcı doçentliğe yapılacak atamaların da merkezi sınavla yapılması ve yardımcı 
doçentlik kadrolarının devamlı nitelikte olmasıdır. Devamlı nitelikteki kadro 
yardımcı doçentlerin bilimsel üretkenliklerini azaltma riski taşımaktadır. 

Doçentlik ve profesörlüğe yükseltme ve atamada  da aynı riskin söz konusu 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Diğer taraftan yurt dışında yetiştirilmeleri düşünülen araştırma 
görevlilerinin çalışma alanları ve sayıları hakkında da son kararın Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ait olması, üniversite özerkliği bakımından kabul edilemez bir 
durumdur. 

Ayrı Bir konu da disiplin işleriyle ilgili sorunlardır. Yönetmelik hükmü 
olması gereken konular, hiç gereği olmadığı halde yasa taslağı içine alınmıştır. 
Bunlardan biri de Yükseköğretim Kurumlarında yürürlükteki mevzuata aykırı 
olmamak kaydı ile kılık-kıyafetin serbest bırakıldığı 84. maddedir. Bu konu önceki 
yıllarda da aynı şekilde bir yasa hükmü haline getirilmeye çalışılmış ancak Danıştay, 
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları nedeniyle uygulanamamıştı. Bu durum 
gayet iyi bilindiği halde yeniden ve ısrarla taslakta yer alması iyi niyetle 
açıklanamaz. Zaten taslaktaki bu eğilim, disiplin cezalarının sayıldığı dokuzuncu 
bölümde kılık-kıyafet ile ilgili hükümlere aykırı davranmaya sadece “uyarı” 
cezasının verilebileceğinin belirtilmesi ile kuvvetlendirilmektedir. 

Bu konuda toplumsal bir oydaşma sağlanmış ve kamusal alanlarda 
“çağdaş” kıyafette bulunulması benimsenmişken, konunun yeniden alevlendirilmeye 
çalışılması anlaşılamamaktadır. Bu “türban severlik” yerine öğrencilerin yasal 
düzenlemelere uyumunu teşvik etmek zannederim daha uygun olur. 

Rektör ve dekanların yetkisiz, inisiyatifsiz kılınarak sadece kurulların 
kararlarını uygulayan birer makam olarak tanımlanması ve yalnızca bir dönem için 
seçilebilmeleri de üniversite ya da fakültelerin atılım programlarının uygulamaya 
konulması konusunda motivasyon eksikliğine neden olacaktır. Bütün bunlar Türk 
Üniversitelerinin gelişmesini engelleyecek ve kaos yaratacak hükümlerdir. 

Benzer uygulamalar ilk ve orta öğretim yönetmeliklerinde yapılan 
düzenlemelerle de dikkati çekmektedir. Örneğin, MEB’nın ilköğretim kurumları 
yönetmeliğinde yapmış olduğu değişiklikler düşündürücüdür. Okul yönetimlerinin 
çocuğun devamını sağlamakla yükümlü olmasına karşın bu hüküm değiştirilerek 
“herhangi nedenle okula devam edemeyen çocuklar” ifadesinin eklenmesi zorunlu 
eğitimin kesintisiz olması ilkesini zedelemekte ve bu boşluğun nasıl ve kimler 
tarafından doldurulacağı hakkında kuşkular doğurmaktadır. Diğer taraftan yüksek 
öğrenim, ilk ve orta öğrenim kurumlarına ait binaların bakımı ve ısınma ve 
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aydınlatma, temizlik gibi sorunları çözülemezken 10 000 öğrencinin özel okullarda 
öğrenci başına 3500 dolar ücretle okutulmasının  anlaşılması da mümkün 
olmamaktadır. Eğer bu ve benzeri kaynaklar varsa bunlar varolan kamu okulları ve 
eğitimin iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. 

 

Değerli  Konuklar, 

Cumhuriyet ve Cumhuriyetin temel ilkeleri konusunda son derece hassas 
olan bir üniversite olarak bütün bu yaşananlar karşısında kayıtsız kalmadık ve 
bundan sonra da kesinlikle kayıtsız kalmayacağız. Bu konudaki mücadelemizin 
kamuoyu tarafından çok net bir biçimde algılanmasının kaçınılmaz olduğunu da 
biliyoruz. Ankara Üniversitesi hiçbir zaman çatışmadan yana olmamıştır. Bu 
nedenle, siyasal iktidarın yükseköğretimin yeniden yapılandırılması iddiası ile 
başlattığı süreçte Üniversitemiz dialoga dayalı, katılımcı bir tavır sergileyerek 
katkıda bulunmaya çalışmıştır. Bunun temel gerekçesi, Ankara Üniversitesinin Türk 
eğitim sisteminin, özellikle Yükseköğretim sisteminin çağın gereklerine uygun bir 
biçimde geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda görüşlerinin ve 
hazırlıklarının bulunmasıdır. Uzun yıllardan beri bu görüş ve hazırlıklarımız çeşitli 
vesilelerle kamuoyu ile paylaşılmıştır. Dolayısıyla siyasal iktidarın girişimlerinin 
başından itibaren Ankara Üniversitesi Senatosu, bu yaklaşımın doğal bir uzantısı 
olarak yeni düzenlemelere yol göstererek, ışık tutacak kapsamlı bir öneriyi, Ankara 
Üniversitesinin misyon ve toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak, siyasi 
iktidara ve kamuoyuna iletmiştir. Bununla da yetinmeyerek konuya taraf olan her 
kurum ve kuruluşla diyalog içinde bulunulmuş ve yapıcı bir tutum sergilenmeye 
çalışılmıştır. Asıl niyetin üniversitelerin yeniden yapılandırılması olmayıp, 
üniversitelerin siyasallaştırılması, özerkliğin kaldırılarak doğrudan iktidarın 
güdümüne sokulması ve sonuç olarak  bir tür cezalandırma ve zaptı rapt altına alma 
olduğu açıkça ortaya çıktıktan sonra bile, yapıcı tavrımızı sürdürmeyi topluma karşı 
bir görev kabul ediyoruz. Bir toplumun geleceği demek olan çağdaş üniversiter 
yapıyı oluşturmak, geliştirmek  ve korumak görevi doğrudan üniversitelere 
düşmektedir. Ankara Üniversitesi bu görevi yerine getirirken bilimin evrensel 
ilkelerinden,  demokratik ve laik cumhuriyetten başka hiçbir güç ya da odaktan 
medet ummamıştır. Bu mücadelenin üniversitelerin mücadelesi olduğunun 
bilincindeyiz. Şu nokta herkes tarafından bütün açıklığı ile bilinmelidir ki, Ankara 
Üniversitesi’nin yapıcı tavrının geriye çekilebilir en son çizgisi, bilimin evrensel 
gereklilikleri ile demokratik ve laik cumhuriyet ilkeleri ve kazanımlarıdır. Bunlardan 
ödün verilmesi asla düşünülemez. Bunu hayal edenlere söylenebilecek tek şey 
Üniversitelerin  gücünün asla hafife alınmamasıdır.  

  

Değerli Konuklar, 

Ankara Üniversitesi, üniversitelerin karşı karşıya kaldığı siyasal 
dayatmalara karşın topluma karşı taşıdığı sorumluluk nedeni ile, yeni öğretim yılına, 
buruk ama bütün bu gelişmelere karşın şevkle başlamaktadır. Çünkü Ankara 
Üniversitesi Cumhuriyetle birlikte topluma önderlik eden ona yol gösteren bir 
kurum olmuştur. Bundan sonra da koşullar her ne olursa olsun bu işlevinden 
vazgeçmeyecektir. 

Üniversitemizi geliştirme ve çağdaşlaştırma çabalarından olmak üzere, bu 
yıl yeni açılan Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz, Üniversitemize güç katacaktır. 
Diğer fakülte ve yüksekokullarımız da eğitimlerine aynı güç ile başlayacaklardır.  
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Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin stüdyo ve diğer 
donanımları, Bilimsel Araştırma Projeleri eski adıyla Araştırma fonumuzun 
kaynaklarından sağlanan 700 milyarı aşkın yatırımla kurulmuş ve faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. Daha da önemlisi Ankara Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim 
programlarını gerçekleştirebilmek için  hazırlanan özgün yazılımımız da  
tamamlanmıştır. Uzaktan Eğitim Merkezimiz uyguladığı ilk projede ortaya koyduğu 
gerçek anlamda uzaktan eğitim çözümleriyle, yalnızca Türkiye’de değil, dünyada 
öncü bir konuma gelmeye adaydır.  

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bu yıl Üniversitemize 7000’i aşkın lisans ve 3000’e yakın  lisans üstü  yeni 
öğrenci kabul edildi. Bu öğrencilerimizle birlikte tüm öğrencilerimizi 
imkanlarımızın elverdiği en iyi koşullarda eğitme çabasında olacağız. 

Tüm öğrencilerimize hatırlatmak isterim ki, Atatürk İlkeleri ve laik ve 
demokratik Cumhuriyetin esaslarına bağlılık, Ankara Üniversitelilerin vazgeçilmez 
ilkeleri olmuştur. Sizlerin de bu esaslara göre yetiştiğinize inanıyor, bu çağdaş 
düşünceleri Ankara Üniversitesi’nde pekiştireceğinize ve geliştireceğinize 
güveniyorum.  

 

Değerli konuklar, 

Artık neredeyse yakınma ve şikayet etmenin gelenekselleştiği eğitim ve 
öğretim yılı açış konuşmalarının bir yenisini de 2003 – 2004 eğitim ve öğretim yılı 
başında yapmış bulunuyorum. Dileğim, bundan sonraki açılışlarda gerçekleştirilen 
atılımların ve geleceğe yönelik projelerin dile getirildiği, gelecek endişesinin söz 
konusu olmadığı konuşmaların yapılmasını mümkün kılacak ortam ve koşulların 
zaman yitirilmeden oluşturulmasıdır. Bu yönde gerçekleştirilecek çalışmalara yön 
vermesi, gelişmemize ışık tutması, üniversitemizin belleği işlevini yerine getirmesi 
ve örnek oluşturması bakımından, daha önceki dönemlerde görev yapmış olan 15 
rektörümüzün, Ankara Üniversitesi’nin akademik açılış törenlerinde yapmış 
oldukları konuşmaları bir kitap olarak derledik ve sizlere sunacağız. Bu değerli 
çalışmayı titiz bir çaba ile ortaya koyan arkadaşımız DTCF öğretim üyesi ve 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Doğan Atılgan’a 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu yönde çaba gösterecek ve çalışacak her kişi  ve 
kuruluşa müteşekkir olacağız. Çünkü Üniversiteler Türkiye’nin geleceğidir. 
 

Değerli Konuklar, 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ve başarılı hizmet yıllarının ardından,  
emekli olan öğretim üyelerimiz oldu. Birazdan kendilerine olan şükran borcumuzun 
bir ifadesi olarak onur belgelerini sunacağız. Törene katılarak bizleri onurlandıran 
değerli hocalarımıza, bilim dünyasına ve üniversitemize yaptıkları hizmetleri için 
şükranlarımızı sunuyor bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve esenlikler diliyoruz. 
Aynı şekilde ebediyete intikal eden hocalarımıza da tanrıdan rahmet diliyor, saygıyla 
anıyoruz. 
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Sevgili Öğrenciler, 

Son derece zor ve zahmetli bir süreci tamamlayarak geldiniz ve şimdi artık 
birer Ankara Üniversitelisiniz. Sizlerin başarılarınız önce ailelerinizin, sonra 
Üniversitemizin ve ulusumuzun mutluluğu olacaktır. Sizleri araştırıcı, yaratıcı, 
girişimci ve yapıcı bireyler olarak yetiştirmek Ankara Üniversitenin temel amacıdır. 

Sizlerin çevrenize ve topluma karşı yüklendiğiniz görev ve sorumlulukların 
bilincinde olduğunuzu bilmek bize kıvanç veriyor. Dürüstlük ve çalışkanlığı, yurt 
sevgisini gerçek erdemler olarak benimsediğinize inanıyor; Atatürk ilke ve 
devrimlerine olan bağlılığınızla gurur duyuyoruz. 

Ankara Üniversitesi’nde öğrenciye dost bir iklim, özgür bir düşünce ve 
ifade ortamı, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı hoca-öğrenci ilişkileri bulacaksınız. 
Ülkemizin en saygın ve köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nde 
öğrenim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanız dileğiyle hepinize hoş geldiniz 
diyor ve sevgi ile kucaklıyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle, Ankara Üniversitesi’nin 2003 – 2004 eğitim ve 
öğretim yılını başarılarla dolu geçmesini; üniversitemize, ülkemize ve bilim 
dünyasına yararlı olmasını diliyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 


